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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENT DE L’AJUNTAMENT PLE 

CELEBRADA EL DIA 27 DE FEBRER DE 2015 

 

 

REGIDORS ASSISTENTS 

RUFINO GUIRADO IRUELA 

OSCAR IZQUIERDO I FABA 

ENCARNA PALLÍ I JUSCAFRESSA 

MARTA MARTÍ I PASTÓ 

MARGARITA GARCIA TEIXIDOR 

 
EXCUSEN L’ABSÈNCIA 

ANN JANE BRADLEY 
 

ALCALDE-PRESIDENT 

VICENÇ CEBRIA I PEIX 

 

SECRETÀRIA  

PILAR BLASCO I PRIM 

 

 

A Vall-llobrega, essent les 14,30 hores del dia 27 de febrer de 2015, 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 el Ple extraordinari i urgent.  

 

1. RATIFICAR LA URGENCIA DE LA SESSIÓ 

 

S’acorda per uanimitat ratificar la urgència de la sessió. 

 

2.- PRESA DE POSSESSIÓ COM A NOVA REGIDORA DE LA SRA. 

MARGARITA GARCÍA TEIXIDOR 

 

En compliment de l’ article 9.4 del Reial Decret 2586/1986, de 28 de novembre, del 

Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, l’ 

Ajuntament, en sessió ordinària del Ple de la Corporació celebrada el dia 30 de gener de 

2015, va acordar prendre coneixement de la renúncia voluntària per raons personals del 

càrrec de regidor de Convergència i Unió, Sr. Joaquim Mont i Crebrià. 

 

L’Ajuntament va demanar a la Junta Electoral Central la tramesa de les credencials de la 

Sra. MARGARITA GARCÍA TEIXIDOR com a candidata següent en la llista de 

Convergència i Unió presentada a les Eleccions Locals celebrades en data 22 de maig de 

2011. Aquestes credencials es varen rebre a l’ Ajuntament el dia 16 de febrer de 2015, 

registre d’ entrada núm. 235. 

 

Vista la declaració d’interessos presentada per la candidata i en compliment del 

procediment legalment establert, (RD 707/1979) l’Alcalde passa a preguntar-li: 
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“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 

del càrrec de Regidora de l’ Ajuntament de Vall-llobrega amb lleialtat al Rei, i guardar 

i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, com a normes 

fonamentals de l’ Estat i les Lleis de l’Estat i de Catalunya? 

” 

La Regidora respon:  Sí, prometo per imperatiu legal 

 

El Sr Alcalde li dóna doncs possessió del càrrec de regidora de la corporació, li fa 

entrega de la credencial, li desitja molta sort i s’incorpora a la sessió plenària. 

 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 14,45 hores.  

Vist i Plau                                                       En dono fe. 

L’Alcalde                                                        La secretària  

 

 

 

Vicenç Cebrià i Peix      Pilar Blasco Prim 


