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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE 12 DE 

JUNY DE 2014 

 

 

REGIDORS ASSISTENTS 

RUFINO GUIRADO IRUELA 

VICENÇ CEBRIA I PEIX 

OSCAR IZQUIERDO I FABA 

ENCARNA PALLÍ I JUSCAFRESSA 

MARTA MARTÍ I PASTÓ 

JOAQUIM MONT I SERVIÀ 

ANN JANE BRADLEY 

 

SECRETÀRIA  

PILAR BLASCO I PRIM 

 

 

A la Casa Consistorial de Vall-llobrega, essent les 12,15 hores del dia 12 de juny de 

2014, amb l’assistència de la secretària, es reuneixen, prèvia citació en forma, els 

regidors que a l’encapçalament s’expressen, a fi i efecte de resoldre els següents punts a 

tractar: 

 

Únic.- ELECCIÓ DE NOU ALCALDE D’ACORD AMB LA LEGISLACIÓ DE 

RÈGIM ELECTORAL I AMB MOTIU DE LA RENÚNCIA DE L’ANTERIOR 

TITULAR.  

 

Atesa la renúncia del Sr. Alcalde , Sr. Rufino Guirado Iruela, que s’ha fet efectiva en el 

Ple extraordinari celebrat avui a les 12.00 hores, es forma la mesa d’edat, integrada pel 

Sr. Oscar Izquierdo que la presideix, i el Sr. Joaquim Mont que actua com a vocal, 

regidors de major i menor edat respectivament, i actuant de Secretaria la que ho és de la 

Corporació, que certifica. 

 

La Secretaria procedeix a la lectura de les disposicions legals que afecten a l’elecció de 

l’Alcalde, i el President de la Mesa sol·licita als Regidors que tenen dret, si es presenten 

a l’elecció d’Alcalde. 

 

Per part de la Secretaria es dóna lectura als noms dels candidats que tenen dret a 

presentar-se: Vicenç Cebrià (com a cap de llista d’ERC) Oscar Izquierdo (com a regidor 

següent en la llista d’IC-V), i Marta Martí (com a cap de llista de CIU) 

 

A la qual cosa responen el següent: 

 

- el Portaveu d’ERC, Vicenç Cebrià peix, i la Portaveu de CIU indiquen que es 

presenten. 

- Oscar Izquierdo per IC-V  renuncia a presentar-se. 
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A continuació es procedeix a la votació secreta. Finalitzada la votació, la mesa d’edat 

efectua l’escrutini, que dóna el següent resultat: quatre vots a favor del Sr. Vicenç 

Cebrià i Peix i tres vots a favor de la Senyora Marta Martí i Pastó. 

 

En conseqüència, queda proclamat Alcalde el Sr. VICENÇ CEBRIÀ I PEIX, que 

accepta el càrrec, procedint a la presa de possessió, prometent el càrrec amb la següent 

fórmula: 

Prometo per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec 

d’alcalde de l’ajuntament de Vall-llobrega amb lleialtat a la normativa vigent. 

 

Tot seguit, passa a presidir el Ple en la seva qualitat d’Alcalde President de ’Ajuntament 

de Vall-llobrega, obrint un torn d’explicació de vot. 

 

La Senyora Marta Martí, en nom del grup de CIU vol felicitar-lo. Diu que n’era 

conscient que aquests anys han format un sol equip entre IC-V i ERC i n’era 

coneixedora del pacte entre ells, i que per tant a partir d’ara serà “ més del mateix”, però 

no obstant, el seu grup estén les mans per tot allò que necessitin 

 

Per part del Sr. Alcalde es dóna les gràcies als assistents i exposa quines seran les línies 

d’actuació. S’adjunta en aquesta acta el contingut íntegre del discurs 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 12,35 hores.  

 

Vist i Plau                                                       En dono fe. 

L’Alcalde                                                        La secretària  

 

 

 

Vicenç Cebrià i Peix         Pilar Blasco Prim 


