ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL DIA
21/01/2011.
As Migjorn Gran, a les 13:00 h del dia 21/01/2011, 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
:

Andrés Moll Huguet (PP)
Mercedes Francesca Bresco (PP)
Gemma Fernández Bosch (PP)
Pedro Moll Triay (PSOE)
Elena Baquero González (PSOE)
Juan Sánchez Tuomala (PSOE)
Margarita Febrer Nieto (PSOE
Purificación Mira Sales (ALTERNATIVA)

S’ha excusat d’assistir-hi el regidor
Moll.

del grup popular, Jaime Riudavets

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 comprovar
l’existència del quòrum necessari per poder-la iniciar, es llegeixen els
punts inclosos a l’ordre del dia.
PRIMER.- APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ
El Sr. Batle justifica la urgència en la conveniència –per no aturar la
gestió municipal- de demanar quan abans a la Junta Electoral Central la
credencial del nou regidor i poder fer un nou Ple en el transcurs del qual
el regidor electe haurà de prendre possessió del seu càrrec. Sense entrar
en debat se sotmet la urgència a votació i s’aprova per unanimitat.
SEGON.- RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDORA DE LA SRA. MERCEDES FRANCESCA BRESCO
Es llegeix l’escrit presentat en data 18.01.2011 (registre de entrada núm.
39) per la Sra. Francesca Bresco:
“Mercedes Francesca Brescó, veïna des Migjorn amb D.N.I. núm. 78.575.389-Y,
regidora de Turisme i Esports i 1ª tinent de Batle de l’Ajuntament des
Migjorn, en un exercici de responsabilitat política i decència democràtica,
present la meva dimissió de tots els meus càrrecs, davant la impossibilitat
de poder participar en les decisions sobre els assumptes públics de
transcendència que afecten al meu poble.
Impossibilitat provocada pel màxim responsable de l’equip de govern
d’aquesta corporació, ateses les traves constants i reiterades a l’hora de
consultar els expedients d’urbanisme, en particular, i per la falta de
comunicació, transparència i esperit d’equip en general.
Per tot l’ exposat, li demano faci efectiva aquesta petició de caràcter
irrevocable el més aviat possible.
Es Migjorn, a 18 de gener de 2011
Mercedes Francesca Brescó”
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El torn d’intervencions s’obre amb el portaveu socialista que demana al Sr.
Batle, com a afectat, una valoració d’aquest escrit i de la dimissió de la
regidora.
El Sr. Batle diu que lamenta profundament la dimissió de la regidora i que
li agraeix la feinada que ha fet.
El Sr. Sánchez, del grup socialista, diu que la Sra. Francesca ( mitjançant
l’escrit), la Sra. Mira i el propi Batle han fet declaracions en premsa, i
considera que ara, per respecte, aquestes declaracions s’haurien de
traslladar al Ple; diu que entén que és incòmode però que s’hauria
d’explicar atès que encara queden uns mesos de convivència abans de les
eleccions i el seu grup vol les explicacions pertinents.
El Sr. Batle contesta que ell no ha fet declaracions en premsa i que
ratifica el que ha dit al començament. En aquest moment la Sra. Francesca
demana abandonar la sala, i la Sra. Baquero li diu que, abans de marxar, el
grup socialista li vol dir davant el Ple el que pensa, que açò precisament
és la democràcia.
A continuació el portaveu socialista demana la valoració que fa el grup
d’Alternativa i si es ratifica en tot allò que ha dit en premsa. La Sra.
Mira contesta que ella no ha llegit el diari on es recullen les seves
declaracions però que el que va dir i ratifica és que reconeix la feina,
que és molta, que ha fet la Sra. Francesca durant aquests anys ja que la va
compartir durant dos, però que en aquest moment de la legislatura, amb els
pocs mesos que queden fins les eleccions i amb el Pressupost a punt
d’aprovar-se, no li sembla bé la dimissió; per açò, Alternativa s’ofereix
per tirar endavant els projectes pendents i el pressupost, tot en benefici
de l’Ajuntament i del poble.
El portaveu socialista diu que tothom és lliure per fer el que vulgui però
que no li sembla normal, a dies vista del pressupost i de les eleccions
locals, aquesta renúncia. Comenta que la Sra. Bresco com ha regidora no ha
comunicat gens amb el seu grup, a diferència de la també dimitida Sra.
Maria Pons i de la Sra. Fernández; aquesta manca de comunicació ha impedit
el poder arribar a acords, ja que si bé el grup socialista ha traslladat
moltes propostes al Sr. Batle i aquest ha donat el seu vistiplau, després
de reunir-se el Sr. Batle amb el seu grup les propostes finalment s’han
rebutjat. Comenta que amb la Sra. Francesca no hi ha terme mig: o estàs amb
ella o contra ella. Finalitza afirmant que no sols vol reconèixer tot allò
que és dolent i diu que respecta la feina feta i la decisió de la regidora.
Demana la paraula el Sr. Sánchez, també del grup socialista, i diu que de
la batlia com a institució no vol dir gaire però el Sr. Moll és, dins el
seu grup o equip de govern, el que pitjor feina ha fet. Assenyala que el
Sr. Batle té el trofeu de ser qui més dimissions ha provocat i manifesta el
seu acord amb la Sra. Mira que ara no és el moment de dimitir: quan la Sra.
Fernández es postula com a candidata a la Batlia –encara que aquesta és una
qüestió interna del partit popular- i quan el Pressupost municipal està a
punt d’aprovar-se. Manifesta que el seu grup farà feina per tirar endavant
el Pressupost però que no acceptarà qualsevol Pressupost que es presenti.
Continua el Sr. Sánchez assenyalant que quan la regidora dimissionària
ralla de transparència i decència hauria de recordar que ella mateixa no ha
estat gens transparent en la seva gestió esportiva –apunta el dèficit en
aquesta matèria - i turística. Conclou que açò és una manca de
responsabilitat i diu que ara correspondria, en tot cas, la renúncia del
Sr. Batle i que la Sra. Fernández cobrís aquesta interinitat. Diu que els
regidors populars i també la regidora d’alternativa són còmplices, ja que

han facilitat i faciliten el mal govern del Sr. Batle des del principi de
legislatura fins ara.
Abans de tancar les intervencions la Sra. Baquero, del grup socialista,
demana la paraula i diu que el sol fet de voler abandonar el Ple demostra
la opacitat de la regidora, regidora que no ha estat en cap moment amable
o afable ni amb l’oposició ni amb les entitats del poble.
Tancat el torn d’intervencions el Sr. Batle comunica que el regidor que
hauria de susbstituir a la Sra. Francesca és el Sr. Jaime Fernández Malia
però que aquest ja no resideix a Migjorn i que ha manifestat que no pot ni
vol ser regidor, per la qual cosa presentarà la seva renúncia a ser regidor
electe; açò implica que el nomenament del nou regidor serà a favor del
següent de la llista, el Sr. Lucas March Balle.
A la vista de l’escrit de la regidora i de les explicacions anteriors, el
Ple pren coneixement i acorda, per unanimitat, remetre certificació de
l’acord adoptat i de l’escrit de renúncia del Sr. Fernández 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 13:30 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.
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