
 
ACTA DEL 2 DE JUNY DE 2014 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     

ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 
 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 7/2014 
Data: 2 de juny de 2014     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 21:00 hores a 22:45 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 –  
 
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 12 de maig de 2014, la qual s’aprova per unanimitat dels 
assistents. 

 
 
2. Inici d’expedient de modificació puntuals de les  Normes Urbanístiques 

del Pla d’Ordenació Urbanística de Llobera.   
 

Atès amb data 19 de maig de 2014, per Providència d’ Alcaldia es va disposar la 
iniciació del procediment de modificació de les Normes de Planejament Urbanístic 
del Municipi de Llobera. 
 
Atès que amb data 27 de maig de 2014, es va emetre informe de Secretaria en 
relació amb la legislació aplicable i el procediment a seguir per portar a terme la 
referida modificació. 
 
Vista la proposta de modificació de l’article 127.3.2 de les Normes Urbanístiques del 
POUM de Llobera que consta a l’expedient.  
 
El Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 



PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Llobera en els termes següents: 
 
Supressió de l’actual redactat de l’article 127.3.2 de les Normes Urbanístiques: “no 
s’admetran al terme municipal granges que precisin autorització ambiental, incloses 
a l’annex I de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats i al 
Decret 143/2003”, i la seva substitució pel text següent: “la llargada màxima per les 
naus ramaderes porcines serà de 100m i per les naus avícoles fins a 150m”.  
 
SEGON.- Procedir al tràmit d’informació pública pel termini d’un mes, mitjançant la 
inserció d’un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al diari Regio7, a 
comptar a partir de la última publicació obligatòria. Durant aquest període quedarà l’ 
expedient a disposició de qualsevol que vulgui examinar-lo perquè es presentin les 
al·legacions que s’ estimin pertinents. 
 
TERCER. Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, informe als 
Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Alimentació i Medi 
Natural a la Catalunya Central.  
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.   

 
 
3. Aprovació de la Moció de suport a la segregació de les masies de Torà i 

Biosca per agregació al municipi de Llobera.    
 

A continuació, l’Alcalde presenta al Ple la següent moció: 
 
 
“MOCIÓ DE SUPORT A LA SEGREGACIÓ DE LES MASIES DE TORÀ I BIOSCA 

PER AGREGACIÓ AL MUNICIPI DE LLOBERA 
 
ANTECEDENTS 
 
L’any 1969, en època d’ajuntaments no democràtics, un Decret del llavors 
anomenat “Ministerio de Gobernación” acordà la incorporació del municipi de 
Llanera (que en la divisió territorial feta per la Generalitat durant la Segona 
República havia estat adscrit a la comarca del Solsonès), al municipi de Torà, 
“sense tenir en compte la base geogràfica ni la lògica administrativa, ni els 
interessos dels veïns”, en paraules dels representants dels veïns afectats.  
 
El dia 10 de novembre de 1988, uns quants veïns de la part nord del municipi de 
Torà van sol·licitar davant l’ajuntament l’inici d’un expedient de segregació d’una 
part del seu terme municipal per agregar-la al municipi de Llobera. Paral·lelament, 
el 7 de  març de 1989, veïns de Lloberola van sol·licitar a l’Ajuntament de Biosca la 
segregació de part del seu terme municipal per agregar-la també al municipi de 
Llobera.   
 
En data 25 de gener de 1995, es dictà el Decret 20/1995 de 25 de gener, pel qual 
es denega aquesta petició a pesar de l’informe favorable de la Comissió de 
Delimitació Territorial, i tenint en compte l’informe desfavorable de la Comissió 
Jurídica Assessora. Posteriorment, la Sentència 1188/1998 de la Sala Contenciós 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya declara la nul·litat de 
ple dret d’aquest decret, per no ser conforme a dret.  



 
Malgrat varis intents de continuar les actuacions, en aquest moment queda aturada 
tota tramitació al respecte fins l’any 2006, quan es produeix un canvi de govern i 
s’inicia de nou un expedient d’alteració de termes municipals per iniciativa veïnal.  
 
