
 

ACTA DEL 4 D’ABRIL DE 2016 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 

 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 04/16 
Data: 4 d’abril de 2016     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 21:00 hores a 21:40 hores 

 
Hi assisteixen: 
Josep Colell Solé – Alcalde grup municipal ERC - 
Jaume Badia Satorra – Regidor grup municipal ERC -   
Gerard Barcons Torra – Regidor grup municipal ERC – 
Domènech Vendrell Vila – regidor grup municipal CIU 
Joan Vendrell Segues – Regidor grup municipal CIU 
 
Jose Antonio Romero Tomás, secretari interventor 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.  
 
Abans de l’inici de la sessió l’Alcalde proposa la inclusió dels següents punts a l’ordre del 
dia, atès la seva rellevància i urgència en ser tractats, del qual el Ple mostra la seva 
conformitat en la seva inclusió:   
 
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ CÀRRECS ELECTES ANUALITAT 2016 
CONSTITUCIÓ D’UNA JUNTA PERICIAL MUNICIPAL DEL CADASTRE 
 
 
El President obre la sessió i es tracten els següents assumptes: 

 
 

1. Aprovació de l’acta de les sessió anterior. 
 

Seguidament el President demana al secretari que llegeixi l’acta de la sessió ordinària 
del dia 7 de març de 2016, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
 
2. Sol·licitud d’ajut econòmic presentada per l’Escola de Llobera destinada 

a cobrir part de les despeses de transport per les sortides de final de 
curs i activitats culturals i lúdiques.  
 
Vista la sol·licitud de col·laboració del Departament d’Educació: Escola de Llobera, 
presentada a aquest Ajuntament amb NRE 30 de data 5 de febrer de 2016, en la 
qual sol·liciten un ajut econòmic per a fer front a les despeses de transport per la 
sortida de final de curs.  
 



Atès que aquestes subvencions estan previstes nominativament al pressupost 
vigent. 
 
Per tot l’anterior, per unanimitat  ACORDA: 
 
PRIMER.- S’acorda atorgar un ajut de 400,00 € com a col·laboració a les despeses 
de transport escolar per la sortida de final de curs, advertint que un cop efectuada la 
despesa caldrà justificar les despeses per l’import mínim atorgat. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a l’Escola de Llobera.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui delegui per a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per a fer efectiu aquest acord.  

 
 

3. Sol·licitud d’ajut econòmic presentada per la Societat de Caçadors 
Esportius de Llobera amb motiu del dinar de final de temporada de caça 
2015/16.       
 
Vista la sol·licitud de col·laboració de la Societat de Caçadors Esportius de Llobera, 
presentada a aquest Ajuntament amb NRE 64 de data 14 de març de 2016, en la 
qual sol·liciten un ajut econòmic per a fer front a les despeses del dinar de final de 
temporada de caça 2015/16 €. 
 
Atès que aquesta subvenció està prevista nominativament al pressupost vigent. 
 
Per tot l’anterior, per unanimitat  ACORDA: 
 
PRIMER.- S’acorda atorgar un ajut de 100,00 € com a col·laboració a les despeses 
del dinar de final de temporada de caça 2015/16 €, advertint que un cop efectuada 
la despesa caldrà justificar les despeses per l’import mínim atorgat. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Societat de Caçadors Esportius de Llobera.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui delegui per a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per a fer efectiu aquest acord.  

 
 

4. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 
 
Tot seguit es dóna compte dels següents decrets: 
 
Decret d’alcaldia número 13/16 de data 7 de març de 2016, d’aprovació de factures 
i pagaments.  
 
Decret d’alcaldia número 14/16 de data 8 de març de 2016, d’atorgament de 
llicència urbanística per l’execució del projecte d’ampliació d’una explotació bovina i 
porcina a la granja Esteban de Llobera.  
  
Decret d’alcaldia número 15/16 de data 8 de març de 2016, d’aprovació de la 
liquidació definitiva de la taxa a Endesa Energia S.A.U.  
 
Decret d’alcaldia número 16/16 de data 15 de març de 2016, d’aprovació de 
factures i pagaments.  



Decret d’alcaldia número 17/16 de data 24 de març de 2016, d’aprovació de la 
factura d’Excavacions Casas d’Olius nº 52 de 29/02/2016. 
 
