
ACTA DE 8 D’ABRIL  DE 2013 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA  

 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 04/2013 
Data: 8 d’abril de 2013    
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 20:30 hores a 22:00 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 del grup municipal CIU –  
Rossend Davins Pujols – Regidor del grup municipal CIU - 
 
José Antonio Romero Tomás, secretari interventor. 
 
Essent el dia i hora assenyalats i feta la prèvia convocatòria, Comprovat que el 
quòrum d’assistència acompleix allò que disposa l’article 98.c. del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Sr. Alcalde obre la sessió, amb 
subjecció a l'ordre del dia de la convocatòria: 
 

 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors . 
 

Seguidament el President demana al secretari que llegeixi les actes de les 
sessions anteriors corresponents a la sessió ordinària celebrada el dia 18 de 
febrer de 2013 i a la sessió extraordinària celebrada el dia 11 de març de 2013, les 
quals s’aproven per unanimitat dels assistents.  

 
 
2. Sol·licitud d’ajut a l’Institut d’Estudis Ilerde ncs dins la convocatòria 

d’ajuts per Catàleg de programació de l’oferta cult ural. 
 
Vista la convocatòria per a la concessió d’ajuts a atorgar per al catàleg de 
programació de l’oferta cultural 2013 publicada al BOP núm. 45, de 20 de març de 
2013. 
 
Atès que és subvencionable la contractació del músic que s’ha contractat a la 
Festa Major del municipi 2013.  
 
Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Sol·licitar un ajut de 500 € a l’Institut d’Estudis Ilerdencs per a la 
cobertura de les despeses derivades de la contractació de l’actuació musical de la 



Festa Major de Llobera - Peracamps d’enguany, d’acord amb la convocatòria 
esmentada a l’encapçalament.  
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per tal de fer efectius 
aquests acords.  

 
 

3. Sol·licitud d’ajut a l’Institut d’Estudis Ilerde ncs dins la convocatòria 
per equipaments culturals (bens immobles)  
 
Vista la convocatòria per a la concessió d’ajuts a atorgar per a equipaments 
culturals (béns immobles) 2013 publicada al BOP núm. 45, de 20 de març de 2013. 
 
Vist el projecte de subdivisió de la sala polivalent i porta d’accés a l’escenari, 
redactat per 14.217 € 
 
Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Sol·licitar un ajut de 12.795,30 € corresponent al 90 % del pressupost 
total de l’obra a l’Institut d’Estudis Ilerdencs per a dur a terme l’obra de subdivisió 
de la sala polivalent i porta d’accés a l’escenari.  
 
SEGON.- Aprovar el projecte bàsic i executiu de la subdivisió de la sala polivalent i 
porta d’accés a l’escenari, redactat per l’arquitecte Ramon Padullés Rossell, amb 
un pressupost total de 14.217 €. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per tal de fer efectius 
aquests acords.  

 
4. Sol·licitud d’ajut al Consell Comarcal del Solso nès per la Festa Major 

de Llobera – Peracamps 2013. 
 
Atès l’edicte publicat al BOP núm. 47 de 22 de març de 2013, de convocatòria de 
subvencions del Consell Comarcal del Solsonès, per a activitats culturals i socials 
de la comarca del Solsonès. 
 
Atès que la Festa Major de Llobera - Peracamps 2013 és una activitat cultural i 
social important pel municipi i per la comarca i aquesta activitat pot ser objecte de 
ser subvencionada per l’esmentada convocatòria. 
 
Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Sol·licitar una subvenció al Consell Comarcal del Solsonès, d’acord amb 
l’anunci de la convocatòria de concessió de subvencions publicat al BOP núm. 47 
de 22 de març de 2013, per a finançar part de les despeses derivades de la Festa 
Major de Llobera – Peracamps 2013, per un import de 200 €. 
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per signar els documents 
necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 
 

5. Sol·licitud d’ajut al Consell Comarcal del Solso nès per la X edició de la 
Fira de l’Empelt. 
 



Atès l’edicte publicat al BOP núm. 47 de 22 de març de 2013, de convocatòria de 
subvencions del Consell Comarcal del Solsonès, per a activitats culturals i socials 
de la comarca del Solsonès. 
 
