
 

ACTA DE 2 DE NOVEMBRE DE 2015 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 

 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 15/2015 
Data: 2 de novembre de 2015     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 21:00 hores a 22:05 hores 
 
Hi assisteixen: 
Josep Colell Solé – Alcalde grup municipal ERC - 
Jaume Badia Satorra – Regidor grup municipal ERC -   
Gerard Barcons Torra – Regidor grup municipal ERC -  
Joan Vendrell Segués – Regidor grup municipal CIU -  
Domènech Vendrell Vila – 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 5 d’octubre de 2015, la qual s’aprova per unanimitat dels 
assistents. 

 
 

2. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Béns 
Immobles en relació al tipus de gravamen de l’IBI d’urbana.     
 

Vista la proposta de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Béns 
Immobles, consistent en la modificació de l’article 8, modificant el tipus impositiu de 
l’IBI d’urbana, que passa del 0,4% al 0,6% per a l’exercici 2016 i següents.  
 
En compliment del que disposa l’article 17 de  Text refós de la Llei d’Hisendes Locals 
aprovat  per RDL 2/2004, de 5 de març. 
 
El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat, els acords següents: 

 



PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació 
de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Béns immobles de l’Ajuntament de 
Llobera. 

 
El text de l’Ordenança consta a l’expedient. 

 
SEGON.- Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a 
l’exercici de 2016 i següents es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la 
Província els elements tributaris de determinació obligatòria per part de l’Ajuntament 
relatius a la fixació d’índexs, tipus tributaris, beneficis fiscals de concessió 
potestativa i altres elements tributaris. 

 
De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local; 17.1 Text refós de la Llei d’Hisendes 
Locals aprovat  per RDL 2/2004, de 5 de març i 178.1b) 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, els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades 
estaran exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament durant 30 dies hàbils 
comptadors des de l'endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Lleida, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-
hi les reclamacions que considerin oportunes. 

 
En el cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.  
 

 
3. Aprovació, si s’escau, de la Proposta de moció de suport al president 

Mas, l’exvicepresidenta Ortega i la consellera Rigau amb motiu de la 
seva imputació per l’organització del 9N. 

 
L’Alcalde presenta al Ple la següent moció: 

 
“El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les 
catalanes vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític 
del nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 
catalans i catalanes vàrem acudir a les urnes en una procés participatiu 
protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de l’Estat espanyol, a través 
de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra el president de la 
Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions 
Institucionals Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene Rigau. 
 
El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, 
tots tres han rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i han estat citats 
a declarar el dia 13 d’octubre en el cas de les conselleres, i el president Mas el dia 
15, quan es commemora el 75è aniversari de l’afusellament del president 
Companys. Se’ls acusa de quatre presumptes delictes: desobediència, obstrucció a 
la justícia o usurpació de funcions, prevaricació administrativa i malversació; amb 
unes possibles penes que van des de la inhabilitació fins a la presó.  
 
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i 
democràtics, sense precedents a l’Europa del segle XXI. 



El dia 13 hi va haver mostres de suport a les persones imputades per haver 
complert amb el mandat democràtic sorgit de les urnes convocats per l’ACM, 
conjuntament amb l’Associació de Municipis per la Independència, l’Assemblea 
Nacional Catalana i l’Òmnium Cultural, i fent-nos corresponsables de la celebració 
de la consulta del 9N.  
 
En una situació inèdita, el mateix dia 13 el TSJC va emetre un comunicat sobre els 
actes de suport en què manifestava que són "un atac directe i sense pal·liatius a la 
independència judicial". 
 
Per tot això abans esmentat es proposa al Ple de l’ajuntament de Llobera l’adopció 
dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta 
Joana Ortega i la consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al 
procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014. 
 
Segon.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista 
de les institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per 
impulsar processos democràtics. 
 
Tercer.- Denunciar la judicialització a la qual s'ha vist sotmès el procés polític que 
es viu a Catalunya des del primer moment. A diferència de casos com l'escocès, en 
què la resposta a un conflicte polític ha estat política, l'Estat espanyol ha respost 
únicament amb amenaces i tribunals a qualsevol intent de consultar els catalans i 
catalanes sobre el futur polític del país.  
 
