ACTA DE LA
15/05/2008.

SESSIÓ

EXTRAORDINÀRIA

TINGUDA

PER

L’AJUNTAMENT

PLE

EL

DIA

As Migjorn Gran, a les 13:00 h del dia 15/05/2008, es reuneixen a la
sala d’actes de la Casa Consistorial les senyores i els senyors que
s’indiquen a continuació, amb l’objecte de desenvolupar sessió de Ple per a
la qual han estat prèviament convocats.
Batle-president:
Regidors
:

Andrés Moll Huguet
Mercedes Francesca Bresco
Maria Pons Pons
Pedro Moll Triay
Elena Baquero González
Margarita Febrer Nieto

S’han excusat de no assistir-hi
Purificación Mira Sales

els

regidors

Juan

Sánchez

Tuomala

i

Presideix la sessió el Sr. Batle-president, Andrés Moll Huguet, assistit
per la secretària de la corporació, María Cristina Gascón Mir.
El batle obre la sessió i la declara pública. Després de comprovar
l’existència del quòrum necessari per poder-la iniciar, es llegeixen els
punts inclosos a l’ordre del dia.
ÚNIC.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR DEL SR. JAIME RIUDAVETS
MOLL
A la vista de la documentació que figura a l’expedient, el nou regidor,
nomenat per la Junta Electoral Central, formula jurament del càrrec en la
forma establerta en el R D 707/1979, de 5 d’abril.
En conseqüència, i havent complert les formalitats de rigor, la
presidència declara el Sr. Jaime Riudavets Moll en possessió del càrrec de
regidor d’aquest Ajuntament en estar inclòs a la llista de candidats
presentada pel Partido Popular a les eleccions locals del 27 de maig de
2007, en substitució, per renúncia al càrrec, del Sr. Jaime García
Romagosa. El Sr. Riudavets Moll s’incorpora a la sessió.
El Sr. Batle i els regidors li donen la benvinguda.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 13.10 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.
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