Atès que la Fira de l’Empelt de Llobera impulsa activitats de caire social i cultural 
d’interès tant pel municipi com per la comarca i aquesta activitat pot ser objecte de 
ser subvencionada per l’esmentada convocatòria. 
 
Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Sol·licitar una subvenció al Consell Comarcal del Solsonès, d’acord amb 
l’anunci de la convocatòria de concessió de subvencions publicat al BOP núm. 47 
de 22 de març de 2013, per a finançar part de les despeses derivades de la Fira de 
l’Empelt de Llobera de l’any 2013, per un import de 250 €. 
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per signar els documents 
necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 
 

6. Sol·licitud de col·laboració econòmica de la ZER  el Solsonès per les 
jornades literàries any 2013. 
 
Vista la sol·licitud de col·laboració de la ZER del Solsonès, presentada a aquest 
Ajuntament, amb registre d’entrada número 86 de data 26 de març de 2013, en la 
qual sol·liciten un ajut econòmic de 210 € per a fer front a les despeses de les 
Jornades Literàries d’enguany. 
 
Atès que està prevista nominativament en el pressupost de l’Ajuntament per a 
l’exercici 2013. 
 
Per tot això, per unanimitat dels membres S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar un ajut de 210 € a la ZER del Solsonès. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la ZER del Solsonès.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui delegui per a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per a fer efectiu aquest acord.  

 
 

7. Sol·licitud de col·laboració econòmica de la ZER  el Solsonès per la 
despesa telefònica any 2013. 
 
Vista la sol·licitud de col·laboració de la ZER del Solsonès, presentada a aquest 
Ajuntament, amb registre d’entrada número 85 de data 26 de març de 2013, en la 
qual sol·liciten un ajut econòmic per a fer front a les despeses telefòniques de la 
ZER del Solsonès per l’any 2013. 
 
Per tot això, per unanimitat dels membres S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar un ajut de 30 € a la ZER del Solsonès. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la ZER del Solsonès.  
 



TERCER.- Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui delegui per a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per a fer efectiu aquest acord.  

 
 

8. Sol·licitud de col·laboració econòmica per l’org anització de la lliga 
comarcal de botifarra, any 2012-2013. 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Antoni Navinés Bernaus actuant com a 
representant del municipi de Llobera a la Lliga Comarcal de Botifarra, presentada a 
aquest Ajuntament, amb registre d’entrada número 87 el dia 26 de març de 2013, 
en la qual sol·licita un ajut econòmic per a fer front a les despeses que comporta 
l’organització de la lliga comarcal de botifarra 2012-2013. 
 
Per tot això, per unanimitat dels membres S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar un ajut de 100 € al Sr. Antoni Navinés Bernaus que actua com a 
representant del municipi de Llobera a la lliga comarcal de botifarra per a fer front a 
les despeses d’organització de la lliga comarcal de botifarra 2012-2013. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Antoni Navinés Bernaus en representació 
del municipi de Llobera a la lliga comarcal de botifarra.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui delegui per a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per a fer efectiu aquest acord.  

 
 

9. Sol·licitud de col·laboració econòmica de l’Esco la Arrels de 
secundària de Solsona. 

 
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Montse Codina Tristany actuant com a 
representant de la Comissió que organitza la festa de commemoració dels 50 anys 
de l’escola de Formació Professional Castellvell, actualment Escola Arrels, 
presentada a aquest Ajuntament, amb registre d’entrada número 82 el dia 21 de 
març de 2013, en la qual sol·licita un ajut econòmic per a fer front a les despeses 
d’organització dels 50 anys de l’escola. 
 
Per tot això, per unanimitat dels membres S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar un ajut de 150 € a la Sra. Montse Codina Tristany que actua 
com a representant de la Comissió que organitza la festa de commemoració dels 
50 anys de l’escola Formació Professional Castellvell, actualment Escola Arrels per 
a fer front a les despeses d’organització d’aquesta festa.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Sra. Montse Codina Tristany en representació 
de la Comissió organitzadora de la festa.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui delegui per a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per a fer efectiu aquest acord.  

