
 
ACTA DE 07 DE NOVEMBRE DE 2011  DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     

ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 19/2011 
Data: 7 de novembre de 2011    
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 20:00 hores a 21:10 hores 
 
Hi assisteixen: 
Josep Colell Solé – Alcalde grup municipal ERC - 
Jaume Badia Satorra – Regidor grup municipal ERC -     
Guillem Nadal Villanueva – Regidor grup municipal ERC - 
Joan Vendrell Segués – Regidor grup municipal CIU - 
Rossend Davins Pujols – Regidor grup municipal CIU - 
   
Esther Garrido Hernández, secretària interventora. 
 
Essent el dia i hora assenyalats i feta la prèvia convocatòria, es reuneixen els 
components de l’Ajuntament que es detallen, sota la Presidència de l’Alcalde 
Josep Colell Solé.  
 
El President obre la sessió i es tracten els següents assumptes: 

 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors . 
 

Seguidament el President demana a la secretària que llegeixi l’acta de la sessió 
ordinària del dia 3 d’octubre i l’extraordinària del 24 d’octubre, les quals s’aproven 
per unanimitat dels assistents.  

 
 
2. Llicència d’obres a favor de Guillem Nadal Villa nueva, per a la 

reparació de la teulada de la fogaina de la casa Se canella.   
 

Abans d’iniciar aquest punt, atès que és un assumpte que afecta al regidor Guillem 
Nadal Villanueva, decideix abandonar la sala per tal de no incidir en la presa de 
decisions d’aquest punt.  

 
Vista la petició feta pel Sr. Guillem Nadal Villanueva en data 27 de setembre de 
2011, en la qual sol·licita llicència d’obres per a la reparació de la teulada de la 
fogaina de la casa Secanella, incloent llates, ciment i puntes i el treball 
corresponent a aquesta reparació.   

 
Vist l’informe favorable emès pel tècnic del Consell Comarcal del Solsonès, Antoni 
Albalate i Bosquet en data 11 d’octubre de 2011, el qual resta adjunt darrera 
d’aquesta llicència. 

 



El Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER. Concedir llicència d’obres al Sr. Guillem Nadal Villanueva per a la 
reparació de la teulada de la fogaina de la Casa Secanella, incloent llates, ciment i 
puntes i el treball corresponent a aquesta reparació.  
 
Cal tenir en compte que d’acord amb la normativa del Pla territorial de les 
comarques centrals, l’acabat de la teulada s’ha de mantenir amb teula àrab 
ceràmica natural de color terra, i al reposició de les que faltin serà com les teules 
existents.  
 
Es recorda que les obres no poden afectar l’estructura del cobert (no es poden 
substituir les bigues) i per tant no es poden realitzar més obres que les 
sol·licitades. Si fos necessari executar noves obres, no descrites, ni previstes 
inicialment, caldrà sol·licitar nova llicència d’obres que les empari. Alhora, cal que 
l’execució de les obres es faci amb criteris de màxima seguretat i amb el 
compliment de totes les mesures de seguretat pel personal que durà a terme les 
obres.    
 
SEGON. Aquesta llicència d’obres es concedeix amb les següents condicions: 

 
Condicions generals: 
 
1. Que no es realitzaran més obres que les sol·licitades.  
2. En cas d’infracció no es podrà reclamar cap perjudici si s’ordena enderrocar o 

desfer les obres.  
3. Aquest permís s’atorga sens perjudici a tercers i salvant el dret de propietat. 
4. La conducció de les aigües pluvials s’haurà de fer a desguassos adequats i les 

residuals es portaran a la xarxa general de clavegueres. 
5. Serà responsable dels accidents que es puguin produir per defectes en el 

projecte, el tècnic projectista de l’obra, que autoritza amb la seva firma, els 
plànols i la documentació que composen el projecte presentat. 

