
 

 

ACTA DEL 23 DE NOVEMBRE DE 2015 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 

 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: extraordinària 
Número: 16/2015 
Data: 23 de  novembre de 2015     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 20:30 hores a 21:00 hores 

 
Hi assisteixen: 
Josep Colell Solé - Alcalde 
Jaume Badia Satorra – Regidor grup municipal ERC -   
Gerard Barcons Torra– Regidor grup municipal ERC - 
Joan Vendrell Segués – Regidor del 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. Sorteig per a la designació dels membres de la Mesa a les properes 
eleccions generals del dia 20 de desembre de 2015. 

  
D’acord amb el que preveu l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de 
règim electoral general, la selecció dels electors i les electores que han d’integrar 
les meses electorals correspon a l’Ajuntament mitjançant sorteig. 

 
La selecció s’efectua mitjançant l’aplicació informàtica tramesa per la Junta 
Electoral de Zona, la qual realitza el sorteig de forma aleatòria i en un document 
únic fa constar la identitat de tots dels membres titulars i suplents escollits.  

 
Seguidament es procedeix al sorteig per a l’elecció dels membres de la Mesa 
d’eleccions generals, que es celebraran el pròxim 20 de desembre; el resultat és el 
que es detalla: 
 
PRESIDENT: Immaculada Esteban Caelles 
1er VOCAL: Montserrat Culell Vendrell 
2on VOCAL: Josep Llavall Caballol 
 
SUPLENTS: 
 
1er suplent PRESIDENT: Sergio Jaques Jane 
2on suplent PRESIDENT: Josep Cuadros Flores 
 



1er suplent 1er VOCAL: Armengol Torra Barcons 
2on suplent 1er VOCAL: Marta Andreu Prats 
 
1er suplent 2on VOCAL:  Florenci Freixes Albets 
2on suplent 2on VOCAL: Montserrat Viladomat Pla 

 
 
2.  Designació del representant de l’administració a les properes eleccions 

generals del dia 20 de desembre de 2015. 
 
Atès que per al desenvolupament de les properes jornades electorals, que es duran 
a terme el proper 20 de desembre per a l’elecció de la composició dels consistoris. 
 
Atès que és necessària la designació d’una persona per a què actuï com a 
representant de l’administració el dia de les eleccions.  
 
Atès que aquesta persona pot ser designada lliurement per l’entitat local. 
 
EL Ple de l’Ajuntament de Llobera per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER.- Designar a la Sra. Sara Torrecillas Angrill, amb DNI 52309007-S per a 
actuar com a representant de l’Administració de l’Ajuntament de Llobera a les 
properes eleccions generals que es celebraran el proper 20 de desembre.  
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Sra. Sara Torrecillas Angrill. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar tots els documents necessaris per a fer 
efectius aquests acords.  

 
 
2. Aprovació inicial del pressupost general per a l’any 2016. 
 

ANTECEDENTS 
 

L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2016. 
 
La secretària-interventora de l’Ajuntament ha emès l’informe favorable, el qual figura 
a l’expedient. 
 
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes locals. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits  per la legislació 
vigent.  
 
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 
162 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; els 
articles 2 a 23 del RD 500/90, i la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

 
Per l’exposat, l’alcalde proposa l’adopció dels següents ACORDS: 

 



PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2016, el qual 
és el següent: 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGON.- Aprovar les plantilles de personal que es detallen en l’esmentat 
pressupost. 

 
TERCER.- Aprovar les Bases d’execució del Pressupost general, on s’inclou la 
normativa reguladora de les subvencions nominativa i excepcionals de l’Ajuntament 
de Llobera, d’acord amb la Llei 38/2003 general de subvencions. 

 
QUART.- Aprovar el pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament, també comprès 
en el Pressupost. 

 
CINQUÈ.- Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de 
la Província de Lleida i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de 
quinze dies hàbils durant el qual les persones interessades podran presentar-hi 
reclamacions. 

 
SISÈ.- Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en 
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es 
refereix, quan s’hagi complert el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i  els articles 162 i ss. del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladors d’Hisendes Locals. 

 
SETÈ.- Facultar l’Alcalde per la signatura de tota la documentació necessària per a 
l’efectivitat d’aquest acord. 
 
Sotmès a votació S’APROVA per tres vots a favor corresponents a l’alcalde i els 
regidors Jaume Badia i Gerard Barcons i dues abstencions dels regidors Joan 
Vendrell i Domènech Vendrell.  
 
El regidor Joan Vendrell, en representació del grup municipal de CIU intervé i 
manifesta que “troben una mica estrany” que no hi hagi cap inversió a un any vista. 
L’alcalde li respon que si no surt el PUOSC no s’hi poden posar les inversions 

INGRESSOS  
CAPITOL I 29.000,00 € 
CAPÍTOL III 300,00 € 
CAPÍTOL IV 103.093,34 € 
CAPÍTOL V 20,00 € 
CAPÍTOL VII 0,00 € 

TOTAL 132.413,34 € 

DESPESES  
CAPÍTOL I 38.200,00 € 
CAPÍTOL II 71.200,00 € 
CAPÍTOL III 500,00 € 
CAPÍTOL IV 19.013,34 € 
CAPÍTOL VI 1.500,00 € 
CAPÍTOL VII 2.000,00 € 

TOTAL 132.413,34 € 



previstes. El Sr. Vendrell diu que els diners “s’han d’anar a buscar” a un altre lloc si 
el PUOSC no surt.  
 
Tot seguit, demana si no ha de ser pressupostat el 50 % de l’import de l’obra de 
PUOSC 2011 que ha de retornar el Departament de Governació. La interventora li 
respon que encara no està justificada la despesa corrent per a cobrar la subvenció i 
fins que no hi ha una resolució ferma no s’inclou una subvenció al pressupost. 
 
El Sr. Vendrell explica el sentit del vot del seu grup i manifesta que no voten en 
contra d’aquest pressupost perquè són conscients de la situació actual però que no 
obstant s’abstenen en la votació del mateix pel motiu exposat de la manca 
d’inversions previstes. 
 
També pregunta si l’obra dels camins de PUOSC que actualment s’està executant 
estarà certificada i pagada dins de l’any en curs. L’alcalde li respon que si.  
 
L’alcalde intervé i explica que a l’hora de fer el pressupost de despeses hi ha 
d’haver uns ingressos per quadrar-lo. Si buscant diners, surt una partida, es farà 
una modificació de crèdit i es durà a terme l’actuació que calgui, però no “farem una 
obra sense tenir finançament”. Recorda que quan va entrar a l’ajuntament hi havia 
un balanç de situació negatiu i amb tot el que s’ha invertit des de llavors, juntament 
amb actuacions de joventut, dones, etc. ha estat de més de 800.000 €. Finalitza 
dient que “actualment hi ha un ajuntament que, si ens pagués la Generalitat, hi 
hauria uns 160.000 € que permetrien fer inversions”. 
 
 

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