 
 

10. Sol·licitud de col·laboració econòmica de la So cietat de Caçadors 
Esportius de Llobera. 

 



Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Guillem Nadal Villanueva actuant com a 
representant de la Societat de Caçadors de Llobera, presentada a aquest 
Ajuntament, amb registre d’entrada número 80 el dia 20 de març de 2013, en la 
qual sol·licita un ajut econòmic per a fer front a les despeses de la Festa de Final 
de temporada de caça 2012-2013 
 
Per tot això, per unanimitat dels membres S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar un ajut de 100 € al Sr. Guillem Nadal Villanueva que actua com 
a representant de la Societat de Caçadors de Llobera per a fer front a les despeses 
de la Festa de Final de temporada de caça 2012-2013. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Guillem Nadal Villanueva en representació 
de la Societat de Caçadors de Llobera.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui delegui per a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per a fer efectiu aquest acord.  

 
 

11. Sol·licitud de col·laboració econòmica de l’Esc ola i l’AMPA de Llobera. 
 
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Marta Barrera Vilà directora de l’Escola de 
Llobera en la qual sol·licita un ajut econòmic per tal de cobrir una part de les 
despeses del transport de l’excursió de final de curs de l’Escola. I la sol·licitud 
presentada per la Sra. M. Àngels Esteban Caelles, representant de l’AMPA de 
l’Escola en la que sol·licita un ajut per a cobrir les despeses del pica-pica que 
s’ofereix el dia de teatre escolar, sol·licitud presentada a aquest Ajuntament amb 
registre d’entrada 97 de data 4 d’abril de 2013.  
 
Per tot això, per unanimitat dels membres S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar un ajut de 150 € a la Sra. Marta Barrera Vila, directora de 
l’Escola de Llobera per a fer front a les despeses del transport de l’excursió de final 
de curs de l’Escola.  
 
SEGON.- Atorgar un ajut de 150 € a la Sra. M. Àngels Esteban Caellas, 
representant de l’AMPA de l’Escola, per a fer front a les despeses del pica-pica 
que s’ofereix al poble el dia del teatre escolar.  
 
TERCER.- Notificar aquests acords a la Sra. Marta Barrera Vila, directora de 
l’Escola de Llobera i a la Sra. M. Àngels Esteban Caellas, representant de l’AMPA 
a l’Escola.  
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui delegui per a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per a fer efectiu aquest acord.  

 
 

12. Sol·licitud de col·laboració econòmica del Sol del Solsonès. 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Enric Serra Mayà, actuant com a president del 
Sol del Solsonès, presentada a aquest ajuntament amb registre d’entrada número 
63 de data 8 de març de 2013, en la qual sol·licita un ajut econòmic per a la 
realització del butlletí de l’entitat. 
 



Per tot això, per unanimitat dels membres S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar un ajut econòmic de 100 € al Sr. Enric Serra Mayà que actua 
com a president del Sol del Solsonès per dur a terme el butlletí. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Enric Serra Mayà en representació del Sol 
del Solsonès.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui delegui per a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per a fer efectiu aquest acord.  

 
 

13. Sol·licitud de col·laboració econòmica d’Òmnium  Cultural del 
Solsonès 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Ramon Segués Coromines actuant com a 
president d’Òmnium Cultural Solsonès, presentada a aquest Ajuntament, amb 
registre d’entrada número 98 el dia 4 d’abril de 2013, en la qual sol·licita un ajut 
econòmic per a l’organització dels Premis Drac de literatura 2013. 
 
Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Atorgar un ajut de 60 € a Òmnium Cultural del Solsonès per a les 
despeses derivades de la organització dels Premis Drac 2013. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Ramon Segués Coromines en representació 
d’Òmnium Cultural. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per tal de fer efectius 
aquests acords.  

 
 
14. Sol·licitud de col·laboració econòmica del C.F.  Llobera. 

 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Ivan Vila Vendrell actuant com a representant 
del C.F. Llobera, presentada a aquest Ajuntament, amb registre d’entrada número 
99 el dia 4 d’abril de 2013, en la qual sol·licita un ajut econòmic per fer front a les 
despeses d’àrbitres del C.F. Llobera per la temporada 2012/2013 
 
Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Atorgar un ajut de 450 € al C.F. Llobera per a les despeses derivades 
d’àrbitres de la temporada 2012/2013 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Ivan Vila Vendrell en representació del C.F. 
Llobera.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per tal de fer efectius 
aquests acords.  

