ACTA DE LA
07/06/2012.

SESSIÓ

EXTRAORDINARIA

TINGUDA

PER

L'AJUNTAMENT

PLE

EL

DIA

As Migjorn Gran, a les 13:30 h del dia 07/06/2012, es reuneixen al 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
:

Pedro G. Moll Triay
Sra. María Elena Baquero González
Sr. Jordi Vidal Pons
Sra. Ana Britt Sanchez Tuomala
Sr. Sergio Barrera Bosch
Sra. Gemma Fernández Bosch
Sr. Ramon Verdú Navarro
Sra. Eulalia Gomila Vidal
Sr. Víctor Martí Salas

Presideix l’acte el batle-president, Pedro G. Moll Triay, assistit per la
secretària de la corporació, Catalina Pons Marqués.
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.
PRIMER.- RENÚNCIA AL CARREC DE REGIDOR DEL SR. VICTOR MARTI SALES
Es llegeix l’escrit presentat en data 1.6.2012 amb registre d’entrada 494
pel Sr. Victor Martí Sales:
“ Víctor Martí Sales, amb domicili a l’av. del mar, i amb NIF 41740021N
EXPOSA:
Atès que en a dia d’avui som part d’aquesta corporació local.
Atès que a degut a motius estrictament personals i familiars no puc assumir
les responsabilitats que suposa ser regidor d’aquest Ajuntament.
Atès que per aquests motius no puc desenvolupar la tasca de regidor de
l’oposició.
PER AIXÒ,
Que present la meva dimissió com a càrrec de regidor.
Es Migjorn Gran, 01/06/2012
Víctor Martí Sales”
El torn d’intervencions s’obre amb el Sr.
desenvolupada pel regidor Sr. Marti Sales.

Batle

que

agreix

la

tasca

El Sr. Batle comenta que qualsevol persona del poble hauria de provar de
ser regidor durant un temps.
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El Sr. Verdú respon que hauria de poder-se obligar a ser regidor, ja que en
el passat van sol·licitar la independència des Mercadal i ara es complicat
trobar a persones que vulguin ser regidors de l’Ajuntament. El Sr. Verdú
comenta que sempre s’hi presenten els mateixos.
La Sra. Sánchez respon que en aquesta legislatura formen la corporació
cares noves.
El Sr. Verdú diu que es complicat trobar a gent que vulgui ser regidor,
quan tothom ja té prou problemes a casa, com per afegir els de
l’Ajuntament.
El Sr. Batle comenta que el Sr. Verdú li va comunicar que el pròxim en la
llista del grup popular renunciaria a ser regidor. I sol·licita a la
secretària que expliqui el procediment a seguir.
La secretària explica que ja ha comentat a la portaveu del grup popular que
si el pròxim a la llista vol renunciar ha de presentar un escrit de
renuncia a l’Ajuntament i així es podrà remetre tota la documentació a la
Junta Electoral perquè enviï les credencials del següent de la llista
A la vista de l’escrit del regidor i de les explicacions anteriors, el Ple
en pren coneixement i acorda, per unanimitat, remetre certificació de
l’acord adoptat i de l’escrit de renúncia del Sr. Martí a la Junta
Electoral Central per tal que expedeixi la credencial de nomenament a favor
de qui correspongui.
SEGON.- CONVOCATÒRIA PER A L'ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT
Es dona compta al Ple, que el Tribunal de Justícia de les Illes Balears en
data 29.5.2012 amb registre d’entrada 483 ha comunicat a l’Ajuntament que
la persona que estava com a jutge de pau substitut ha finalitzat el seu
mandat de quatre anys, per la qual cosa s’ha elaborat nou expedient per
cobrir la plaça de jutge de Pau substitut.
Sense entra a debat, el Ple acorda per unanimitat:
PRIMER.- Convocar la plaça de jutge de Pau substitut del municipi.
SEGON.- Fer pública la convocatòria fixant el dia 29 de juny de 2012 com a
termini per a presentar sol·licituds.
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.

