
 

ACTA DE 12 DE SETEMBRE DE 2016 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 

 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 08/2016 
Data: 12 de setembre de 2016     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 21:00 hores a 22:00 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 del grup municipal CIU – 
  
Excusa la seva absència el regidor Joan Vendrell Segués – Regidor 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 1 d’agost de 2016, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
 

2. Aprovació del compte general de l’exercici 2015.   
 

L’alcalde manifesta que s’han d’examinar i, si és procedent, aprovar el compte 
general corresponent a l’exercici de l’any 2015, i sobre el qual es va emetre informe 
favorable per la Comissió Especial de Comptes en sessió tinguda el dia 25 de juliol 
de 2016, i exposat al BOP núm. 145  de 29 de juliol  de 2016 , sense que s’hagi 
presentat cap reclamació. 
 
La Secretària llegeix el dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes. 
 



Després de deliberar, el Compte General de 2015, queda aprovat pel Ple de la 
Corporació Municipal. 
 

 
3. Assumptes sobrevinguts.      

 
No n’hi ha. 

 
 

4. Donació de compte de decrets d’alcaldia.      
 

Tot seguit es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia: 
 
Decret d’alcaldia núm. 39/16, de 28 de juliol de 2016, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 40/16, de 29 de juliol de 2016, d’habilitació de com a 
secretària interventora accidental de l’Ajuntament de Llobera a la Sra. Sílvia Vilaseca 
Casafont pel període comprès entre els dies 1 i 15 d’agost.  
 
Decret d’alcaldia núm. 41/16, de 5 d’agost de 2016, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 42/16, de 12 d’agost de 2016, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 43/16, de 26 d’agost de 2016, de delegació de les funcions 
d’alcaldia des del dia 27 d’agost fins al 4 de setembre de 2016, ambdós inclosos, al 
tinent d’alcalde Sr. Gerard Barcons Torra. 
 
Decret d’alcaldia núm. 44/16, de 26 d’agost de 2016, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 45/16, de 31 d’agost de 2016, d’habilitació de la secretària 
interventora titular i modificació del canvi de les persones titulars del comptes 
bancaris titularitat de l’ajuntament.   

 
 

5. Informes de presidència i de regidories. 
 

El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- En relació a la cursa de motos, proposa no posar objeccions a al seva 
celebració i fer-ho saber als veïns afectats. La resta de membres s’hi mostren d’acord.  
 
Segon.- Informa que dimarts passat es va reunir amb la nova directora de l’Escola de 
Llobera per tractar diferents temes, entre altres, la celebració d’un acte de comiat a 
la mestra Marta. També es va parlar de la coordinació de la utilització de la sala entre 
els alumnes de l’escola i les classes de la gimnàstica per a la gent gran. Per últim, en 
relació a les instal.laacions de l’escola, se’l va informar que cal arreglar el lavabo i la 
porta de vidre, per la qual hi passa molt fred a l’hivern i s’augmenta el consum de 
calefacció.  
 



Tercer.- S’ha rebut a l’ajuntament, com a client de PROSETEL, una oferta per fer 
gratuïtament un diagnòstic bàsic energètic de les instal·lació municipals per a 
determinar si és correcta a potència contractada i el seu cost. Si com a resultat 
d’aquest diagnòstic es determina que existeix una possibilitat d’estalvi, s’ofereixen  
gestionar-ho. S’acorda fer l’estudi per part de “Trevic Energia”.   
 
Quart.- Ha tornat a arribar a l’ajuntament propaganda de bolígrafs amb el nom de 
l’ajuntament. Com que encara en queden de la comanda feta amb anterioritat, 
s’acorda no tornar-ne a demanar.   
 
Cinquè.- Fa saber als membres del ple que en breu començaran les obres del 
cementiri de Llobera i el camí d’accés a aquest. 
 
Sisè.- Per últim, informa que s’ha rebut la comunicació de l’informe favorable de la 
Comissió Municipal de Delimitació, en relació als expedient d’alteració del terme 
muncii9pal de Llobera amb els d’Olius i Biosca. Ara només falta l’acord de la Comissió 
Jurídica Assessora.  
 
 

 

6. Precs i preguntes. 
 
Pren la paraula el regidor Domènech Vendrell i proposa que, en relació al 
procediment de regularització cadastral que enguany està previst que es faci a 
Llobera per part de la Direcció General del Cadastre, s’organitzi per part de 
l’ajuntament una xerrada de personal tècnic adreçada als/les veïns/nes del municipi 
per explicar el procediment i aclarir els dubtes que poguessin sorgir. L’alcalde respon 
que caldria esperar a fer aquesta xerrada una mica més endavant per tal de poder 
donar la informació més actualitzada.  
 

 
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 signa amb mi l’alcalde.   
  
 
L’ALCALDE       LA SECRETÀRIA 
                          
 
 
                              
 

 

 

 

 

 
 
 