 
 

15. Aprovació, si s’escau, del conveni de col·labor ació entre el Consell 
Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Llobera pel  finançament de la 



implementació de polítiques de dones a la comarca d el Solsonès per 
l’any 2013. 
 
Vist el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i 
l’Ajuntament de Llobera pel finançament de la implementació de polítiques de 
dones a la comarca del Solsonès per l’any 2013..  
 
Atès que l’esmentat conveni té per objecte la col·laboració entre el Consell 
Comarcal i l’Ajuntament pel finançament de la implementació de polítiques de 
dones a la comarca i l’aportació de l’Ajuntament de Llobera d’enguany, a raó de 
0,75 € per habitant, és de 154,50 €. 
 
Atès que és voluntat d’aquest ajuntament la formalització del conveni objecte 
d’aquest acord.  
 
El Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Solsonès i l’Ajuntament de Llobera pel finançament de la implementació de 
polítiques de dones a la comarca del Solsonès per l’any 2013 i procedir a la seva 
signatura.  
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Solsonès.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.   

 
 

16. Sol·licitud de llicència d’activitat cunícula d e M. Antònia Caellas 
Coletas. 

 
Vista la sol·licitud presentada al registre general d’aquest ajuntament en data 
11 de març de 2013 per la Sra. M. Antònia Caellas Coletas com a titular de 
l’explotació ramadera amb marca oficial 392-BM situada a la casa Xico, en la 
qual demana llicència d’activitat per a la tinença per autoconsum de 5 conilles, 
un mascle i l’engreix de les seves cries.  
 
Atès que aquesta capacitat no es troba regulada a la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, modificada per la 
Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica.  
 
Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat que en endavant, la Sra. M. Antònia 
Caellas Coletas tindrà 5 conilles, un mascle i l’engreix de les seves cries per 
autoconsum a la casa Xico, del TM de Llobera.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Sra. M. Antònia Caellas Coletas.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per tal de fer efectius 
aquests acords.  

 
 



17. Sol·licitud de llicència d’obres de Josep Simó i Tarrés, per la 
col·locació d’una tanca. 

 
Amb data 19 de novembre de 2012, NRE 318, es va presentar pel Sr. Josep Simó 
Tarrés sol·licitud de llicència urbanística per a la col·locació de balla de vint-i-set 
metres de llarg i un metre d’alçada , al costat de la Casa i granges de Cal Sastre al 
terme municipal de Llobera. 
 
Amb data 14 de febrer de 2013, va ser emès informe de Secretaria referent al 
procediment a seguir i a la Legislació aplicable en el procediment de concessió de 
llicència urbanística. 
 
Amb data 22 de març de 2013, i en compliment amb el disposat en l'article 188.3 
del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, es va emetre informe dels Serveis Tècnics en sentit 
desfavorable per no ajustar-se la sol·licitud i l’actuació sol·licitada a la normativa 
urbanística i planejament vigent al terme municipal de Llobera 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat 
 
ACORDA 
 
PRIMER. DENEGAR la llicència urbanística sol·licitada per Josep Simó Tarrés , 
per a la realització de la col·locació de balla de vint-i-set metres de llarg i un metre 
d’alçada al costat de la Casa i Granges de Cal Sastre del terme municipal de 
Llobera  
 
SEGON. Notificar la present resolució al sol·licitant. 
 
TERCER.- Facultar l’Alcalde President, en Josep Colell i Solé, tan àmpliament 
com en dret sigui possible per a l’execució dels presents acords. 
 

 
18. Sol·licitud de llicència d’obres de Ramon Gomà i Brufau per la reforma 

de la coberta de la Casa Coma. 
 

Vista la petició feta pel Sr. Ramon Gomà Brufau, en data 7 de febrer de 2013, en 
la qual sol·licita llicència d’obres per a la reforma de la coberta de la casa Coma 
del TM de Llobera, adjuntant projecte redactat per l’arquitecte tècnic Jordi Feliu i 
Clotet, assumeix de la direcció facultativa i responsable tècnic de les obres, 
nomenament de coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de 
l’obra i rebut de l’IAE de l’empresa Constructora de Solsona SCCL. com a 
empresa contractista de l’obra.   

