
 

ACTA DE 5 DE DESEMBRE DE 2016 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 

 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 11/2016 
Data: 5 de desembre de 2016     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 20:00 hores a 20:45 hores 
 
Hi assisteixen: 
Josep Colell Solé – Alcalde grup municipal ERC - 
Jaume Badia Satorra – Regidor grup municipal ERC -   
Gerard Barcons Torra – Regidor grup municipal ERC -  
Domènech Vendrell Vila – Regidor del grup municipal CIU – 
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 7 de novembre de 2016, la qual s’aprova per unanimitat dels 
assistents. 

 
 

2. Ratificació de la designació del representant de l’ajuntament al Consell 
Escolar de la ZER.    

 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 22 de novembre de 
2016 va acordar nomenar com a representant de l’Ajuntament de Llobera al Consell 
Escolar de la ZER a l’alcalde Josep Colell Solé. 
 
Atès que la junta de govern va acordar procedir a la ratificació de l’esmentat 
nomenament a la propera sessió ordinària del ple de l’ajuntament.  
 
El ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 



PRIMER.- Ratificar el nomenament fet per la Junta de Govern Local per tal que 
l’alcalde Josep Colell Solé sigui representant de l’Ajuntament de Llobera la Consell 
Escolar de la ZER. 
 
SEGON.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els documents 
necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 

 
3. Assumptes sobrevinguts.      

 
Sotmesa a votació la inclusió per urgència del assumptes sobrevinguts, S’APROVA 
per unanimitat. 

 
 

(1) Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 2/2016.  
 

Vista l’existència de despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent, per 
a les que el crèdit consignat en el vigent pressupost de la Corporació és insuficient i 
no ampliable, i atès que es poden efectuar anul·lacions o baixes de crèdits d’altres 
aplicacions del pressupost vigent no compromeses, les dotacions de les quals 
s’estimen reductibles sense pertorbació del servei respectiu, per l’Alcaldia es proposà 
la concessió d’un suplement de crèdit finançat mitjançant anul·lacions o baixes de 
crèdits d’altres aplicacions. 
 
Atès que amb data 1 de desembre de 2016, l’Alcaldia va emetre una memòria en la 
que s’hi especifica la modalitat de modificació del crèdit, el finançament de la operació 
i la seva justificació. 
 
Atès que amb data 1 de desembre de 2016 la Secretaria va emetre un informe sobre 
la legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
Atès que amb data 1 de desembre de 2016 la Intervenció informà favorablement la 
proposta de l’Alcaldia. 
 
Vist l’informe proposta de la Secretaria i de conformitat amb el que disposa l’article 
177.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 2/2016, en 
la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb càrrec a nous ingressos, d’acord amb 
el següent detall: 



 
Aquesta modificació es finança amb càrrec a majors ingressos, en els següents 
termes: 

 

 
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci inserit en el Butlletí 
Oficial de la Província de Lleida, durant un termini de quinze dies, durant els quals 
els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. 
L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s’han 
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a 
resoldre-les. 
 
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. Donació de compte de decrets d’alcaldia.      
 

Tot seguit es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia: 
 
Decret d’alcaldia núm. 56/16, de 31 d’octubre de 2016, d’aprovació de factures i 
ordenació del seu pagament. 
 
Decret d’alcaldia núm. 57/16, de 7 de novembre de 2016, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  

Aplicació 
Descripció Crèdits inicials 

Modificacions 
de crèdit 

Crèdits 
finals 

Progr. Econòmica 

920 21300 
Manteniment maquinària i 

instal·lacions 
3.000,00 € 500,00 € 3.500,00 € 

920 22001 Premsa, revistes, llibres 700,00 € 300,00 € 1.000,00 € 

920 22201 
Correus i empreses de 

transport 
600,00 € 200,00 € 800,00 € 

920 22400 Primes assegurances 1.650,00 € 1.000,00€ 2.650,00 € 

920 46504 
Servei Assistència 

Tècnica (CCS) 
3.538,00 € 3.000,00 € 6.538,00 € 

162 46500 
Recollida de brossa 

(CCS) 
9.600,00 € 3.000,00 € 12.600,00 € 

454 21000 
Arranjament i 

manteniment béns 
naturals 

10.000,00 € 8.729,52 € 18.729,52 € 

  TOTAL 29.088,00 € 16.729,52 € 45.817,52 € 

Aplicació: econòmica 
Descripció Pressupostat Recaptat 

Cap. Art. Conc. 

4   45080  450 
Altres subvencions corrents de 

la comunitat Autònoma  9.000,00 € 25.729,52 € 

      TOTAL INGRESSOS 9.000,00 € 25.729,52 € 



 
Decret d’alcaldia núm. 58/16, de 14 de novembre de 2016, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 59/16, de 15 de novembre de 2016, de presentació davant 
el Consorci AOC la sol·licitud d’alta al servei e-TRAM. 
 
Decret d’alcaldia núm. 60/16, de 30 de novembre de 2016, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.    

 
 

5. Informes de presidència i de regidories. 
 

El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.-  Demana si algú pot assistir en representació de l’ajuntament al proper 
Consell Escolar de la ZER, que es celebrarà el proper 13 de desembre, atès la 
impossibilitat d’assistir-hi ell mateix.  
 
Segon.- Informa que s’ha publicat la resolució de concessió de subvencions del Pla 
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per a despeses de reparacions i manteniment, 
per als exercicis 2016-2017. 
 
Tercer.- Proposa fer com cada any, una xerrada informativa adreçada als veïns i 
veïnes del municipi el proper 23 de desembre a les 20:00h del vespre. La resta de 
membres del ple s’hi mostren d’acord.  
 
Quart.- En relació als lots de Nadal per a les treballadores de l’Ajuntament, proposa 
fer-los com en els anys precedents. La resta de membres del ple s’hi mostren d’acord.  
 
Cinquè.- Fa saber que el proper 18 de desembre tindrà lloc el concert de Nadal dels 
alumnes de l’escola de Llobera, on es farà l’acte de reconeixement a la mestra Marta. 
Per part de l’escola s’ha demanat col·laboració econòmica per part de l’ajuntament 
per al “pica pica” d’aquest acte. Per unanimitat s’acorda aquesta col·laboració.  
 
Sisè.- Explica que els Plans d’Actuació Municipal de l’ajuntament estan caducats i 
proposa demanar al Consell Comarcal que se’n redactin de nou actualitzats.  
 
Setè.- Presenta al ple les despeses de quilometratge d’enguany detallades, que 
ascendeixen a la quantitat de 79,67 €. S’aprova el pagament per unanimitat de tots 
els membres del ple.  
 
 
El regidor Gerard Barcons explica al ple la organització del curs de primer auxilis que 
es durà a terme dins el marc de les activitats previstes al pla local de joventut.  
 
El regidor Jaume Badia recorda que el sopar de l’ajuntament amb motiu de les festes 
nadalenques tindrà lloc el proper dissabte dia 17 al restaurant de Su. 
 
 

6. Precs i preguntes. 
 



El regidor Joan Vendrell explica que amb el Marcel van anar a buscar les cubes i van 
poder-les deixar a dins del magatzem. Al primer local m’hi ha una i a l’altre hi ha les 
altres dues. Hi van cabre bé.  
 
Per altra banda, en relació a les carrosses dels reis, informa que caldrien uns 500 € 
per arreglar-les. Tots els membres del ple es mostren d’acord en que l’ajuntament es 
faci càrrec d’aquesta despesa.  

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

 

 

 

 

 

 

 
 


