
 
ACTA DEL 05 D’AGOST DE 2013  DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     

ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 08/2013 
Data: 05 d’agost de 2013    
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 21:00 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 – 
 
Jose Antonio Romero Tomás, secretari interventor accidental. 
 
 
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 de juny de 2013 i l’acta de la sessió extraordinària del dia 8 de 
juliol de 2013, les quals s’aproven per unanimitat dels assistents.  

 
 
2. Aprovació, si s’escau, de la moció d’adhesió al pacte nacional pel dret 

a decidir. 
 
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament 
la voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la 
igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva  
identitat col·lectiva. 
 
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de 
Catalunya en el si de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves 
institucions han expressat la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya a 
través de diverses formes: les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 
sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 
sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa», la resolució del Parlament de 
Catalunya, de data 27 de setembre de 2012, la qual constatava la necessitat que el 
poble de Catalunya pogués determinar lliurament i democràticament el seu futur 



col·lectiu mitjançant una consulta, la Declaració de sobirania i el dret a decidir del 
poble de Catalunya adoptada pel Parlament el passat 23 de gener de 2013. 
 
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir, al Parlament de Catalunya, el Pacte 
Nacional pel Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la societat 
civil en el procés cap a la celebració d’una consulta sobre el futur polític de 
Catalunya. A aquesta reunió constituent, presidida pel president de la Generalitat, 
Artur Mas, hi van ser presents una quarantena de persones en representació de 
partits polítics, associacions municipalistes i entitats culturals, cíviques, ciutadanes, 
empresarials i sindicals. 
 
El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís i la 
coresponsabilitat de tots els agents per tal que se’l facin seu i impulsin l’expressió 
democràtica de tots els catalans i catalanes el dia que es celebri la consulta. 
Aquest suport majoritari és el que donarà legitimitat al procés i té la seva base en la 
llibertat d’expressió de qualsevol poble recollida en tots els tractats internacionals. 
El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de respecte a la 
pluralitat d’opinions de la societat. El pronunciament del poble de Catalunya ha de 
ser, única i exclusivament, l’expressió majoritària de la voluntat dels seus ciutadans 
i ciutadanes.  
 
Sotmesa a votació, per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Adherir-se al PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR a través de la 
Plataforma www.dretadecidir.cat 
 
SEGON.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es 
sumin també a aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir  i a la 
celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. 
 
TERCER.- Enviar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.  

 
 
3. Donació de compte dels informes trimestrals de moro sitat de l’exercici 

2013.  
 
En aplicació del que es disposa a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,  
modificada per la llei 15/2010 de 5 de juliol, es dona compte de que per part de la  
Secretaria-Interventora municipal s’ha procedit a emetre l’informe de tresoreria 
establert a l’article 4.3 de la Llei 15/2010 abans esmentada, corresponent al 1er i 
2on trimestre de l’any 2013.  
  
El detall dels informes emesos són els quins s’adjunten a aquesta acta com annex a 
la mateixa  
 
El Ple de la Corporació per unanimitat 
 
ACORDA: 
 
Únic.- Donar-se per assabentats del contingut dels informes emesos per la 
Secretaria Interventora de l’Ajuntament. 
 



 
 

4. Llicència d’obres a Telefònica, Telecomunicaciones Públicas SA per a 
la instal·lació d’un terminal de telèfon d’us públi c.  

 
Vista la petició feta per l’empresa Telefònica, Telecomunicacions Pública, SA en 
data 21 de maig de 2013, en la qual sol·licita llicència d’obra per la instal·lació d’un 
terminal telefònic d’ús públic a la façana lateral de la Casa de la Vila (Ajuntament 
de Llobera), i no afectaran a aquesta façana.  

 
Vist l’informe favorable emès pel tècnic del Consell Comarcal del Solsonès, Antoni 
Albalate i Bosquet en data 15 de juliol 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 a l’empresa Telefònica, Telecomunicacions 
Pública, SA per a la instal·lació d’un termina telefònic d’ús públic a la façana lateral 
de la Casa de la Vila (Ajuntament de Llobera), i no afectarà a aquesta façana, 
d’acord amb la descripció dels treballs i plànols de detall de l’actuació a realitzar. 
 
Les obres per les quals es concedeix llicència d’obres són: 
 
“Les obres d’instal·lació d’un terminal telefònic d’ús públic a la façana lateral de la 
Casa de la Vila (Ajuntament de Llobera). 
 