6. Si el director de l’obra, o el director d’execució, conjuntament o per separat, 
abans o desprès d’haver-la començat, es retirés de la direcció mitjançant una 
renúncia expressa, es comunicarà a l’alcaldia en el termini de 24 hores. En el 
mateix termini, haurà de fer-ho el promotor, manifestant i aportant un nou 
assumeix de direcció del tècnic director de les obres. 

7. Les obres hauran de realitzar-se segons el projecte presentat, advertint que 
qualsevol modificació essencial haurà de ser comunicada a l’Ajuntament per a 
que aquest resolgui. 

8. La concessió de la present llicència comporta l’obligatorietat de complimentar 
les disposicions que li siguin d’aplicació, contingudes en la Llei 38/1999 
d’Ordenació de l’Edificació (LOE). 

 
 Condicions particulars: 
 
1. En cas que l’execució de les obres que s’autoritzen comportin la instal·lació 

d’una grua, se us fa saber que caldrà demanar autorització específica per 
aquesta instal·lació i acreditar amb la sol·licitud que es disposa de la 
preceptiva assegurança de danys. 

2. Durant el transcurs de les obres no es podrà obstruir la via pública amb 
dipòsits de materials i altres efectes, i si per necessitat així fos, caldrà sol·licitar 
de l’Ajuntament l’ocupació de la via pública. 

 
NOTA DE LA LLICÈNCIA: 



 
Aquesta llicència s’entendrà caducada sense valor i efecte, quan l’obra no es 
comenci en el termini d’un any, o de dos anys pel seu acabament, a partir de la 
data de la seva notificació de llicència, podent el promotor sol·licitar una pròrroga 
que s’entendrà concedida “ope legis”, per la meitat del termini de què es tracti, 
sempre que aquestes sol·licitin abans del termini previst pel començament i 
acabament de les obres respectivament i en aquest darrer cas sempre que s’hagi 
cobert d’aigües. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a l’ interessat.  
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde per a signar tots els documents necessaris per a 
signar tots els documents necessaris per a fer efectius aquests acords.  

 
 
3. Assumptes sobrevinguts.  
 

Sotmesa a votació la inclusió per urgència dels assumptes sobrevinguts, s’aprova 
per unanimitat.  
 
 
(1) Llicència d’obres a favor del Sr. Ramon Gomà Pu jol per a la 

construcció d’un cobert agrícola a la Casa Falou.  
 

Vista la petició feta pel Sr. Ramon Gomà Pujol, en data 19 d’octubre de 2011, en 
la qual sol·licita llicència d’obres per a la construcció d’un cobert agrícola de 
424,56 m² de  superfície  a la casa Falou, del TM de Llobera, adjuntant projecte 
redactat per l’enginyera tècnica agrícola Miriam Balart Comajuncosa, amb visat del 
Col·legi Oficial d’Enginyers Agrícoles i pèrits agrícoles de Catalunya, i assumeix de 
la direcció facultativa i responsable tècnic de les obres, així com nomenament de 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra.  

 
Vist l’informe favorable emès pel tècnic del Consell Comarcal del Solsonès, Antoni 
Albalate i Bosquet en data 11 d’octubre de 2011, el qual resta adjunt darrera 
d’aquesta llicència. 

 
El Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER. Concedir llicència d’obres al Sr. Ramon Gomà Pujol per a la construcció 
d’un magatzem agrícola situat a la casa Falou, a la parcel·la 73, del polígon 1, de 
Llobera, de conformitat amb el contingut del projecte tècnic aportat i amb els 
condicionants inclosos a l’informe tècnic que s’adjunta i als posteriors punts 
d’aquest acord. 
 
SEGON.- Aquesta llicència es concedeix amb les següents condicions particulars: 
 
- Que la construcció del magatzem agrícola s’ha de fer a una distància superior 

als 50,00 metres de qualsevol de les parets de la Capella de Sant Isidre (atès 
que aquesta capella està declarada Bé cultural d’interès local, per la 
normativa vigent i pel POUM de Llobera).  

