ACTA DE LA
15/09/2009.

SESSIÓ

EXTRAORDINÀRIA

TINGUDA

PER

L’AJUNTAMENT

PLE

EL

DIA

As Migjorn Gran, a les 13:00 h del dia 15/09/2009, 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
Jaime Riudavets Moll
Maria Pons Pons
Pedro Moll Triay
Elena Baquero González
Juan Sánchez Tuomala
Margarita Febrer Nieto
Purificación Mira Sales

Presideix la sessió el Sr. Batle-president, Andrés Moll Huguet, assistit
per la secretària de la corporació, María Cristina Gascón Mir.
El Sr. Batle obre la sessió i la declara pública. Després de donar les
gràcies a tots els assistents per assistir a la sessió en un horari tan poc
habitual i de comprovar l’existència del quòrum necessari per poder-la
iniciar, es llegeixen els punts inclosos a l’ordre del dia.
PRIMER.- RENÚNCIA REGIDORA MARIA PONS PONS
Es llegeix l’escrit de la Sra. Pons Pons, de data 03.09.2009 i registrat
amb el núm. 1128:
“MARIA PONS PONS, mayor de edad, provista del D.N.I. Nº 41.735.578 P,
comparezco y como mejor proceda
DIGO:
Que por motivos estrictamente personales renuncio a mi acta de concejal en
el Excmo. Ayuntamiento de Es Migjorn Gran.
Que mediante este escrito se tenga en cuenta mi renuncia.
Y para que conste y tenga los efectos oportunos, firmo este documento en el
lugar y en la fecha indicada.”
Obert el debat, el portaveu socialista demana la paraula i agraeix a la
Sra. Pons la feina feta aquests dos anys a l’Ajuntament; personalment, li
vol agrair que l’hagi tingut en compta - com predecessor en el càrrec- quan
s’han fet reunions sobre les festes. Diu que qualsevol ciutadà hauria de
fer feina un temps a l’Ajuntament per veure com funciona l’Administració i
les dificultats diàries amb les que es troben els polítics.
La Sra. Baquero, del grup socialista, confirma la bona relació que el seu
grup ha tingut amb la regidora i diu que seria desitjable que sempre fos
així amb tots els membres de l’equip de govern. Vol fer constar que la
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discussió sobre la polèmica data –24 de juny- de la Comissió Informativa de
Serveis a la Persona no era res personal contra la regidora.
El portaveu socialista diu que durant aquest mandat ja s’han produït dues
renúncies a l’acta de regidor i una renúncia a gestionar determinades
àrees; comenta que tal vegada s’hauria de funcionar d’altra manera i demana
al Sr. Batle com quedarà a partir d’ara
l’Ajuntament. El Sr. Batle
contesta que amb la incorporació de la nova regidora l’equip de govern
continuarà funcionant i fent feina; afirma que properament els portaveus
tindran notícies del nou repartiment d’àrees.
El Sr. Sánchez, del grup socialista, agraeix aquests dos anys de feina a la
regidora però comparteix amb el seu grup la preocupació pel funcionament de
la institució; diu que al darrer plenari que es va celebrar el seu grup va
abandonar la sala atès que el Sr. Batle el va fer callar i no el va deixar
expressar-se. Comenta que aquesta és una constant del funcionament
municipal i personalment creu que la situació actual és el reflex i
símptoma de tot açò. Manifesta que tots s’han d’esforçar per començar una
nova etapa i demana que el nou equip de govern que surt de la
reorganització assumeixi l’estil i el tracte de la Sra. Pons, escoltant i
estudiant les propostes que presenti el grup socialista i rectificant el
que calgui.
Tancat el debat i atès l’escrit anterior, el Ple pren coneixement i acorda,
per unanimitat, remetre certificació de l’acord adoptat a la Junta
Electoral Central per tal que expedeixi la credencial de nomenament a favor
de qui correspongui.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 13:20 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

