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AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT NÚM.: 8/2008 DEL PLE
DE L’AJUNTAMENT DE FLIX CELEBRADA EL DIA 27 DE JUNY DE 2008
Identificació de la sessió:
Òrgan:
Caràcter de la sessió:
Sessió núm.:
Data de celebració:
Lloc:
Hora d’inici:
Hora de finalització:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Extraordinària i urgent
8/2008
27 de juny de 2008.
Sala de Plens de l’Ajuntament de Flix.
19:35 hores
219:50 hores

Hi assisteixen:
Il·lm. Sr. Pere Muñoz i Hernández, Alcalde-President de l’Ajuntament de
Flix, que presideix la sessió, dirigeix i modera el debats.
Sr. Oscar Josep Bosch Pujol, 1r Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Flix.
Sra. Carolina Rofes Casas, 2n Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Flix.
Sr. Ramon Sabaté Arqué, 3r Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Flix.
Sr. Ferran Albiac Viñolas, Regidor de l’Ajuntament de Flix.
Sra. Rita Maria Costa Puey, Regidora de l’Ajuntament de Flix.
Sr. Joan Josep Mauri Hierro, Regidor de l’Ajuntament de Flix.
Sr. Jaume Josep Masip Llop, Regidor de l’Ajuntament de Flix.
Sr. Joan Manuel Treig Sánchez, Regidor de l’Ajuntament de Flix.
Sra. Neus Guiu Cervelló, Regidora de l’Ajuntament de Flix.
Sra. Montserrat Canals Aliaga, Regidora de l’Ajuntament de Flix.
Secretari:
Sr. Arturo González i Benet, secretari en acumulació de l’Ajuntament.
Altres assistents:
Sr. Josep Viñado i Pujol, Cap dels Serveis Municipals de l’Ajuntament.
Ordre del dia previst:
1. Ratificació de la urgència de la sessió.
2. Elecció del Jutge de Pau substitut.
***************************************
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1) RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ,
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Atesa la necessitat de procedir a l’elecció del Jutge de Pau substitut d’aquest
municipi, és convenient, a efectes de facilitar els corresponents nomenaments, i
tenit en compte que en la sessió plenària passada de 5 de juny, ja es va procedir
a l’elecció del Jutge de Pau titular, procedir a la seva elecció.
Vist l’establert en els articles 97 i 98 a) i b) del text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, el
Ple de l’Ajuntament de Flix, aprova per UNANIMITAT dels membres presents,
l’adopció de la següent
Proposta d’acord:
ÚNIC.- Ratificar la urgència en la convocatòria d’aquesta sessió.
***************************************
2.- ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU SUPLENT DEL MUNICIPI.
Antecedents:
1.- La Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
mitjançant escrit de data 2 d’abril de 2008, (RE núm.: 944), va comunicar a aquest
Ajuntament, que per estar pròxim a finalitzar el termini de QUATRE ANYS per als
quals van ser nomenats els actuals jutges de pau, (titular i suplent), s’han d’iniciar
els tràmits corresponents per a la proposta de nomenament dels nous titular i
suplent del Jutjat de Pau del Municipi.
2.- En el BOPT núm.: 101, de 30 d’abril de 2008, es publica l’edicte de
convocatòria per a la provisió de les places de Jutge de Pau titular i suplent del
municipi.
3.- En la sessió plenària de 5 de juny de 2008, aquest Ple va elegir, per unanimitat
dels seus membres, el Sr. Jaume Cervelló i Casadó coma Jutge titular del
municipi.
4.- És necessari procedir a l’elecció del corresponent Jutge suplent.
5.- El Sr. Eugenio Fernando Albiac i Guiu ha expressat la seva voluntat d’optar al
càrrec, i reuneix, a criteri d’aquesta Corporació, les condicions de capacitat i
idoneïtat per ocupar l’esmentat càrrec.
Fonaments de Dret:
1.- L’article 101 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial,
estableix que correspon l'elecció de Jutge de Pau Titular i Substitut al Ple de
l'Ajuntament, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres. En
igual sentit s’expressa l’article 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges
de Pau, (BOE 166, de 13 de juliol de 1995).
En conseqüència, atès que aquest Ajuntament considera que el Sr. Eugenio
Fernando Albiac i Guiu reuneix les condicions de capacitat i idoneïtat per ocupar
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el càrrec de Jutge de Pau suplent, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de
la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- Elegir i proposar pel càrrec de JUTGE DE PAU SUPLENT del municipi,
el Sr. Eugenio Fernando Albiac i Giu, amb DNI núm.: 17.681.109-C, veí del
municipi, amb domicili al c/ Castell, núm.: 6, sense cap impediment físic ni psíquic
per a l'exercici del càrrec, i no estar afectat per cap de les causes
d'incompatibilitat previstes per a l'exercici de les funcions judicials.
SEGON.- Remetre certificat del present acord i certificació que compren els
extrems referenciats en l'apartat 2, a), b) i c) de l'art. 7 del Reglament 3/1995 de 7
de juny, de Jutges de Pau, a la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, als efectes corresponents.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’aprovació de l’anterior proposta d’acord,
s’aprova per UNANIMITAT dels vots del nombre legal de membres de la
Corporació, 11 vots a favor, amb el quòrum d’adopció d’acords a que fa
referència l’article 101 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder
Judicial
***************************************
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió,
essent l’hora que s’assenyala en l’encapçalament, la qual cosa, com a secretari
municipal, en dono fe, en compliment de les funcions que em confereix l’article
2.c) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre.
L’Alcalde-President,

El secretari,

Pere Muñoz i Hernández

Arturo González i Benet
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