 
- Aportació de la documenció que justifiqui la necessitat de disposar d’una 

alçada superior als 6,00 metres (normativa del POUM) o de 7,00 metres 
(normativa de les Normes de municipis sense planejament), als efectes de 



poder-se acollir a la l’excepcionalitat d’increment de l’alçada del magatzem, 
per raons de producció, instal·lació de maquinària o altres elements especials.  

 
- Les parets d’aquest magatzem han d’estar pintades o han de ser de colors 

terrossos,  i alhora s’han d’utilitzar materials amb coloracions i característiques 
similars a la teula per la coberta.  

 
- S’ha de garantir la plantació d’una barrera vegetal d’arbrat d’espècies 

autòctones del Solsonès, per minimitzar l’impacte visual del magatzem.  
 

- S’ha d’aportar la documentació del contractista (I.A.E.). 
 

No es poden iniciar les obres sense haver presentat l’esmentada documentació.  
 
Cal recordat que no es poden realitzar més obres que les sol·licitades i que 
l’execució de les obres indicades s’ha de fer d’acord amb criteris de màxima 
seguretat i amb el compliment de totes les mesures de seguretat pel personal que 
les durà a terme.  
 
TERCER.-. Aquesta llicència d’obres es concedeix amb les següents condicions 
generals: 
 
1. Que no es realitzaran més obres que les sol·licitades.  
2. En cas d’infracció no es podrà reclamar cap perjudici si s’ordena enderrocar o 

desfer les obres.  
3. Aquest permís s’atorga sens perjudici a tercers i salvant el dret de propietat. 
4. La conducció de les aigües pluvials s’haurà de fer a desguassos adequats i les 

residuals es portaran a la xarxa general de clavegueres. 
5. Serà responsable dels accidents que es puguin produir per defectes en el 

projecte, el tècnic projectista de l’obra, que autoritza amb la seva firma, els 
plànols i la documentació que composen el projecte presentat. 

6. Si el director de l’obra, o el director d’execució, conjuntament o per separat, 
abans o desprès d’haver-la començat, es retirés de la direcció mitjançant una 
renúncia expressa, es comunicarà a l’alcaldia en el termini de 24 hores. En el 
mateix termini, haurà de fer-ho el promotor, manifestant i aportant un nou 
assumeix de direcció del tècnic director de les obres. 

7. Les obres hauran de realitzar-se segons el projecte presentat, advertint que 
qualsevol modificació essencial haurà de ser comunicada a l’Ajuntament per a 
que aquest resolgui. 

8. La concessió de la present llicència comporta l’obligatorietat de complimentar 
les disposicions que li siguin d’aplicació, contingudes en la Llei 38/1999 
d’Ordenació de l’Edificació (LOE). 

9.  En cas que l’execució de les obres que s’autoritzen comportin la instal·lació 
d’una grua, se us fa saber que caldrà demanar autorització específica per 
aquesta instal·lació i acreditar amb la sol·licitud que es disposa de la 
preceptiva assegurança de danys. 

10. Durant el transcurs de les obres no es podrà obstruir la via pública amb 
dipòsits de materials i altres efectes, i si per necessitat així fos, caldrà sol·licitar 
de l’Ajuntament l’ocupació de la via pública. 

 
NOTA DE LA LLICÈNCIA: 
 
Aquesta llicència s’entendrà caducada sense valor i efecte, quan l’obra no es 
comenci en el termini d’un any, o de dos anys pel seu acabament, a partir de la 
data de la seva notificació de llicència, podent el promotor sol·licitar una pròrroga 



que s’entendrà concedida “ope legis”, per la meitat del termini de què es tracti, 
sempre que aquestes sol·licitin abans del termini previst pel començament i 
acabament de les obres respectivament i en aquest darrer cas sempre que s’hagi 
cobert d’aigües. 
 
QUART.- Notificar el present acord a l’ interessat.  
 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde per a signar tots els documents necessaris per a 
signar tots els documents necessaris per a fer efectius aquests acords.  