 
Vist l’informe favorable emès pel tècnic del Consell Comarcal del Solsonès, Antoni 
Albalate i Bosquet en data 26 de març de 2013, 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 Brufau per a la reforma 
de la coberta de la casa Coma del TM 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: 
 
- D’acord amb la normativa del Pla territorial de les Comarques Centrals, 

l’acabat de la teulada s’ha de mantenir amb teula àrab existent, i la reposició 
de les que faltin serà com les teules existents, de ceràmica natural de color 
terra, recomanat que les noves es facin servir com a teules de canalera.  

 
- No es modificarà el volum de la masia existent, per tant no es modificaran les 

alçades de la coberta que es farà de nou.  
 

Cal recordar que no es poden realitzar més obres que les sol·licitades, que si fos 
necessari executar noves obres, no descrites, ni previstes inicialment, caldrà 
sol·licitar nova llicència d’obres que les empari, 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.  
 
CINQUÊ.- Facultar a l’Alcalde per a signar tots els documents necessaris per a 
signar tots els documents necessaris per a fer efectius aquests acords.  

 
 

19. Assumptes sobrevinguts 
 

El Sr. Alcalde informa al Ple que amb posterioritat a la confecció de l’ordre del dia 
de la sessió s’ha considerat necessari el debat a la present sessió dels següents 
punts: 

19.A) Sol·licitud de llicència d’obres de Julio Jesús Esteban Sanz per l’adaptació a 
les normes comunitàries de l’explotació porcina 

19.B) Sol·licitud de llicència d’obres de Julio Jesús Esteban Sanz per la 
construcció d’un gual i d’una bassa de lixiviats de femer existent.  

L’Alcaldia considera necessari el seu debat a la present sessió ja que els afers no 
poden ser demorats fins a la propera sessió 

El Secretari dóna lectura a l’article 83 del Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, que diu: 

Seran nuls els acords adoptats en sessions extraordinàries sobre afers no 
compresos a la seva convocatòria, així com els que s’adopten en sessions 
Ordinàries sobre matèries no incloses al respectiu Ordre del dia, llevat d’especial i 
prèvia declaració d’urgència feta per l’òrgan corresponent, amb el vot favorable de 
la majoria prevista a l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 

L’Alcalde proposa la seva declaració d’urgència i la seva inclusió com a punt núm. 
19 A i 19 B de l’ordre del dia. 

El Ple de la Corporació, per unanimitat acorda declarar la urgència dels afers i 
incloure’ls i debatre’ls en aquest moment. 

 

19.A) Sol·licitud de llicència d’obres de Julio Jes ús Esteban Sanz per 
l’adaptació a les normes comunitàries de l’explotac ió porcina 

Vista la petició feta pel Sr. Julio Jesús Esteban Sanz, en data 18 de gener de 
2013, en la qual sol·licita llicència d’obres per adaptació a les normes comunitàries 
de l’explotació porcina, substitució d’slats i de sistema d’alimentació i abeuradors, 
tancament de la finca ramadera i construcció de gual sanitari, a la Casa Solé de 
Vall del terme municipal de Llobera. 

 
Vist l’informe favorable emès pel tècnic del Consell Comarcal del Solsonès, Antoni 
Albalate i Bosquet en data 4 d’abril de 2013, el qual resta adjunt a aquesta 
llicència. 

 
El Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 



PRIMER. Concedir llicència d’obres al Sr. Julio Jesús Esteban Sanz per adaptació 
a les normes comunitàries de l’explotació porcina, substitució d’slats i de sistema 
d’alimentació i abeuradors, tancament de la finca ramadera i construcció de gual 
sanitari, a la Casa Solé de Vall del terme municipal de Llobera, de conformitat amb 
el contingut de la documentació aportada 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: 
 
- En relació a la tanca de tota l’explotació ramadera, cal donar compliment al 

contingut de l’article 115 de la normativa urbanística del POUM de Llobera, 
que literalment diu: 

 
1.- Tanques: 
 
Seran per a l’ús agrícola, ramader i forestal. 
 
Quan sigui inevitable la seva col.locació, les tanques agrícoles es construiran de forma 
que no agredeixin el medi rural on s’emplacen, ni privin la visió de paisatge, és a dir, 
utilitzant elements vegetals, fileres d’arbres, pedra del país, fusta o metàl.liques de filat 
 
La construcció de tanques que delimiten les finques per a la protecció de construccions 
o instal.lacions específiques degudament autoritzades, seran preferiblement, del tipus 
vegetal en la seva totalitat, s’admeten solucions mixtes amb travesseres de fusta, i una 
alçada màxima de 2,00 metres; no obstant, les característiques de les tanques 
s’adequaran al que estableixi la legislació sectorial. 
 
