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ACTA  DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL CELEBRADA EL 18 DE SETEMBRE DE 2017 
 
A Talamanca, essent les 19:00 hores del dia 18 de setembre de 2017, es reuneix 
l'Ajuntament en Junta de Govern, sota la presidència del Sr. Alcalde, en Josep 
Tarín Canales i l'assistència dels regidors Jordi Torres i Touron i Maria Isabel 
Casas Sanahuja, assistits tots ells per la Secretària accidental Sra. Lídia Portí i 
Purtí 
 
Declarat obert l'acte, es van tractar un únic assumpte: 
 
1-. Ratificació de Decret núm. 73/2017, de 13 de setembre, relatiu a la 
compareixença en el recurs contenciós administratiu núm. 188/2017 C 
d’Autorització d’entrada a domicili interposat per l’Ajuntament de 
Talamanca contra l’empresa Ibérica del Papel Tisú, S.L., així com de 
designació de lletrat i procurador.   
 
La Secretaria acctal. procedeix a donar lectura a la proposta que és aprovada per 
unanimitat: 
 
“Vista La Resolució de l’Alcaldia núm. 73/2017 de 13 de setembre, que copiat a 
la lletra diu: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona mitjançant escrit de 
data 1 de setembre de 2017 ha citat a comparèixer a aquest Ajuntament en el 
recurs contenciós administratiu núm. 188/2017 C d’Autorització d’entrada a 
domicili interposat per l’Ajuntament de Talamanca contra l’empresa Ibérica del 
Papel Tisú, S.L. , d’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril (LMRLC) escau comparèixer-hi i, en conseqüència, designar 
lletrat/lletrada i procurador/a perquè es facin càrrec, respectivament, de la 
defensa i representació de l’Ajuntament de Talamanca en aquest procediment.  
 
Procedeix, doncs, designar el procurador dels tribunals Sr. Ivo Ranera Cahis 
perquè es faci càrrec de la representació de l’Ajuntament de Talamanca.  
 
La Diputació de Barcelona presta assistència jurídica en la seva modalitat de 
defensa judicial a les entitats locals de la demarcació de Barcelona en els 
procediments en els quals aquestes entitats en siguin part, segons regula 
l’article 4.b) del Reglament sobre l'assistència jurídica, tècnica i econòmica de 
la Diputació (RAJET), publicat al BOP núm. 77 de data 31 de març de 1994 
(Annex IX). Com que aquest Ajuntament no disposa dels mitjans necessaris per 
defensar adequadament els seus interessos, es considera oportú sol·licitar-li 
assistència i nomenar el lletrat/la lletrada que designi la Diputació per dur a 
terme la defensa i direcció tècnica de l’Ajuntament de Talamanca en el 
procediment esmentat. En virtut de tot això, i en ús de les facultats que tinc 
conferides per l’article 53.1.k) de l’LMRLC,  
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RESOLC:  
 
Primer. COMPARÈIXER en el recurs contenciós administratiu núm. 188/2017 
C d’Autorització d’entrada a domicili interposat per l’Ajuntament de Talamanca, 
davant el Jutjat contenciós administratiu núm. 13 de Barcelona contra 
l’empresa Ibérica del Papel Tisú, S.L.  
 
Segon. CONFERIR la representació de l’Ajuntament de Talamanca, en aquest 
procediment, al procurador/a la procuradora dels tribunals senyor Ivo Ranera 
Cahis 
 
Tercer. SOL·LICITAR a la Diputació de Barcelona assistència jurídica 
consistent en la defensa judicial en el procediment esmentat al punt primer i 
DESIGNAR com a lletrat/lletrada el/la qui nomeni la Diputació de Barcelona.  
 
Quart. DONAR compte al Ple de la corporació del present decret per al seu 
coneixement i, si escau, ratificació. “ 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS, 
 
PRIMER.- Ratificar la Resolució de l’Alcaldia núm.73/2017 de 19 de setembre 
de 2017, relatiu a la compareixença en el recurs contenciós administratiu núm. 
188/2017 C d’Autorització d’entrada a domicili interposat per l’Ajuntament de 
Talamanca contra l’empresa Ibérica del Papel Tisú, S.L., així com de 
designació de lletrat i procurador.   
 

SEGON.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de poders notarials que 
s’hagin d’atorgar al procurador i/o lletrat designats.  
 

TERCER.- Notificar a les persones interessades”  

 

 
I no havent més assumptes a tractar, es va aixecar la sessió a les 19:08 hores, 
certifico.  
 
Vist-i-Plau 
L'ALCALDE,                                                                  LA SECRETÀRIA ACCTAL. 

 
 
 
 
 

Josep Tarín Canales                                                     Lídia Portí i Purtí 
 
 


