
 
ACTA DE 2 DE JULIOL DE 2012  DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     

ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 07/2012 
Data: 2 de juliol de 2012    
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 21:00 hores a 21:55 hores 
 
Hi assisteixen: 
Josep Colell Solé – Alcalde grup municipal ERC - 
Jaume Badia Satorra – Regidor grup municipal ERC -     
Guillem Nadal Villanueva – Regidor grup municipal ERC - 
 
Esther Garrido Hernández, secretària interventora. 
 
Excusen la seva absència els regidors Joan Vendrell Segués i Rossend Davins 
Pujols.  
 
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 4 de juny de 2012, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents.  

 
 
2. Assumptes sobrevinguts. 
 

Sotmesa a votació la inclusió per urgència dels assumptes sobrevinguts, 
S’APROVA per unanimitat.  

 
 

(1) Sol·licitud d’autorització de Biela Club Manres a per al 52è Rallye 
2000 viratges. 

 
Vista la instància, rebuda en aquest ajuntament en data 20 de juny de 2012 amb 
registre d’entrada núm. 179, en què Biela Club Manresa sol·licita permís - 
autorització per a realitzar el 52è RALLYE 2000 VIRATGES el proper dia 28 
d’octubre de 2012, en el tram del recorregut que passa pel TM de Llobera. 

 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament ACORDA per unanimitat: 

 



PRIMER.- Autoritzar a BIELA CLUB MANRESA a què el dia 28 d’octubre de 2012 
realitzi el 52è RALLYE 2000 VIRATGES i passi per aquelles carreteres del municipi 
de Llobera assenyalades en el mapa adjunt a la instància, amb les següents 
condicions: 
 
- Que es disposi de la pertinent autorització de la Diputació de Lleida, titular de la 

carretera LV3005. 
- Que es disposi de la pertinent autorització del Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, titular de la Carretera C-451. 
- Que es disposi de la pertinent autorització de Medi Ambient de la Generalitat 

de Catalunya i d’aquelles altres que la legislació exigeixi.  
- Que Biela Club Manresa presenti a aquest ajuntament un justificant en què tots 

els participants estiguin degudament coberts per les corresponents 
assegurances. 

- Que Biela Club Manresa, en finalitzar el 52è RALLYE 2000 VIRATGES, deixi 
les carreteres LV3005 i C-451, i el seu entorn en les mateixes condicions en 
què l’hagin trobat.  

 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Sr. Sergi Medina Berenguer, com a 
representant de Biela Club Manresa.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per tal de fer efectius aquests acords. 
 

 
3. Donació de compte de decrets d’alcaldia.  
 

Tot seguit es dóna compte del Decret d’alcaldia  de data 22 de juny de 2012,  de 
sol·licitud de subvenció a l’IEI per import de 12.478,50 €, corresponent al 90% del 
cost total, per l’obra de subdivisió de la sala polivalent i porta d’accés a l’escenari; i 
aprovació del projecte bàsic i executiu redactat per l’arquitecte Ramon Padullés i 
Rossell, amb un pressupost total de 13.865 € 

 
 
4. 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  

Coinsa Reparar calefacció  320,55 € 

Revelatges Solsona Fullets caramelles 2012 99,12 € 

Revelatges Solsona Fullets caramelles 2012 14,16 € 

Construccions Francesc Cererols Construcció de nínxols al cementiri de 
Peracamps 8.969,04 € 

 
 

 
5. Informes de presidència i regidories. 
 

L’Alcalde informa de les següents qüestions: 
 



Primer.- En relació a la pala llevaneus adquirida per aquest ajuntament, informa 
que es troba a la Casa Soledesposada i es deixarà a tots els veïns que la sol·licitin.  

 
Segon.- Explica que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ofereix la 
possibilitat d’augmentar els terminis de retorn dels reintegraments del anys 2008 i 
2009 per percepcions dels tributs estatals.  
 
Tercer.- Informa de la proposta d’augment de la taxa de recollida d’escombraries 
que s’abona al Consell Comarcal per aquest concepte.  

 
 
6. Precs i preguntes.  
 

No n’hi ha.  
 

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