Finalment, el Departament de Governació i Administracions Públiques assumeix la 
instrucció dels expedients de segregació instats i la Comissió de Delimitació 
Territorial acorda en data 3 de desembre de 2008 iniciar el procediment per a la 
correcció de disfuncionalitas territorials en l’àmbit de Lloberola i Llanera, consistent 
en la segregació de part dels municipis de Biosca i Torà per agregar-se al municipi 
de Llobera.  
 
Posteriorment, en data 22 de maig de 2009 la Comissió de Delimitació Territorial 
emet altra vegada informe favorable a la segregació de part dels municipis de 
Biosca i Torà per la seva agregació a Llobera. No obstant, la Comissió Jurídica 
Assessora emet el dia 9 de desembre de 2009 un dictamen desfavorable per 
considerar que no concorren els supòsits de disfuncionalitats materials previstos en 
l’ordenament jurídic i basant-se únicament en un estudi encarregat pel Consell 
Comarcal del la Segarra i l’Ajuntament de Torà, i elaborat pel Servei Cientificotècnic 
de Cartografia i Sistemes d’Informació Geogràfica de la Universitat de Lleida, signat 
pel Sr. Jesús Burgueño, membre en aquell moment de la Comissió de Delimitació 
Territorial.  
 
Alhora, l’any 2009 l’Ajuntament de Torà interposa una demanda davant la Sala 
Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la resolució per 
la qual el Departament de Governació i Administracions Públiques es fa càrrec de la 
instrucció dels expedients de segregació. Com a conseqüència, i atès que la 
demanda tenia possibilitats de prosperar per un defecte de procediment al no 
haver-se efectuat el preceptiu tràmit d’audiència vers l’Ajuntament de Torà, la 
Generalitat arxiva els expedients.  
 
L’Ajuntament de Llobera considera que és un cas “mal tancat” que no satisfà les 
demandes i reivindicacions dels veïns i veïnes afectats/des i a les quals sempre ha 
donat el seu suport.  
 
Cal fer constar que l’Ajuntament de Llobera entén el dret de la ciutadania de Torà i 
Biosca de demanar la incorporació a la comarca del Solsonès, de la mateixa 
manera que s’ha d’entendre en el mateix sentit el dret dels/de les veïns/nes de 
Lloberola i Llanera a decidir el municipi al qual volen pertànyer, sempre tenint en 
compte les raons de caire sociocultural, econòmic i administratiu que en vàries 
ocasions han estat justificades en els expedients tramitats per agregar part del seu 
territori al municipi de Llobera.  
 
Atès que en aquests moments s’està tramitant la segregació dels municipis de Torà 
i Biosca de la comarca de la Segarra, per la seva agregació al Solsonès, creiem 
que és el moment oportú de resoldre la qüestió objecte d’aquesta moció, donant 
resposta a les reivindicacions històriques dels/de les veïns/nes de les masies de 
Llanera i Lloberola, que han manifestat al llarg de tots aquests anys i de forma 
reiterada els seus vincles amb el municipi de Llobera i la seva voluntat de pertànyer 
al poble on es senten integrats.  
 
Vistes les disposicions de la Llei de règim local de Catalunya i atès que el decret 
Legislatiu 4/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Organització Comarcal 
de Catalunya, estableix en el seu article 7 el procediment per al canvi de comarca 



d’un municipi fent constar que finalitzat l’expedient el Departament de Governació i 
Relacions Institucionals ha de dictar una ordre per acreditar-lo.   
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Respectar la decisió dels veïns i veïnes dels municipis de Torà i Biosca 
en el resultat del referèndum sobre el canvi de comarca i a la vegada exigir el 
mateix respecte per part dels ajuntaments de Torà i Biosca vers la voluntat dels 
veïns i veïnes de les masies de Llanera i Lloberola d’agregar-se al municipi de 
Llobera. En aquest sentit i d’acord amb els supòsits d’alteració de termes 
municipals que preveu la Llei, que s’iniciïn els tràmits per portar-ho a terme facilitant 
per part de les administracions afectades la resolució de l’expedient de forma 
favorable a les reivindicacions de la ciutadania afectada. 
 
SEGON.- Instar al Consell Comarcal del Solsonès que reconsideri l’acord de ple de 
data 22 d’abril 2010, i exigeixi al Govern de la Generalitat i als ajuntaments de Torà 
i Biosca que es tramiti la segregació de les masies de Lloberola i Llanera, 
condicionant el traspàs dels municipis a la comarca del Solsonès a la resolució de 
l’expedient d’alteració de termes municipals.  
 