En la ubicació en concret del suport del telèfon, en la disposició del propi telèfon i 
els tubs i escomeses es faran de manera que no malmetin l’espai públic, ni la 
façana lateral de l’ajuntament, deixant lliures i en disposició de ser utilitzades per a 
tasques de manteniment les instal·lacions existents d’enllumenat i electricitat, i per 
tant caldrà que la ubicació definitiva d’aquestes instal·lacions es faci de comú acord 
amb els Serveis Tècnics Municipals i el propi Ajuntament de Llobera. 
 
Que l’objectiu de les obres és la instal·lació d’un terminal telefònic d’ús públic a 
situar a la façana lateral de la Casa de la Vila (Ajuntament de Llobera), i que les 
obres a realitzar queden definides en el pressupost del contractista “IMESAPI, SA” 
 
Que la Casa de la vila (Ajuntament de Llobera), indret on es volen executar les 
obres, està situada en sòl urbà, i d’acord amb el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) de Llobera, està qualificat com a Sistema d’equipaments 
comunitaris, Clau EQ3, Administratiu i de proveïment. Administració pública, ... 
 
 Que d’acord amb l’article 75.2, del Decret 179/1995, de 13 de juny “Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals”, i atenent al tipus d’obres a realitzar, a la 
sol·licitud de llicència no és necessari acompanyar el corresponent projecte, 
subscrit per un tècnic competent. 
 
Que en aquest cas, es considera que la instal·lació d’un terminal telefònic per a ús 
públic, te la consideració de finalitat pública i per tant per a ús de tots els ciutadans i 
ciutadanes.  
 
Que un cop revisada la documentació aportada, s’informa que dona compliment a la 
normativa urbanística i d’obligat compliment vigent i es considera conforme. 
 
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 el criteris de màxima 
seguretat i amb el complement de totes les mesures de seguretat pel personal que 
durà a terme les obres. 
 
En el seu moment, i si fos necessari, l’empresa promotora d’aquesta instal·lació es 
compromet a la retirada del terminal telefònic d’ús públic, sense cap cost per 
l’Ajuntament de Llobera. 

 
SEGON.- Aquesta llicència es concedeix amb les següents condicions: 

 
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 i 

desfer  les obres. 
3. Aquest permís s’atorga sense 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  ou 
assumeix de direcció del tècnic director d eles 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 compliment les 
disposicions que li siguin d’aplicació, contingudes en la Llei 38/199 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 la llicència, podent el promotor sol·licitar una pròrroga 
que s’entendrà “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 
laresta d’edificació pendent d’execució. 
 



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

 
 

5. Assumptes sobrevinguts  
 

No n’hi ha.  
 

 
6. Donació de compte de decrets d’alcaldia.  
 

Tot seguit es dóna compte dels següents decrets: 
 
Decret d’alcaldia de data 1 de juliol de 2013 , d’ordenació del pagament de 11.500 
€ a l’empresa d’elaboracions càrnies Pla de Godall, corresponents a la subvenció 
atorgada per al Pla d’electrificació rural de Catalunya (PERC 2010-2011) 
 
Decret d’alcaldia de data 9 de juliol de 2013 , d’aprovació i ordenació de 
pagament d’import 738,07 € al notari Pedro B. Ortiz Barquero, en concepte de 
despeses de notaria per la inscripció dels terrenys segregats de Ramon Gomà 
Brufau a aquest Ajuntament, protocol 551, de data 13 de juny de 2013. 
 
Decret d’alcaldia de data 23 de juliol de 2013 , de concertació d’una operació de 
crèdit, en la modalitat de compte de crèdit a curt termini, amb Catalunya Caixa per 
un import de 10.000 €, que s’ha de cancel·lar en un termini màxim de 6 mesos.  

