
 
 
Us convoco a sessió ordinària del PLE DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 
número 03/18 
 
Dia:  dilluns 9 d’abril de 2018 
Hora:   a les 16:00 de la tarda 
Lloc:   Casa Consistorial 
 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovació d’actes de les sessions anteriors. 
2. Adjudicació Tràmit d’Avaluació Ambiental Ordinària de la Modificació 

Puntual del POUM del municipi de Llobera. 
3. Designació dels dies de festa local del municipi per a l’exercici 2019. 
4. Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de Circulació d’Animals 

Domèstics al Municipi de Llobera. 
5. Ratificació del decret 19/18, de 6 de març. 
6. Ratificació del decret 21/18, d’inici de l’expedient de contractació de les 

obres de condicionament de les cunetes, desguassos i laterals ferm 
asfàltic al Camí de Sant Pere de Llobera, al TM de Llobera. 

7. Resolució de les al·legacions presentades al “Projecte de condicionament 
de les cunetes, desguassos i laterals ferm asfàltic al camí de Sant Pere 
de Llobera, al TM de Llobera (Solsonès). 

8. Aprovació, si s’escau, de la Moció per l’alliberament dels presos polítics, 
el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària 
de l’Estat Espanyol. 

9. Aprovació, si s’escau, de la Moció de suport a la Segregació de les masies 
de Torà per agregació al municipi de Llobera. 

10. Sol·licitud d’ajut a la Diputació de Lleida per les classes de gimnàstica per 
a la gent gran, exercici 2018. 

11. Aprovació de l’encàrrec d’inspecció periòdica d’ascensors. 
12. Sol·licitud de suport a la candidatura dels ADF’s en general per a la Creu 

de Sant Jordi. 
13. Aprovació de modificació de crèdit 1/2018. 
14. Assumptes sobrevinguts.  
15. Donació de compte de decrets d’alcaldia. 
16. Informes de presidència i de regidories. 
17. Precs i preguntes. 

 
 
L’alcalde accidental 
 
 
 
 
 
Gerard Barcons Torra 
 
Llobera, 4 d’abril de 2018 
 
 
NOTA: us demano que en el cas que no pugueu assistir-hi m’ho comuniqueu abans de la data de la 
sessió. 

SR. / SRA.  
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