TERCER.- Instar al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya, a no dictar la ordre per acreditar el canvi d’adscripció 
comarcal prevista a l’art. 7 del Decret Legislatiu 4/2003 pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya, fins que no es resolgui 
l’expedient de segregació de part del territori de Biosca i Torà per la seva agregació 
a Llobera.  

 
QUART.- Trametre aquesta moció als ajuntaments de Torà i Biosca, al Consell 
Comarcal del Solsonès, al Consell Comarcal de la Segarra, a la Direcció General 
d’Administració Local, als ajuntaments de la comarca del Solsonès i als 
representants dels/de les veïns/nes afectats per l’expedient de segregació”.  
 
Sotmesa a votació, S’APROVA per unanimitat.  
 
 

4. Determinació dels dies de festa local del munici pi per  a l’any 2015. 
 
Vist l’escrit del Departament d’Empresa i Ocupació on es sol·licita que s’estableixin 
dos dies de festa local per a l’any 2015, advertint que no es poden escaure en 
diumenge, ni en cap dels dies de festa oficials. 
 
De conformitat amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, i la Ordre 
EMO/133/2014, de 14 d’abril, publicada la DOGC núm. 6613, de 30 d’abril de 2014. 
 
A proposta del president S’ACORDA per unanimitat dels membres: 
 
PRIMER.- Establir els dies 17 de febrer i 4 de maig de 2015 com a dies de festa 
local al municipi de Llobera per a l’any 2015. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació per tal 
que en tinguin constància als efectes oportuns. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui delegui per a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per fer efectius aquests acords.  



 
 
5. Adjudicació dels treballs de manteniment de cami ns municipals.  
 

Atès que és necessari procedir a executar els treballs de manteniment de tots els 
camins municipals, consistent en treballs de desbrossament dels marges dels vials.  

  
Atès que han estat sol·licitats tres pressupostos a diferents empreses, els quals 
consten a l’expedient. 

 
Vist l’import dels pressupostos rebuts i atès que de conformitat amb l’article 138 del 
Reial Decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel que s’aprova el text refós de la 
Llei 30/2007, de contractes del sector Públic, que estableix que els contractes 
menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar 
i que disposi de l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació, 
complint les normes que estableix l’article 111.  
 
El Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa “A tota brossa” amb NIF 78148177L l’execució dels 
treballs de desbrossament dels camins municipals de Llobera, per import 3905 euros 
d’acord amb el pressupost presentat per aquesta actuació.  

 
SEGON.- Aprovar la despesa de 3905 € per a l’execució de les obres abans 
esmentades amb aplicació al vigent pressupost municipal, d’acord amb els 
pressupostos.  
 
TERCER.-  Notificar aquest acord a “A tota brossa”. 
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a la signatura de tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquets acords.  

 
 
 
6. Sol·licitud de col·laboració econòmica de l’AMPA  de l’Escola de 

Llobera per a l’excursió de final de curs.  
 

Vista la sol·licitud presentada en data 10 d’abril de 2014 per la Sra. M. Àngels 
Esteban Caelles en representació de l’AMPA de l’Escola de Llobera, en la qual es 
demana un ajut econòmic per a l’excursió de final de curs de l’escola i la 
col·laboració per oferir un berenar als assistents a la representació de teatre 
escolar, que s’organitza dins els actes de la Festa Major.  
 
Atès que al pressupost vigent consta nominativament un ajut per a l’AMPA. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar un ajut econòmic de 150 € a l’AMPA de l’Escola de Llobera per a 
sufragar part de les despeses de l’excursió de final de curs de l’escola.  
 
SEGON.- Col·laborar amb el berenar que s’oferirà als assistents de la representació 
teatral de l’Escola, assumit per part d’aquest ajuntament el cost del berenar.  
 



TERCER.- Notificar aquest acord a la Sra. M. Àngels Esteban en representació de 
l’AMPA de Llobera.  
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 
 

7. Assumptes sobrevinguts.    
 

Sotmesa a votació la inclusió per urgència dels assumptes sobrevinguts, 
S’APROVA per unanimitat. 
 
 
(1) Sol·licitud d’espai de les instal·lacions munic ipals de l’Escola de 

Llobera.  
 