Decret d’alcaldia número 18/16 de data 30 de març de 2016, d’aprovació de 
factures i pagaments. 
 

 
5.  Assumptes sobrevinguts  
 

5.1 SOL·LICITUD SUBVENCIÓ CÀRRECS ELECTES ANUALITAT 2016 
 

Atesa la convocatòria de concessió de compensacions econòmiques dels 
ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a 
l'any 2016, d'acord amb les bases reguladores establertes en el Decret 69/2008 de 
l’1 d’abril i l’article 52 de la llei 1/2014, del 27 de gener, i la resolució GAH/738/2016, 
de 17 de març de convocatòria. 
 
Atès que l’Ajuntament de Llobera compleix els requisits per optar a l'esmentada 
convocatòria. 
 
El Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Sol·licitar una subvenció d’atorgament de compensacions econòmiques 
a favor dels Ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes 
locals, per a l'exercici 2016. 
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui, a la signatura de tots els 
documents necessaris per fer efectius els presents acords. 

 
 

      5.2 CONSTITUCIÓ D’UNA JUNTA PERICIAL MUNICIPAL DEL CADASTRE 
 

Atès la  necessitat de constituir una Junta Pericial Municipal del Cadastre al municipi 
de Llobera destinada a donar suport a les tasques de revisió cadastral en curs. 
 
Vista la proposta efectuada per la junta de govern local. 
 
El Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Constituir la Junta Pericial Municipal del Cadastre amb els membres: 

  
President: Josep Colell Solé, alcalde 
 
Vocals: Gerard Barcons Torra, tinent d’alcalde 
             Julio-Jesús Esteban Sanz, Guillem Nadal Villanueva, Rossend Davins 
Pujols com a veïns 
 
SEGON.- Sol·licitar al Consell Comarcal un tècnic. 
 
TERCER.- Comunicar a la Gerència Territorial del Cadastre el present acord. 
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui, a la signatura de tots els 
documents necessaris per fer efectius els presents acords. 

 



6. Informes de presidència i de regidories 
 

. L’alcalde Informa del Pressupost per a l’adquisició de desfibril·ladors a,b un pressupost 
aproximat de 2.000 € + IVA i un cost de manteniment de 18 €/mes + IVA. Tots els 
membres del Consistori consideren necessària aquesta inversió, però atès el seu cost 
elevat acorden que es demanarà més informació. 

 
. L’alcalde informa que les tasques de revisió cadastral per part de la gerència del 
cadastre ja s’estan duent a terme en el municipi. En aquest sentit informa que ERC ha 
proposat una moció per aprovar els Ajuntaments, però creu que serà més oportú 
presentar-la més endavant quan es sàpiguen els resultats de la revisió. 
 
Per l’Alcaldia es proposa que el proper Ple es dugui a terme el dia 9 de maig de 2016 a 
les 21:00 h. Atès que el dia 2 de maig és festiu local. Tots els membres de la Corporació 
ho accepten unànimement. 
 
. L’alcalde informa que s’ha realitzat la celebració dels 100 anys de l’àvia més longeva 
de la població. Diu que la festa ha anat molt bé i ha comptat amb la presència del Director 
Serveis Territorials de Lleida de Treball, Família i Afers Socials. 
 
. L’alcalde informa que la Junta de Govern ha decidit: sol·licitar a la Diputació de Lleida 
mitjançant la línia d’Ajut Directe una subvenció per dur a terme les obres de Divisió a la 
Sala Polivalent pressupostades en 14.887,00 €. 
 
. L’alcalde informa del viatge cultural que realitzaran les persones de la població; el viatge 
cultural d’aquest any es farà al Castell de Miravet, Coves de Benifallet i al Celler de Pinell 
de Brai (Museu del vi). Com a data màxima el 8 o 22 de maig, falta escollir un dels dos 
dies. S’acorda que el regidor Sr. Gerard Barcons s’encarregarà de reservar autocar per 
50 persones més dinar. 

 
 

7. Precs i preguntes. 
 
No n’hi han 
 

No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
les vint-i-una hores i quaranta  minuts, de la qual s’estén la present acta, que una 
vegada llegida i trobada conforme la signaran tots els assistents.  
  
 
L’ALCALDE       EL SECRETARI 
                            