En la ramaderia extensiva s’admeten tanques de filat o similar, d’alçada màxima de 1,50 
m. Les tanques es limitaran a resseguir elements naturals existents (camps, marges, 
camins,..) i pretendran la seva integració en el paisatge. 
 
S’evitarà que les tanques, murs i altres actuacions, actuïn com a elements barrera i 
afectin la connectivitat ecològica. 
 
2.- Murs; 
 
Els murs preferiblement seran fets de pedra de la zona, amb la finalitat de mantenir i 
recuperar la imatge dels paisatges rurals. Es permet l’ús de gabions omplerts de pedra 
de la zona per a la estabilització dels marges i talussos. 

 
- Cal tenir en compte que d’acord amb la normativa del Pla Territorial de les 

Comarques Centrals, i tal com determina el text refós de la llei d’urbanisme, 
els materials, els acabats i el cromatisme dels elements a utilitzar en els 
exteriors de les edificacions han de ser els propis de les construccions del 
Solsonès, per tal que un cop realitzades les obres, aquestes tinguin la màxima 
integració ambiental i paisatgística. 
 

- Les obres per les quals es concedeix llicència són : “les indicades en la 
sol·licitud de llicència municipal d’obres i en els pressupostos de les obres a 
realitzar que s’han aportat, que son les necessàries per la modernització de 
l’explotació ramadera existent, amb número de registre 3920AD, i que a 
l’efectuar el canvi d’orientació productiva de porcí d’engreix convencional a 
porcí d’engreix de truges per a la reproducció, i consistiran en l’adaptació de 
les normes comunitàries de l’explotació porcina, la substitució de slats i 
conseqüentment canvi del sistema d’alimentació i abeuradors, la construcció 
del tancat de tota l’explotació i la construcció d’un gual sanitari per la 
desinfecció dels camions”. 

 
- 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. 

 
- Finalment cal que l’execució de les obres es faci d’acord amb criteris de 

màxima seguretat i amb el compliment de totes les mesures de seguretat pel 
personal que durà a terme les obres. 

 
 

Cal recordar que no es poden realitzar més obres que les sol·licitades, que si fos 
necessari executar noves obres, no descrites, ni previstes inicialment, caldrà 
sol·licitar nova llicència d’obres que les empari, 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). 
 

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. 
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, tota vegada quedarà subjecte al pagament de l’import que 



resultés de l’aplicació de les Normes de càlcul per l’impost sobre construccions, 
instal.lacions i obres, sobre la resta d’edificació pendent d’execució. 
 
QUART.- Notificar el present acord a l’ interessat.  
 
CINQUÊ.- Facultar a l’Alcalde per a signar tots els documents necessaris per a 
signar tots els documents necessaris per a fer efectius aquests acords.  

 
 

19.B) Sol·licitud de llicència d’obres de Julio Jes ús Esteban Sanz per la 
construcció d’un gual i d’una bassa de lixiviats de  femer existent.  

Vista la petició feta pel Sr. Julio Jesús Esteban Sanz, en data 18 de gener de 
2013, en la qual sol·licita llicència d’obres per la construcció d’un gual i d’una 
bassa de lixiviats de femer existent, a la Casa Solé de Vall del terme municipal de 
Llobera, adjuntant ,memòria valorada redactada per l’enginyer agrícola Lluis 
Ubach Mas número 2.252, sense visat del Col.legi corresponent i full d’assumeix 
de direcció facultativa de l’obra, signat pel mateix enginyer tècnic agrícola. 

 
Vist l’informe favorable emès pel tècnic del Consell Comarcal del Solsonès, Antoni 
Albalate i Bosquet en data 4 d’abril de 2013, el qual resta adjunt a aquesta 
llicència. 

 
El Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER. Concedir llicència d’obres al Sr. Julio Jesús Esteban Sanz per la 
construcció d’un gual i d’una bassa de lixiviats de femer existent, a la Casa Solé 
de Vall del terme municipal de Llobera, de conformitat amb el contingut de la 
documentació aportada 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: 
 
- Cal garantir la integració paisatgística i minimitzar l’impacte visual de les noves 

instal.lacions. 
 

