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05/14-ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 16 de juny de 2014 
 
Reunits a la Sala de Plens de la Casa Consistorial essent les catorze hores i trenta 
minuts del dia 16 de juny de 2014, hi són a la sessió els següents membres; 
 
Ramon Cònsola Palau    Alcalde – President d'aquesta Corporació 
Miquel Campas Pla    1r Tinent d’alcalde 
Montserrat Segura Basela  2a Tinent d’alcalde 
Rosa Mª Buira Castell  3a Tinent d’alcalde 
Robert Tarrio Carulla   Regidor 
Brigit Jubillar Jové   Regidora 
Josep Sarret Torrades  Regidor 
Francesc Niubó Bosch  Regidor 
Antonio Rispa Fàbrega  Regidor 
 
Excusen la seva assistència els regidors Francesc X. Maruenda Llobera i Ramon 
Cadens Bosch. Comprovat el quòrum necessari per celebrar la sessió. Actua com a 
Secretària la Sra. Pilar Casanova Navarro qui dóna fe de l'Acte.  
 
 
1r. INICI DE L’EXPEDIENT PER AL NOMENAMENT DEL JUTGE DE PAU TITULAR 
I SUBSTITUT. 
 
En relació a la finalització del termini de quatre anys que va acabar el passat 19 de 
novembre de 2013 i per qual va se nomenat Genaro Llovera i Balasch, Jutge de Pau 
Titular d’aquest. 
  
Atès que d’acord amb l’article 101.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial l’elecció del 
Jutge de Pau i del seu substitut l’efectuarà el Ple de l’Ajuntament. 
 
Atès d’acord amb l’article 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, 
s’anunciarà amb la suficient antelació, mitjançant convocatòria pública, indicant el lloc i 
el termini per a la presentació d’instàncies, les vacants en el càrrec de Jutge de Pau 
titular i suplent. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Aprovar l’inici de l’expedient per a la provisió dels llocs de Jutge de Pau titular i 
suplent. 
 
Segon: Donar un termini d’un mes per a la presentació de les instàncies 
corresponents adjuntant un currículum vitae on s’especifiquin les activitats que 
exerceixin actualment i una declaració on consti que no tinguin cap impediment físic o 
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psíquic per a la funció judicial; que no estiguin condemnats per delicte dolós mentre no 
hagin rebut la rehabilitació ; que no estiguin processats o inculpats per delicte dolós 
sempre que no siguin absolts o es dicte un acte de sobreseïment; que estiguin en ple 
exercici dels seus drets civils. 
 
Tercer: Publicar al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, 
en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció del Partit i en el Jutjat de Pau de Bell-lloc 
d’Urgell aquesta resolució. 
 
No obstant el Ple acordarà allò que cregui oportú. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
No havent més assumptes que tractar l’Alcalde s’aixeca dona per acabada la sessió 
essent les catorze hores i quaranta-cinc minuts, que com secretaria certifico. 
 
Vist-i-plau 
L’Alcalde      Secretària interventora  
 
 
 
 
Ramon Consola Palau    Pilar Casanova Navarro 