Quart.- Considerar que el comunicat del TSJC és inacceptable, tant per l’intent de 
coaccionar el lliure dret a manifestació de la ciutadania com per les afirmacions 
inexactes sobre els objectius i els convocants de les concentracions. 
 
Cinquè.- Reiterar que el dret a manifestació és irrenunciable i imprescindible per al 
bon funcionament de qualsevol societat democràtica. Un dret que a les 
concentracions dels passats dies 13 i 15 d’octubre es va exercir, com sempre, de 
manera cívica i pacífica. 
 
Sisè.- Refermar el compromís d’aquesta corporació local amb el dret democràtic 
del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur. 
 
Setè.- Enviar aquest acord al president de la Generalitat, al president del Govern 
Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte Nacional 
pel Dret a Decidir, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-lo públic a 
través dels mitjans de comunicació”. 
 
Sotmesa a la votació la moció, S’APROVA per unanimitat.  
 

 
4. Nomenament dels membres de la Comissió municipal de delimitació. 
 

Vist l’escrit de la Direcció General d’Administració Local rebut en aquest ajuntament 
en data 29 de juny de 2015, en el qual es sol·licita que, per tal de prosseguir la 



tramitació de les delimitacions municipals que s’estan duent a terme amb municipis 
limítrofs, es designin nous membres de la comissió municipal de delimitació.  
 
A proposta de l’Alcalde, el ple ACORDA per unanimitat: 

 
PRIMER.-  Nomenar com a membres de la comissió que ha de representar aquest 
Ajuntament en les operacions de delimitació municipal les persones següents: 
 
Sr. Josep Colell i Solé, Alcalde de la corporació. 
Sr. Gerard Barcons i Torra, regidor de la corporació. 
Sr. Joan Vendrell i Segués, regidor de la corporació. 
Sr. Antoni Jiménez i Pérez, tècnic dels serveis tècnics del Consell Comarcal del 
Solsonès, que actuarà com a tècnic de la corporació. 
Sra. Esther Garrido Hernández, secretària de la corporació. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals. 
 
TERCER.- Facultar l’alcalde de la corporació o regidor en qui delegui perquè dugui a 
terme les actuacions necessàries per fer efectius aquests acords. 

 
 

5. Nomenament dels representants de Llobera al Consell Consultiu de la 
Gent Gran i al Consell de Dones.  

 
Atès que s’ha de procedir a designar el representant del municipi en els òrgans 
col·legiats del Consell Consultiu de la Gent Gran i al Consell de Dones, on aquest 
Ajuntament hi té representació. 
 
Atès que encara no es coneix la persona que actuarà com a representant al 
Consell Consultiu de la Gent Gran.  
 
A proposta del regidor Jaume Badia i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Nomenar a la Sra. Montse Culell Vendrell com a representant al Consell 
de Dones del Solsonès.  
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Solsonès.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar tots aquells documents que siguin 
necessaris per a fer efectius aquests acords. 

 
 

6. Assumptes sobrevinguts.      
 

No n’hi ha.  
 
 
7. Donació de compte de decrets d’alcaldia.      
 

Tot seguit es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia: 
 
Decret d’alcaldia núm. 56/15, de 30 de setembre de 2015, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.   



 
Decret d’alcaldia núm. 57/15, de 8 d’octubre de 2015, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament. 
 
Decret d’alcaldia núm. 58/15, de 19 d’octubre de 2015, de sol·licitud d’ajut directe 
per import de 3.109,70 €, a la Diputació de Lleida per a la reparació de la teulada 
del cementiri de Sant Pere de Llobera. 
 
Decret d’alcaldia núm. 59/15, de 20 d’octubre de 2015,  de contractació per 
màxima urgència a la Sra. Josefa Torrecillas Angrill com a personal de neteja de 
l’Ajuntament de Llobera mitjançant un contracte laboral de durada determinada per 
interinitat, amb una jornada parcial de 15 hores setmanals i fins a la cobertura de la 
plaça del procediment legalment establert a la legislació vigent. 
 
Decret d’alcaldia núm. 60/15, de 27 d’octubre de 2015, d’aprovació de diversos 
factures i ordenació del seu pagament.  