- Cal tenir en compte que d’acord amb la normativa del Pla Territorial de les 
Comarques Centrals, i tal com determina el text refós de la llei d’urbanisme, 
els materials, els acabats i el cromatisme dels elements a utilitzar en els 
exteriors de les edificacions han de ser els propis de les construccions del 
Solsonès, per tal que un cop realitzades les obres, aquestes tinguin la màxima 
integració ambiental i paisatgística. 
 

- Les obres per les quals es concedeix llicència són : “les indicades en la 
memòria valorada per la construcció d’un gual i d’una bassa de lixiviats de 
femer, a l’explotació ramadera Solé de Vall, redactada per l’enginyer tècnic 
agrícola Lluís Ubach Mas, col.legiat número 2.2.52, amb data febrer de 2013, 
sense visat del col·legi professional corresponent”  

 
- 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. 
 



- Finalment cal que l’execució de les obres es faci d’acord amb criteris de 
màxima seguretat i amb el compliment de totes les mesures de seguretat pel 
personal que durà a terme les obres. 

 
 

Cal recordar que no es poden realitzar més obres que les sol·licitades, que si fos 
necessari executar noves obres, no descrites, ni previstes inicialment, caldrà 
sol·licitar nova llicència d’obres que les empari, 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). 
 

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. 
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, tota vegada quedarà subjecte al pagament de l’import que 
resultés de l’aplicació de les Normes de càlcul per l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, sobre la resta d’edificació pendent d’execució. 
 



QUART.- Notificar el present acord a l’ interessat.  
 
CINQUÊ.- Facultar a l’Alcalde per a signar tots els documents necessaris per a 
signar tots els documents necessaris per a fer efectius aquests acords.  

 
 

20. Donació de compte de Decrets d’alcaldia. 
 

 
Tot seguit es dóna compte dels següents decrets: 

 
Decret d’alcaldia  de data 20 de febrer de 2013 , d’aprovació i ordenació de 
pagament de la factura núm. 2013-01 de Rosa Montaña Mitjana, per import de 
272,25 €, en concepte de classes de gimnàstica per la gent gran del mes de gener 
de 2013. 

 
Decret d’alcaldia  de data 28 de febrer de 2013,  d’aprovació i ordenació de 
pagament de la factura núm.  713012091 de Nominalia Internet S.L., per import de 
193,60 € en concepte de renovació del domini llobera.cat pel termini de 5 anys.  
 
Decret d’alcaldia de data 26 de de març de 2013, d’atorgament de llicència 
d’obres al Sr. Candi Viladrich Cardona per la rehabilitació de la casa Boronat del 
TM de Llobera d’acord amb les preinscripcions de l’informe tècnic.  
 
Decret d’alcaldia de data 28 de març de 2013,  d’aprovació de la liquidació del 
Pressupost General de l’exercici 2012 així com d’ordenar la remissió de còpia 
d’aquesta liquidació als òrgans competents, tant de la Delegació d’Hisenda com de 
la Comunitat Autònoma.  
 
Decret d’alcaldia de data 3 d’abril de 2013¸ d’autorització al canvi d’activitat de 
l’explotació ramadera situada a la casa Farré, amb marca oficial 392 BE, titularitat 
de Joan Vendrell Segués, de producció i reproducció de conills a una explotació 
d’autoconsum cunícula.  

 
 

21. 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  

Cal Coll Productes de neteja 50,28 € 

Ramon Padulles Rosell Projecte restauració Ajuntament 1.643,00 € 

Can Solvi Sopar de reis 85,49 € 

Forn de St. Joan  Sopar de reis 8,79 € 

José A. Romero Tomás Quilometratge 49,40 € 

Coinsa Reparació pèrdua d’aigua 190,18 € 

Cal Coll Material de neteja 61,65 € 

Viçens Jané Plaques reconeixement El Jou 242,00 € 

Distribucions Feu Sopar reis 63,84 € 



Distribucions Feu Festa nit de reis 71,61 € 

Gimnàs Solsona Classes gimnàs mes de març 242,00 € 

Fornell Consultors  Presentació pressupost MEH 181,50 € 
 
 

