
 

ACTA DE 14 DE SETEMBRE DE 2015 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 

 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 12/2015 
Data: 14 de setembre de 2015     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 21:00 hores a 21:45 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 3 d’agost de 2015 i de la sessió extraordinària del dia 27 d’agost de 
2015, les qual s’aproven per unanimitat dels assistents. 

 
 
2. Aprovació de l’expedient de rectificació i baixes de saldos pressupostaris.     
 

Atès que per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i 
pressupostària, cal establir si les obligacions reconegudes procedents d’exercicis 
anteriors que resten pendents de pagament responen a obligacions efectivament 
exigibles actualment. 
 
Atès que per provisió d’alcaldia de data 1 de setembre de 2015 s’inicia l’expedient 
per a l’aprovació i comptabilització, si escau, de baixes d’obligacions reconegudes 
en exercicis anteriors, pendents de pagament. 
 
Atès que la Secretària interventora ha emès un informe favorable. 



 
Atès que cal tenir en compte l’article 25 de la Llei 47/2003 de 26 de novembre, 
General Pressupostària. 
 
Atès que cal considerar la Instrucció del Model Simplificat de Comptabilitat Local. 
 
Vist l’article 212.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb relació a l’òrgan 
competent. 
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat:  
 
PRIMER.- Aprovar la baixa de les obligacions reconegudes pendents de pagament, 
integrades en l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 2.519,36 €. El 
detall individualitzat figura a l’informe d’intervenció obrant a l’expedient. 
 
SEGON.- Fer els assentaments comptables  que calguin per fer efectiva la baixa de 
les obligacions indicades. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 
 
3. Aprovació de l’expedient de rectificació i baixes de saldos no 

pressupostaris. 
 

Atès que en data 1 de setembre de 2015, mitjançant provisió d’Alcaldia es va 
sol·licitar informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a 
seguir en aquest expedient de rectificació i baixes de saldos no pressupostaris. 

 
Atès que en data 7 de setembre de 2015, es va emetre, informe d’Intervenció amb 
les conclusions següents: “informo favorablement la procedència de portar a terme 
la depuració de saldos dels comptes no pressupostaris en els termes assenyalats”. 

 
Realitzada la tramitació legalment establerta i atès l’informe-proposta de Secretaria, 
el Ple, ACORDA per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la depuració de saldos dels comptes no pressupostaris per a la 
seva modificació i baixa en els termes proposats en l’informe d’Intervenció i que 
consta a l’informe d’intervenció obrant a l’expedient. 
 
SEGON. Practicar els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la 
depuració de saldos dels comptes no pressupostaris assenyalada 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 

 
4. Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits.   

 
Atès l’informe de Secretaria emès en data 5 de març de 2015, en relació amb el 
procediment i la Legislació aplicable per procedir al reconeixement extrajudicial dels 
crèdits que consten a l’expedient, corresponent a un altre exercici pressupostari 
durant l’actual. 



 
Atès l’informe d’Intervenció de data 5 de març de 2015, en què s’establia que era 
possible aquest reconeixement. 

 
Atesa la proposta realitzada per l’Alcaldia, i de conformitat amb allò que disposa 
l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el Ple a proposta de l’Alcalde 
ACORDA per unanimitat:  

 
PRIMER. Aprovar el reconeixement dels crèdits corresponents a exercicis anteriors 
que es relacionen a l’informe d’intervenció obrant a l’expedient. 
 
SEGON. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2015, els crèdits 
corresponents amb càrrec a la les partides 22799/920, 46500/162, 46504/920 i 
23100/920 de les quals es va realitzar la retenció corresponent. 

 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 
 

5. Assumptes sobrevinguts.      
 

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

L’Alcalde demana a la resta de membres del ple la retirada d’aquest punt de l’ordre 
del dia, atès que per problemes tècnics a les oficines de l’ajuntament, no ha estat 
possible disposar de les còpies dels decrets d’alcaldia pendents de donar-ne 
compte al ple. Tothom s’hi mostra conforme i s’acorda posposar-ho a la propera 
sessió ordinària del ple.  
 

 

7. Aprovació de diverses factures i ordenació de pagaments.  
 

No n’hi ha.  
 

 

8.  Informes de presidència i de regidories. 
 

El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Informa que ha estat prorrogat el contracte laboral amb la Maria Besora per 
la realització de les tasques administratives de l’ajuntament, fins al dia 30 de 
setembre i amb les mateixes condicions que fins ara.  
 
Segon.- Explica que l’escola aquest curs ha deixat d’utilitzar l’espai de la biblioteca i 
per tant, ja torna a estar disponible per qualsevol activitat que s’hi pugui 
desenvolupar. 
 
Tercer.-Diu que ha rebut diverses peticions per arreglar la font de la plaça de 
l’ajuntament i fa saber que properament es farà. El regidor Joan Vendrell s’ofereix 
per fer ell mateix els treballs necessaris, sense cap cost per a l’ajuntament.  
 



Quart.- Fa saber als membres del grup municipal de CIU que la Junta de Govern 
Local ha aprovat la “Memòria valorada de condicionament de base i capa de 
rodadura del camí de l’Espelta al TM de Llobera” amb un cost d’execució de 
3.333,79 € i properament seran adjudicades les obres.   
 
Cinquè.- Informa que es va rebre la visita d’inspecció del tècnic sanitari relativa a 
control de legionel·losi als vestuaris i sanitaris de la pista poliesportiva i els locals 
municipal. El resultat va ser favorable i no va detectar cap incidència greu.  
 
 
El regidor Jaume Badia informa que s’està organitzant la Festa dels Jubilats que es 
celebra cada any, per al proper 27 de setembre.  
 

 

9. Precs i preguntes. 
 

No n’hi ha. 

 
 
No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
tres quarts de deu 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 
                          
 
 
                              
 

 

 

 

 

 