 
 

8. Informes de presidència i de regidories. 
 

El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Explica que fa uns dies els membres de la Junta de la Fira de l’Empelt van 
informar l’ajuntament que ja fa quatre anys que es va formar aquesta junta i que 
estan en procés de renovació. Van demanar que hi hagués representació de 
l’Ajuntament a la nova junta. L’alcalde proposa que ho siguin els regidors Gerard 
Barcons i Joan Vendrell. El sr. Vendrell ho accepta i el Sr. Barcons renuncia a 
acceptar aquesta tasca per motius d’acumulació de feina.  
 
Segon.- Informa que l’any vinent es durà un procediment de regularització cadastral 
i explica en què consistirà. 
 
Tercer.- Fa saber que d’aquí pocs dies ja es disposarà de la persona contractada 
mitjançant el pla d’ocupació del Consell. No hi serà una persona del municipi, ja que 
no consta a l’Oficina de Treball que ningú de Llobera compleixi els requisits.  
Explica que també hi haurà una brigada per fer treballs a diferents llocs de la 
comarca on es demani.  
 
Quart.- Informa que els diners atorgats corresponents a la renúncia de la subvenció 
de PUOSC 2011 (bàscula), d’import 94.000 €, s’han de justificar amb despesa 
corrent efectuada dels exercicis 2014 i 2015.  
 
Cinquè.- Informa que demà hi ha convocada una reunió a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació, juntament amb els 
ajuntaments de Pinell i Pinós, per parlar de l’agrupació del vigent entre els 3 
ajuntaments per al manteniment en comú de la plaça de secretaria. 
 
Sisè.- Comunica que aviat es començaran els treballs de millora de camins inclosos 
en el PUOSC 2015. 
 
Setè.- Explica que s’han adquirit dos números de la loteria la Grossa de Cap d’Any i 
s’hauria d’establir com es posen a la venda. Proposa informar per carta als veïns i 
veïnes i establir un màxim d’un número de cada per cada casa. Si en sobren, a 
partir del 15 de desembre, que en vinguin a buscar fins a esgotar-se. El Joan 
proposa fer una llista d’espera amb les persones interessades en adquirir més d’un 



número. S’acorda fer-la i qui en vulgui més que s’apunti a la llista per tal de repartir 
els que sobrin entre aquests.  
 
Vuitè.- Comunica que s’ha de fer un ple extraordinari pel sorteig dels membres de la 
mesa de les eleccions generals del desembre el dia 23 de novembre a les 20:00 h i 
s’aprofitarà aquest mateix ple per aprovar pressupost del 2016. Recorda que el 
proper ple ordinari serà el 14 de desembre atès que el dia 7 de desembre és el 
pont.  
 
Novè.- Informa que en relació al que s’havia comentat de pintar un mural al cobert 
de Cal Hostaler, va parlar amb el Genis Colell per fer-lo i el pressupost és de 1.000 
€ - 1.500 €. 
 
Desè.- Comunica que fa uns dies va rebre la trucada de Construccions Joan Colell 
Boix, dient que tornen a disposar d’aglomerat. S’acorda repassar els forats del camí 
de l’Hostal Nou a Torredenagó.  
 
Onzè.- Informa que ja es disposa de l’àlbum de fotografies de la Fira de l’Empelt. 
Fins ara es feia córrer per les cases però atès que no s’han retornat algun dels 
àlbums, es proposa que aquesta vegada qui el vulgui veure i triar fotos ho pot fer 
des de l’Ajuntament.  
 
Dotzè.- Recorda s’ha de començar a organitzar el proper sopar de Nadal. S’acorda 
fer-lo el dia 12 de desembre a Su.  

 
 

9. Precs i preguntes. 
 

El regidor Joan Vendrell informa que ja va veure que a les comissions de govern ja 
es tenia el pressupost de l’enjardinament, demana què es farà amb això. L’Alcalde 
respon que ja es va adjudicar l’enjardinament i que avui s’ha adjudicat el 
manteniment per un any, d’acord amb el pressupost presentat per Flors o Plantes 
Rendé Bertran SL. 
 
També demana si té el pressupost per arreglar la font, l’Alcalde diu que no el té 
aquí però que ascendeix aproximadament 300 €. 

 

 
No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
les deu i cinc de la nit, de la qual s’estén la present acta, que una vegada llegida 
i trobada conforme la signa amb mi l’alcalde.   
  
 
L’ALCALDE       LA SECRETÀRIA 
                          
 
 
                              
 

 

 

 

 