22. Informes de presidència i de regidories. 
 

 
En el torn d’informes de l’Alcaldia Presidència i regidories, el Sr. Alcalde informa a la 
Corporació de les següents qüestions: 
 
 

a) S’informa que l’alcalde va assistir el dia 14 de març a la reunió de la Junta del 
Centre Sanitari on es va parlar del tema d’aportar 55.000 euros del romanent 
de tresoreria positiu del centre sanitari al Consell Comarcal. Informa el Sr. 
Alcalde que aquesta proposta es va aprovar per la Junta 

b) Informa el Sr. Alcalde que el dia 15 de març es va celebrar Ple del Consell 
Comarcal del Solsonès on es va donar compte de la liquidació del pressupost 
del Consell i dels seus organismes autònoms. El resultat presentat va ser d’un 
dèficit de 55.000 euros del Consell Comarcal, un superàvit de 188.000 euros 
del centre sanitari i un superàvit de 97.000 euros de la fundació Francesc 
Ribalta; un superàvit de 1.400 euros del patronat de turisme. El Sr. Alcalde 
informa que la llei obliga a tractar els comptes des del punt de vista de 
pressupost consolidat i per tant, destinar els superàvits obtinguts per 
organismes autònoms a tapar el dèficit del Consell Comarcal. 

c) Informa el Sr. Alcalde que el dia 26 de març es va celebrar Ple de la 
Mancomunitat d’aigües del Solsonès, on es van aprovar factures, contractes, 
modificacions de crèdit i la contractació de les obres de portada d’aigua a Riner 
i es van aprovar les bases per treure-la a concurs públic. 

d) El Sr. Alcalde informa que s’ha allargat el termini per fer les obres incloses en el 
PUOSC 2012 fins a desembre de 2014. 

e) El Sr. Alcalde també informa de la convocatòria de subvencions de l’IEI i 
proposa que l’Ajuntament de Llobera demani ajusts en la línia de restauració de 
patrimoni per restaurar la capella de Sant Pere de Llobera, i que els ajuts es 
demanaran per decret d’alcaldia sense necessitat d’adoptar acord pel Ple. 

f) El Sr. Alcalde informa que la Consellera d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya ha enviat un escrit a l’Ajuntament agraint l’adopció de l’acord que 
aprovava una moció en defensa del model d’Escola Catalana. 

g) El Sr. Alcalde informa d’una proposta econòmica que s’ha presentat per 
confeccionar uns bolígrafs corporatius de l’Ajuntament de Llobera i proposa 
comprar un centenar d’aquesta bolígrafs per a regalar institucionalment. La 
proposta de l’alcalde va ser aprovada per unanimitat dels assistents, fent 
constar que es tracta d’una contractació menor per raó de la seva quantia 

h) Informa el Sr. Alcalde en relació al tema del Fracking que el dia 2 d’abril es va 
mantenir una entrevista amb la Direcció General de Mines on es va rebre 
informació sobre l’ús d’aquesta tècnica informant-se oficiosament que, 
probablement, aquesta tècnica no tirarà endavant i s’està pendent d’informes 
tècnics al respecte. En relació a aquest tema, el Sr. Alcalde informa que el 
proper dissabte hi ha convocada una reunió d’alcaldes per parlar d’aquest tema 
i signar l’anomenat “compromís d’Agramunt contra el Fracking” 

i) El Sr. Alcalde informa que s’hauria de canviar el pany del local on hi ha el 
dipòsit de gasoil ja que s’ha detectat que entra gent 



j) Per últim, el Sr. Alcalde proposa canviar la data del proper Ple ordinari i passar-
ho del dia 6 de maig al 13 de maig a les 21:00 hores, per coincidir amb dates 
de la Festa Major. La proposta de canvi de data de celebració del ple és 
acceptada per tots els membres de la corporació. 

 
 
23. Precs, preguntes i interpel·lacions. 

 
No n’hi ha 

 
No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
les vint-i-dues hores, de la qual s’estén la present acta, que una vegada llegida 
i trobada conforme la signaran tots els assistents. 
 
 
L’ALCALDE       EL SECRETARI 
 
 
 
 
 
 
 
                             ELS REGIDORS ASSISTENTS 


