
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA  EL DIA 26 D’ABRIL DE 2011  
 
REGIDORS ASSISTENTS 
JOAQUIM ESTEVA FALGUERAS 
MARIA TERESA FONTANET GUZMAN 
OSCAR IZQUIERDO FABA 
VICENÇ CEBRIÀ PEIX 
MARTA MARTÍ PASTÓ 
JOAQUIM MONT SERVIÀ 
 
ALCALDE-PRESIDENT  
RUFINO GUIRADO IRUELA 
 
SECRETÀRIA  
PILAR BLASCO PRIM 
 
 
A Vall-llòbrega, essent les  14,00 hores del dia 26 d’abril de 2011, sota la presidència de 
l’Alcalde i amb l’assistència de la secretària , es reuneixen, a la Casa Consistorial,  prèvia 
citació en forma, els regidors que a l’encapçalament s’esmenten a fi i efecte de celebrar del Ple 
extraordinari segons estableix l’ordre del dia.  
 
1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: Ple ordinari 28 de gener i Ple 
extraordinari 18 de març.  
 
S’aproven per unanimitat 
 
2.- PROPOSTA DE JUTJE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT 
Atesa la necessitat de renovar el càrrec de Jutge de Pau titular i substitut cada quatre anys. 

Atès allò que disposa l’art. 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/95 de 7 de Juny i l’art. 101 de la Llei 
orgànica del Poder judicial. 

Atès que desprès de la publicació del corresponent Anuncia al BOP de 21 de març de 2011, i 
l’exposició al tauler de la Corporació i del propi Jutjat les persones que s’ha presentat han estat : 

- Ramon Mont Jové, DNI:40498504N, veí de Vall-llobrega amb domicili al carrer 
Raval de Baix,25 ; i  actual Jutge de Pau, el qual demana la renovació en el càrrec. 

- Ponç Plana Plaja, DNI: 40520656S, veí de Vall-llobrega, amb domicili a carrer 
Raval de Baix, 35;  i actual Jutge de Pau substitut, el qual demana la renovació en 
aquest càrrec. 

Atès que aquestes persones mereixen tota la confiança de l’Ajuntament i no es troben en cap 
causa d’incapacitat, d’acord amb l’art. 303 de la LOPJ 

El Ple , per unanimitat, amb quòrum de majoria absoluta ACORDA: 



Primer.- RENOVAR en el càrrec de Jutge de Pau titular al senyor RAMON MONT 
JOVÉ i en el càrrec de Jutge de Pau substitut al senyor PONÇ PLANA PLAJA 

Segon.- COMUNICAR aquest acord a la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, als interessats i a qui pugui correspondre. 

3.- EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CREDITS PRESSUPOST 02/2010 I 03/2010 
Es retira de l’ordre del dia 

4. SORTEIX MEMBRES MESA ELECTORAL ELECCIONS 22 MAIG 2011 

Es procedeix al sorteig sent el resultat el que s’annexa a continuació  

I no havent-hi més assumptes a tractar, essent les 15,00 hores, l’Alcalde aixeca la sessió de la 
qual com a secretària estenc la present acta. 
 
Dono Fe                                                                                     Vist i Plau 
La Secretària                                                                               L’Alcalde 
 
 

 