Vist l’escrit presentat en data 31 de maig de 2014 per la Sra. Marta Barrera i Vilà, 
directora de l’Escola de Llobera i la Sra. Marta Manteca i Tarrés, mestra de l’Escola 
de Llobera, en el qual es posa de manifest que la previsió d’alumnes matriculats al 
curs vinent és superior a l’espai del que disposa l’escola, suposant un problema, 
atès que no es compleix el mínim d’espai recomanat d’acord amb la ràtio m² x 
alumne/a.  
 
Després de vàries deliberacions es considera que l’espai més adequat per a 
resoldre puntualment aquest problema és la biblioteca, que es podria cedir a 
l’escola durant els dos cursos que es preveu que hi haurà aquesta problemàtica.  
 
Acordat l’espai que servirà per utilitzar com instal·lacions complementàries a 
l’escola, caldrà redactar el pertinent conveni per tal de concretar totes aquelles 
qüestions necessàries per a condicionar l’espai i el seu funcionament.  

 
 
8. Donació de compte de decrets d’alcaldia.      
 

Tot seguit es dóna compte dels següents decrets: 
 
Decret d’alcaldia Núm. 18/14, de 20 de maig de 2014 , de concessió de llicència 
d’obres al Sr. Joan Colilles Pons per a l’arranjament de la teulada de la casa Cal 
Anton Coix. 
 
Decret d’alcaldia Núm. 19/14, de 29 de maig de 2014 , d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 20/14, de 29 de maig de 2014 , d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament. 
 
 

9. Aprovació de diverses factures i ordenació de pa gaments.  
 

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



 

BENEFICIARI  CONCEPTE IMPORT  

Ramon Padulles i Rosell Còpia Projecte Subdivisió sala 
polivalent 60€ 

Joan Vilandeny Actuació Festa Major 2014 907.50€ 

Fornell Consultors SLP Honoraris mes de maig 248.05€ 

Pintures Benigno Alcazar SL Material pintura local social i local 
caçadors 214.58€ 

Consell Comarcal Quilometratge 1 trimestre 76€ 

Joan Garriga Enginyer 
Agrònom SL 

Honoraris direcció obra camí de 
Montraveta 181.50€ 

       
 
 
 
10.  Informes de presidència i de regidories. 
 

El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Mostra l’escrit rebut per part de la Direcció General d’Administració Local, 
relatiu a la Resolució del Departament de Governació i Administracions Públiques 
per la qual s’aprova la línia de terme entre Llobera i Torà en els tràmits en 
desacord, publicada al DOGC del dia 22 de maig de 2014.  
 
El regidor Joan Vendrell demana en aquest punt si l’Ajuntament de Llobera era 
present a les actuacions de delimitació del terme municipal amb Torà i planteja la 
possibilitat d’interposar un recurs contra aquesta resolució.  
 
L’Alcalde respon que els membres de la Comissió de delimitació municipal d’aquest 
ajuntament sí que eren present a les sessions de treball i que el tram que ara 
s’acorda aprovar és aquell en el qual no hi ha haver un acord entre ambdós 
ajuntament. En quant al recurs diu que seria molt difícil dotar-lo d’arguments sòlids 
per a què prosperés, però que en tot cas es podria estudiar la possibilitat.  
 
Segon.- Explica la visita de personal de la Diputació de Lleida per a comprovar la 
idoneïtat del terreny on s’ubicarà l’espai lúdic i de salut per a la gent gran, la 
instal·lació del qual s’ha subvencionat per part de la Diputació.  

 
Tercer.- Planteja al ple la problemàtica d’una família veïna de la Caseta de l’Espelta 
de Llobera, que no disposa de recursos econòmics suficients per a sotmetre al seu 
fill a un tractament imprescindible per a solucionar els greus problemes dentals que 
pateix, i per als quals no es pot beneficiar de les prestacions de salut pública. Per 
l’exposat, l’Alcalde proposa concedir un ajut a la Sra. Anaid Capdevila per import de 
100 €. La resta de membres del ple s’hi mostren d’acord, per la qual cosa 
S’APROVA per unanimitat.  
 
 

11. Precs i preguntes. 
 

 
 



 
No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
tres quarts d’onze de la nit, 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 
 
 