 
 

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

BENEFICIARI  CONCEPTE IMPORT  

Ferreteria Vilbar Manguera i connexions  41,97 € 

Consell Comarcal del Solsonès S.S. 1r semestre 2013 723,31 € 

Construccions Joan Colell Boix S.L. Reparar camins 239,58 € 

Fusteria Joan Rafart S.L. Expositor Fira de l’Empelt 297,53 € 

Rosa Montaña Mitjana Classes gimnàstica maig 272,25 € 

Construccions Joan Colell Boix S.L. Reparar camins 784,38 € 

Lluís Vilaseca Cinca Treure neu 415,80 € 

Esther Garrido Hernández Quilometratge 2n trimestre 38,00 € 

Consell Comarcal del Solsonès Recollida Rural 2n-trimestre 1.114,53 € 

Cal Coll Aigües  20,90 € 

Josep Barcons Jounou Reparar llums local social 27,78 € 

Agencia Catalana de Certificació Targeta Catcert Esther 29,04 € 

Pedro B. Ortiz Barquero Honoraris registre 144,44 € 

Rosa Montaña Mitjana Classes gimnàstica juny 211,75 € 
 

 



8.  Informes de presidència i de regidories. 
 

El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Informa el Sr. Alcalde de la desestimació del recurs interposat contra la 
resolució desestimatòria de l’ajut destinat al Pla Local de Joventut, tot i que resta 
oberta la via jurisdiccional contenciosa administrativa, l’alcalde informa al ple que no 
es considera convenient la interposició del recurs contenciós administratiu. 
 
Segon.- S’informa que la Diputació de Lleida ha concedit uns 10.000 € pel camí de 
Montraveta, amb un termini de dos anys i es té previst fer-ho abans de 30 de 
desembre de 2013. 
 
Tercer.- S’informa que la sol·licitud de subvenció presentada a l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs per a l’execució de les obres a l’església de Sant Pere s’ha desestimat 
perquè entenen que la sol·licitud inclou conceptes no subvencionables; es van 
demanar uns 15.000 euros i, tot i que es pot interposar recurs, s’acorda no 
interposar-lo. 
 
Quart.- S’informa que el PUOSC s’ha prorrogat un any i passa al 2014, tot i que 
també es podrà fer la inversió i justificar-la al 2014 amb despeses realitzades al 
2013. 
 
Cinquè.- Informa el Sr. Alcalde que un grup d’Ajuntaments del Segrià es van reunir 
per acordar encarregar un informe a la UDLL per elaborar propostes de millora de la 
seguretat en el medi rural. Per aquest motiu, l’alcalde en demana l’adhesió que es 
pot formalitzar mitjançant resolució d’alcaldia. Els membres de la Corporació 
mostren la seva conformitat a l’adhesió proposada pel Sr. Alcalde 
 
Sisè.- Informa el Sr. Alcalde de les gestions realitzades amb l’entitat “La Caixa” per 
obtenir finançament per l’execució de les obres de la bàscula que permetés avançar 
l’import de la subvenció PUOSC. El resultat de les gestions és que l’entitat financera 
només està en condicions d’oferir una operació de crèdit per import màxim de 
80.000 € a un termini de cinc anys més un any de carència; quantitat inferior la 
necessària per completar la manca de liquiditat que es derivi de l’execució de 
l’actuació. 
 
Setè.- El Sr. Alcalde proposa al ple que el proper ple ordinari que s’hauria de 
celebrar el dia 2 de setembre es realitzi el dia 16 de setembre. Tots els membres de 
la corporació donen la seva conformitat al canvi de data de celebració del Ple 
ordinari proposat per l’Alcalde. 
 
Vuitè.- El Sr. Alcalde informa que els actes de la propera Diada de l’11 de setembre 
es volen celebrar de manera conjunta pel Consell Comarcal i els ajuntaments de la 
comarca, promogut per l’entitat Òmnium Cultural, i s’ha organitzat una reunió per 
parlar-ne de la seva organització. 
 
Novè.- Finalment, s’informa que dins el Pla de pagament a proveïdors aprovat pel 
govern de l’Estat s’ha inclòs subvencions pendents de cobrament de l’Ajuntament 
de Llobera per part de la Generalitat de Catalunya. L’Ajuntament de Llobera ha 
acceptat aquest mecanisme de cobrament i s’espera que durant els mesos de 
setembre/octubre es puguin cobrar les subvencions endarrerides. 
 
 

9. Precs i preguntes. 



 
El regidor Joan Vendrell pren la paraula per exposar al ple la problemàtica que es 
produeix cada dimarts per la utilització dels contenidors d’escombraries pels firants 
que aboquen restes de la seva parada de fruita del mercat en uns contenidors que 
no estan destinats a aquesta finalitat, ja que es tracta d’un tipus de residus que ha 
de tenir un tractament especial. 
 
S’acorda comunicar aquesta circumstància al Consell Comarcal perquè s’eviti que 
s’omplin dels contenidors amb deixalles voluminoses. 
  
 

No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
les vint-i-dos hores, 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 
 
 
 


