
 
ACTA DEL 08 DE JULIOL DE 2013 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 

 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: extraordinària 
Número: 07/2013 
Data: 08 de juliol de 2013    
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 21:00 hores a 21:25 hores 
 
Hi assisteixen: 
Josep Colell Solé – Alcalde grup municipal ERC - 
Jaume Badia Satorra – Regidor grup municipal ERC -   
Guillem Nadal Villanueva – Regidor grup municipal ERC - 
Rossend Davins Pujols – Regidor del grup municipal CIU – 
 
Excusa la seva absència el regidor Joan Vendrell Segués.  
 
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 del compte general de l’exercici 2012.  
 

Examinat i aprovat per la Comissió Especial de Comptes de Llobera el compte 
general corresponent a l’exercici 2012 i fet el tràmit d’exposició pública sense que 
s’hagin presentat al·legacions.  
 
Per tot l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el compte general corresponent a l’any 2012. 
 
SEGON.- Procedir a remetre la documentació als departaments que siguin 
necessaris. 
  
TERCER.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui a procedir a la signatura de 
tots els documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords. 

 
 
2. Sol·licitud de subvenció al Departament de Gover nació i Relacions 

Institucionals per a abonar retribucions a càrrecs electes locals, any 
2013. 

 
Vista la resolució GRI/1402/2013, de 21 de juny, de convocatòria per atorgar 
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a 



determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici 2013, publicada al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya núm. 6407, d’1 de juliol de 2013. 
 
Atès que en data 22 de juny de 2011 el ple d’aquest ajuntament va acordar establir 
a favor del càrrec de president-alclade, en règim de dedicació parcial pel 50% de la 
jornada i donar-lo d’alta a la Seguretat Social, havent d’assumir aquesta corporació 
el pagament de les quotes empresarials que corresponguin i aquest import pot ser 
objecte de l’esmentada convocatòria.  
 
Per l’exposat, el Ple ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals una 
subvenció de 6.169,72 € per a abonar la retribució de l’alcalde d’aquesta corporació  
de l’exercici 2013, per una dedicació corresponent al 50% de la jornada ordinària, 
d’acord amb la Resolució GRI/1402/2013, de 21 de juny, de convocatòria per 
atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin 
retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici 2013. 
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde o la persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 
 

3. Sol·licitud al Departament de Governació i Relac ions Institucionals 
relativa a les actuacions incloses al Pla Únic d’Ob res i Serveis de 
Catalunya, any 2011. 

 
Atès que aquest ajuntament té incloses al Pla Únic d’Obres Serveis de Catalunya, 
anualitat 2011, les següents actuacions: 
 
Actuació núm.: 2011/983 
Títol: Adquisició de terrenys per a la instal·lació d’una bàscula municipal 
Pressupost total: 58.896,00 € 
Subvenció PUOSC: 55.666,20 € 
 
Actuació núm.: 2011/984 
Títol: Instal·lació de bàscula pont i condicionament de l’entorn, a l’Hostal Nou. 
Pressupost total: 146.300,27 € 
Subvenció PUOSC: 138.985,26 € 
 
Atès que executada l’actuació d’adquisició dels terrenys per a la ubicació de la 
bàscula per import de 7.000 €, és voluntat d’aquest ajuntament l’aplicació de la 
diferència de la subvenció atorgada i l’import final d’execució a l’actuació 2011/984. 
 
El ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals el 
canvi de destinació de l’import de 49.016,20 € de l’actuació núm. 2011/983 a 
l’actuació d’instal·lació de bàscula pont i condicionament de l’entorn (núm. 
2011/984), ambdues incloses a la planificació definitiva del Pla d’Obres i Serveis de 
Catalunya, anualitat 2011. 
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectiu aquest acord. 
 



 
 
4. Aprovació del Registre Municipal d’Animals de Co mpanyia. 

 
Vista l’obligatorietat dels Ajuntaments crear un registre municipal d’animals de 
companyia, segons allò establert en el DECRET 328/1998, de 24 de desembre, pel 
qual es regula la identificació i el Registre general d'animals de companyia. (DOGC 
núm. 2798 publicat el 04/01/1999). 

 
Atès que el Conseller del D’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural ha comunicat als Ajuntaments l’entrada en funcionament del nou programari 
informàtic per tal de que els Ajuntaments puguin inscriure en el registre municipal, 
els animals de companyia. 

 
Per tot l’exposa’t, el Ple ACORDA per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la creació del registre municipal d’animals de companyia per tal 
de donar compliment a allò establert en el Decret 328/1998, de 24 de desembre, i 
que s’iniciïn els tràmits pertinents per al seu funcionament. 

 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui, a procedir a la signatura de 
tots els documents necessaris per tal de fer efectius els presents 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 
 
 
 
 


