
ACTA DE 8  DE GENER DE 2018 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 

 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 1/2018 
Data: 8 de gener de 2018     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 20:30 hores a 21:30 hores 
 
Hi assisteixen: 
Gerard Barcons Torra – Alcalde accidental grup municipal ERC – 
Jaume Badia Satorra – Regidor grup municipal ERC -  
Domènech Vendrell Vila – Regidor del grup municipal CIU – 
Joan Vendrell Segués – Regidor grup municipal CIU -  
 
Esther Garrido Hernández, secretària. 
 
Excusa la seva absència l’alcalde Josep Colell Solé. 
 
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 
accidental Gerard Barcons Torra.  
 
 
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 4 de desembre de 2017, la qual s’aprova per unanimitat dels 
assistents. 

 
 
2. Sol·licitud d’ajut econòmic de l’Associació Cult ural de Llobera per a la 

Lliga comarcal de Botifarra.  
 
Vista la sol·licitud d’ajut econòmic presentada en el registre general d’aquest 
ajuntament per la Sra. Isabel Freixes Viladrich, en representació de l’Associació 
Cultural de Llobera, per a fer front a les despeses de participació de la Lliga 
comarcal de botifarra.  
 
Atès que aquest ajuntament té previst aquest ajut nominativament al pressupost 
vigent.  
 



Vist el pla estratègic de subvencions i normativa reguladora de subvencions 
nominatives i excepcionals de l’Ajuntament de Llobera, aprovades conjuntament 
amb les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2018. 
 
Per l’exposat, el ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar un ajut econòmic a l’Associació Cultural de Llobera de 100 € per 
a fer front a les despeses de la Lliga comarcal de botifarra 2018, d’acord amb el 
següent detall: 

 
- Identificació del beneficiari: Associació Cultural de Llobera 

- Determinació de l’actuació que es vol dur a terme: Lliga comarcal de botifarra 2018. 

- Pressupost de l’actuació que es preveu executar: 100,00 € 

- Crèdit pressupostari al qual s’imputa la despesa: partida 48003/334 

- Import de la subvenció atorgada: 100,00 € 

- Termini d’execució de l’actuació: octubre 2017 – abril 2018 

- Termini i forma de justificació del compliment de la finalitat de la subvenció i de 
l’aplicació dels fons rebuts: fins al 31/03/2019 mitjançant documents acreditatius de 
la despesa efectuada. 

SEGON.- Requerir a l’Associació Cultural de Llobera per a què un cop finalitzada 
l’activitat objecte d’aquest ajut, procedeixi a la seva justificació de conformitat amb 
la normativa reguladora de subvencions nominatives i excepcionals de l’Ajuntament 
de Llobera. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a la Sra. Isabel Freixes Viladrich en representació 
de l’Associació Cultural de Llobera.  
 
QUART.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 
 
3. Sol·licitud d’ajut econòmic de l’Associació Cult ural de Llobera per a les 

caramelles de la Pasqua de 2018. 
 
Atès que aquest ajut no està previst nominativament al pressupost vigent, l’alcalde 
retira aquest punt de l’ordre del dia del ple per tal de valorar econòmicament al 
possibilitat d’atorgament de la subvenció. 

 
4. Assumptes sobrevinguts.       
 

No n’hi ha.  
 
 
5. Donació de compte de decrets d’alcaldia.      
 

Tot seguit es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia: 
 



Decret d’alcaldia núm. 92/17, de 28 de novembre de 2017, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 93/17, de 29 de novembre de 2017, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 94/17, de 29 de novembre de 2017, d’inici de l’expedient 
de contractació per als treballs de manteniment i conservació de l’escullera existent 
al nucli urbà de l’Hostal Nou.   

 
Decret d’alcaldia núm. 95/17, de 29 de novembre de 2017, de desestimació de la 
petició del Sr. Ramon goma Pujol d’ampliació per 3 mesos del termini per aportar 
documentació a l’expedient de llicència d’obres per instal·lació d’explotació porcina 
i de concessió de pròrroga de 5 dies.  
 
Decret d’alcaldia núm. 96/17, de 30 de novembre de 2017, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 97/17, de 5 de desembre de 2 017, d’adjudicació a 
Construccions Josep Clotet SA dels treballs de conservació i manteniment de 
l’escullera existent al nucli de l’Hostal Nou pel preu total de 6.024,11 €.    
 
Decret d’alcaldia núm. 98/17, d’11 de desembre de 2 017, d’inici d’expedient 
d’adquisició a l’empresa UTE RICOH ESPAÑA SLU – SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA SL d’arrendament sense opció de compra d’una fotocopiadora per a 
les oficines de l’ajuntament.     
 
Decret d’alcaldia núm. 99/17, de 15 de desembre de 2017, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 100/17, de 19 de desembre de  2017, d’habilitació del Sr. 
José Antonio Romero Tomás com a interventor i secretari de l’ajuntament de Llobera 
durant les vacances de les persones titulars.   
 
Decret d’alcaldia núm. 101/17, de 19 de desembre de  2017, de concessió d’una 
bonificació del 100% de la quota de l’IVTM a la Sra. Carme Colilles Roure per un 
vehicle amb una antiguitat superior a 25 anys.    
 
Decret d’alcaldia núm. 102/2017, de 21 de desembre de 2017, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 103/2017, de 28 de desembre de 2017, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 104/2017, de 29 de desembre de 2017, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  

 
 
6. Informes de presidència i de regidories. 
 

El Sr. Alcalde informa que és necessari adquirir una aspiradora i proposa comprar-
ne una de tipus industrial.  

 
 

7. Precs i preguntes. 



 
El regidor Joan Vendrell demana si algú ha consultat a l’ajuntament l’estat de 
tramitació de l’expedient de modificació del POUM. L’alcalde respon que alguna 
persona si ha fet aquesta consulta. Es proposa per l’alcalde tirar endavant aquest 
expedient de modificació puntual d’un article de la normativa urbanística que està 
aturat i el regidor Joan Vendrell proposa que s’inclogui en l’expedient una modificació 
del Pla d’actuació urbanística que afecta el sector de Can Vilaseca.  
 

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

 
 

 