 
 
11. Aprovació de diverses factures i ordenació de p agaments.   
 

Tot seguit s’aproven les següents factures i se n’ordena el seu pagament: 
 

BENEFICIARI  CONCEPTE IMPORT  

Gràfiques Dach Publicitat Fira de l’Empelt 483,21 € 

Ajuntament de Solsona Publicitat ràdio Fira de l’Empelt 21,54 € 

Gimnàs Solsona Classes gimnàstica setembre 108,00 € 

Gimnàs Solsona Classes gimnàstica octubre 243,00 € 

Coinsa Reparació equip de música 210,68 € 

Consell Comarcal del Solsonès Recollida rural 3r-T 2011 1249,06 € 

Consell Comarcal del Solsonès Quilometratge SAT 3r-T 65,00 € 

Consell Comarcal del Solsonès Quilometratge Anna Palau 20,00 € 

Apunts Gràfics Targetons curs de sabons 73,75 € 

Can Solé Xic Curs sabons 802,40 € 

Can Solé Xic Curs sabons 495,60 € 

Distribucions Feu Caixa cava 29,95 € 

Gràfiques Muval Sobres i enquadernació llibre 85,41 € 

Ferreteria La Clau Cargols 9,69 € 

Ferreteria Vilbar Cinta americana 2,66 € 

Josep Ribalta Cortines 2522,84 € 

 
 
12. Informes de presidència i regidories. 
 

L’alcalde informa dels següents assumptes: 
 
Primer.- En relació a una reunió mantinguda amb membres de l’Associació l’Arada 
sobre els tallers de memòria que s’organitzen per part de l’associació, explica que 
per tal de continuar realitzant els tallers, els hi manca la quantitat de 240 € cada 
mes i mig, per la qual cosa sol·liciten col·laboració econòmica de l’ajuntament. 
L’Alcalde proposa col·laborar assumint per part de l’ajuntament la meitat de la 
quota que paga cada alumne, que seria per import de 15 € mensuals, amb previsió 
que amb aquesta reducció de les quotes es fomenti la participació de més 
persones interessades.  
 



Segon.- Informa de l’aprovació del Text Refós el POUM de Llobera per part de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en la sessió del passat 2 
de novembre.  
 
Tercer.- Explica que el passat 4 de novembre es va celebrar el Consell d’Alcaldes 
a Castellar de la Ribera. Es va rebre la visita del Sr. Jordi Benet, cap del Servei de 
Carreteres a Lleida, que va informar de la proposta de la nova senyalització a la 
comarca de les masies, carreteres, serveis, etc. En un altre punt de l’ordre del dia 
de la sessió, el tècnic del Consell Comarcal Toni Jiménez i un representant de 
l’empresa Ambient, van intervenir per explicar la nova campanya de repartició de 
compostador i les noves instal·lacions de ‘abocador comarcal, que comportaran un 
augment aproximat d’un 26% de les taxes municipals.  
 
Quart.- Informa de l’ordre del dia del ple de la Mancomunitat d’Aigües, que es 
celebrarà el dia 8 de novembre. 
 
Cinquè.- També informa de la convocatòria de la Junta del Centre Sanitari del dia 9 
de novembre i el Ple del Consell Comarcal l’endemà.   
 
 
El regidor Guillem Nadal explica que dilluns vinent hi ha convocada una reunió 
amb l’ADF perquè s’han modificat el estatuts en el sentit de que en endavant hi 
hagi dos representants dels propietaris en comptes d’un.  
 

 
13. Precs i preguntes.  
 
 
 
No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
les nou i deu minuts del vespre, de la qual s’estén la present acta, que una 
vegada llegida i trobada conforme la signaran tots els assistents. 
 
 
L’ALCALDE       LA SECRETÀRIA 
 
 
                                
 
 
                             ELS REGIDORS ASSISTENTS 
 
 
 


