
 

ACTA DEL 28 DE SETEMBRE DE 2015 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 

 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: extraordinària 
Número: 13/2015 
Data: 28 de setembre de 2015     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 21:00 hores a 21:20 hores 

 
Hi assisteixen: 
Josep Colell Solé – Alcalde grup municipal ERC - 
Jaume Badia Satorra – Regidor grup municipal ERC -   
Gerard Barcons Torra – Regidor grup municipal ERC – 
Domenech Vendrell Vila – Regidor grup municipal CIU - 
Joan Vendrell Segués – Regidor del grup municipal CIU –  
 
 
Sílvia Vilaseca Casafont, secretària interventora accidental. 
 

 
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 2014. 
 

Vist el compte general de l’exercici 2014, juntament amb tota la seva documentació 
annexa, segons la legislació vigent. 
 
Vist l’informe d’Intervenció emès sobre aquesta, i el Dictamen d’aquesta Comissió 
emès en data 27/04/2015 
 
Considerant que el compte general s’ha exposat al públic als efectes de presentació 
d’al·legacions, reclamacions, objeccions o observacions, mitjançant anunci al 
Butlletí oficial de la Provícia de Lleida núm. 107 de data 28 de maig de 2015, i 
durant el termini establert no s’han presentat al·legacions, segons consta en el 
certificat de Secretaria de data 14 de juliol de 2015 
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el compte general de l’exercici 2014. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
SEGON.- Rendir el compte general aprovat i tota la documentació que integra 
l’expedient a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, tal i com 
s’estableix en l’article 212.5 del text refós de la Llei reguladora de hisendes locals 
aprovada pel Reial legislatiu 2/2004, de 5 de març´. 
 
TERCER.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords. 

 
 

No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
un quart i cinc de deu de la nit, de la qual s’estén la present acta, que una 
vegada llegida i trobada conforme la signen l’alcaldde i la secretària.  
  
 
L’ALCALDE       LA SECRETÀRIA 
                            

   


