
 
ACTA DEL 21 DE JULIOL DE 2014 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 

 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: extraordinària 
Número: 8/2014 
Data: 21 de juliol de 2014     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 21:00 hores a 21:15 hores 
 
Hi assisteixen: 
Josep Colell Solé – Alcalde grup municipal ERC - 
Jaume Badia Satorra – Regidor grup municipal ERC -   
Joan Vendrell Segués – Regidor del grup municipal CIU –  
 
Excusen la seva absència els regidors Guillem Nadal Villanueva i Rossend Davins 
Pujols.  
 
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. Sol·licitud de subvenció al Departament de Gover nació i Relacions 
Institucionals per a abonar retribucions a determin ats càrrecs electes 
locals. 
 
Vista la resolució GRI/1573/2014, d’1 de juliol, de convocatòria per atorgar 
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a 
determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici 2014, publicada al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya núm. 6658, de 7 de juliol de 2014. 
 
Atès que en data 22 de juny de 2011 el ple d’aquest ajuntament va acordar establir 
a favor del càrrec de president-alclade, en règim de dedicació parcial pel 50% de la 
jornada i donar-lo d’alta a la Seguretat Social, havent d’assumir aquesta corporació 
el pagament de les quotes empresarials que corresponguin i aquest import pot ser 
objecte de l’esmentada convocatòria.  
 
Per l’exposat, el Ple ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals una 
subvenció de 6.199,38 € per a abonar la retribució de l’alcalde d’aquesta corporació  
de l’exercici 2014, per una dedicació corresponent al 50% de la jornada ordinària, 



d’acord amb la Resolució GRI/1573/2014, d’1 de juliol, de convocatòria per atorgar 
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a 
determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici 2014. 
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde o la persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 
 
2. Acord de compareixença al procediment de recurs contenciós 

administratiu 304/2014 interposat per l’Ajuntament de Torà contra la 
resolució GRI/1103/2014, de 12 de maig, relativa a la delimitació, en el 
tram en desacord entre els municipis de Torà i de L lobera i 
d’atorgament de poder per a plets.  

 
Atès que en data 17 de juliol de 2014 va tenir entrada en el registre general de 
l’Ajuntament de Llobera un escrit de la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el qual s’informa del recurs interposat per l’Ajuntament de 
Torà contra la resolució GRI/1103/2014, de 12 de maig, relativa a la delimitació, en 
el tram en desacords, entre els municipis de Torà i de Llobera, que es tramita a la 
Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya.  
 
Atès que el mateix escrit s’adjunta la documentació rebuda i es comunica que 
aquest ajuntament disposa d’un termini de nou dies per a comparèixer.  
 
Atès que és voluntat d’aquest ajuntament comparèixer al citat procediment i de 
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
 
EL Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Comparèixer i ser part en el recurs contenciós administratiu núm. 
304/2014 interposat per l’Ajuntament de Torà contra la Resolució GRI/1103/2014, de 
12 de maig, relativa a la delimitació, en el tram en desacord, entre els municipis de 
Torà i Llobera, publicada al DOGC núm. 6628. de 22 de maig de 2014, que es 
tramita ala Secció Cinquena de la Sala contenciosa Administrativa dels Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya.  
 
SEGON.- Designar Lletrat, que actuï en nom i representació de l'Ajuntament de 
Llobera, al senyor Jose Antonio Romero Tomás (ICALL 1902) i al procurador Ángel 
Quemada Cuatrecasas, qui ostentarà la representació processal d’aquest 
ajuntament.  

 
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Torà i a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya.   
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 
 
 



No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
un quart de deu de la nit, de la qual s’estén la present acta, que una vegada 
llegida i trobada conforme la signaran tots els assistents.  
  
 
 
L’ALCALDE       LA SECRETÀRIA 
 
 
 
 
 
                                 ELS REGIDORS ASSISTENTS 
 
 


