
 
ACTA DE 12 DE JULIOL DE 2011  DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 

 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: extraordinària 
Número: 13/2011 
Data: 12 de juliol de 2011    
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 21:30 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 grup municipal CIU - 
 
Excusa la seva absència el regidor Rossend Davins Pujols – Regidor grup 
municipal CIU - 
  
  
Esther Garrido Hernández, secretària interventora. 
 
Essent el dia i hora assenyalats i feta la prèvia convocatòria, es reuneixen els 
components de l’Ajuntament que es detallen, sota la Presidència de l’Alcalde 
Josep Colell Solé.  
 
 
El President obre la sessió i es tracten els següents assumptes: 

 
 

1.  Expedient de modificació pressupostària núm. 2/ 10 
   

El President presenta l’expedient de modificació de crèdits número 2 del 
pressupost per a l’exercici 2010. 

 
Després de diverses deliberacions S’ACORDA per unanimitat dels membres 
presents: 
 
PRIMER.- Aprovar de forma inicial la modificació pressupostària número 2 de 
l’exercici 2010. 

 
SEGON.- S’ordena l’exposició pública pel termini de quinze dies hàbils a partir de 
l‘endemà de la publicació de l’edicte en el BOP i s’estableix que el termini de 
presentació d’al·legacions o reclamacions és aquests quinze dies més vuit dies 
més. 
 
TERCER.- En cas que no es presentin al·legacions o reclamacions quedarà 
definitivament aprovat. 
 



QUART.- Es faculta a l’Alcalde o a la persona a qui designi per a signar tots 
aquells documents que siguin necessaris per a fer efectius aquests acords. 

 
 
 
No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
les deu 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 

 
 
 


