ACTA DE 8 DE MAIG DE 2018 DE SESSIÓ PÚBLICA
EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA

Identificació de la sessió
Caràcter: extraordinària
Número: 4/2018
Data: 8 de maig de 2018
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Horari: 15:00 hores a 15:15 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 –
José Antonio Romero i Tomás, secretari interventor accidental de l’Ajuntament
de Llobera.
Excusen la seva absència l’alcalde Josep Colell Solé i el regidor Joan Vendrell
Segués.
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. Proposta de nomenament de jutge de pau titular substitut de Llobera.
Atès l’expedient instruït per aquesta corporació municipal de nomenament de
jutge de pau substitut, iniciat mitjançant decret d’alcaldia de data 20 de març de
2018.
Atès que durant el termini de presentació de sol·licituds s’ha rebut un currículum
d’una persona interessada en formar part del procediment.
D’acord amb l’article 6 del Reglament núm. 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de
pau, i en relació amb l’article 101.2 de la Llei orgànica del poder judicial, els
quals faculten al ple de la corporació municipal a elegir el jutge de pau titular i
substitut amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres.
Per tot l’exposat el Ple d’aquest ajuntament ACORDA per unanimitat dels
assistents:
PRIMER.- Proposar al Sr. Ramon Traveset Viladrich com a jutge de pau
substitut, atès el seu previ consentiment i prèvia comprovació que no es troba
afectat per cap causa d’incapacitat regulada per l’article 303 de la Llei Orgànica
del Poder Judicial.

SEGON.- Trametre el present acord a la Secretaria de govern del Tribunal
Superior de Justícia per tal de seguir els tràmits per al seu nomenament.
TERCER.- Notificar aquest acord a les persones que han presentat la seva
candidatura.
QUART.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui, a la signatura de tots
aquells documents necessaris per tal de fer efectius els presents acords.

2. Sol·licitud de subvenció al Departament de Governació i Relacions
Institucionals per a abonar retribucions a determinats càrrecs electes
locals.
Vista la Resolució GAH/664/2018, de 4 d’abril, de convocatòria per atorgar
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin
retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici 2018, publicada
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7596, d’11 d’abril de 2018.
Atès que en data 22 de juny de 2015 el ple d’aquest ajuntament va acordar
establir a favor del càrrec de president-alcalde, en règim de dedicació parcial pel
50% de la jornada, 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 de l’Ajuntament de Llobera 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 2018, per una dedicació corresponent al 50% de la
jornada ordinària, d’acord amb la Resolució GAH/664/2018, de 4 d’abril, de
convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments
perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici
2018.
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.

No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent
les vuit menys deu minuts del vespre, de la qual s’estén la present acta, que una
vegada llegida i trobada conforme la signa amb mi l’alcalde.
L’ALCALDE ACCIDENTAL

EL SECRETARI ACCIDENTAL

