ref. 6/2009
extra. juliol

PLE EXTRAORDINARI
Sessió del dia 2 de juliol de 2009
Lloc: Casa consistorial
Hora d’inici: 21hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde president), Agustí Badosa
Figueras, Marisa Roig Simón (Tinents d’Alcalde), Josep Font Olivet, Joan Vilà
Sarquella, Marc Roig Munell i Albert Font Clotas (Regidors).
Excusa la seva absència el regidor Sr. Pere Girbent Serra.
Secretari: Josep Mª Cortada Puig.

Extrem únic.- Acord de presa de coneixement de la renúncia per part de
la Sra. Maria Assumpció Gusó Roca de la seva condició de regidora de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Es dóna compte als assistents de la següent proposta:
“Atès que, en data 4 de juny de 2009, la Sra. Maria Assumpció Gusó Roca ha
presentat la seva renúncia com a regidora de l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador;
Atès que, en data 16 de juny de 2009, el Sr. Joan Rocas Roig i,
posteriorment, la Sra. Núria Heras Isach han comunicat a aquest Ajuntament
que renuncien al càrrec de regidor que els correspondria ocupar per ordre de
col·locació successiva a la llista electoral d’Independents de Sant Pere
Pescador-Acord municipal; i
Atès el que disposen l’article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, del Règim
Electoral General, i l’article 1r de la Instrucció de 19 de juliol de 1991, de la
Junta Electoral Central, sobre substitució de càrrecs representatius locals;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Prendre coneixement de la pèrdua de la condició de regidora de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador de la Sra. Maria Assumpció Gusó Roca,
a causa de la seva renúncia del dia 4 de juny de 2009.
Segon.- Traslladar el present acord a la Junta Electoral Central, als efectes
que es pugui portar a terme la substitució de la Sra. Maria Assumpció Gusó
Roca, conforme al que disposa la Llei Orgànica del Règim Electoral General.
Tercer.- Atesa la posterior renúncia del Sr. Joan Rocas Roig i de la Sra. Núria
Heras Isach, indicar a la Junta Electoral Central que, a judici de la Corporació
i segons el que disposa el primer paràgraf de l’article 182 de la Llei Orgànica
del Règim Electoral General, correspon cobrir aquesta vacant al Sr. Adrià
Gasau Saló, el següent candidat, per ordre de col·locació, de la llista
presentada per Independents de Sant Pere Pescador-Acord municipal a les
darrers eleccions municipals de Sant Pere Pescador.
Quart.- Autoritzar l'Alcalde-President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.”

Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat
dels assistents.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21,15 hores.

L'Alcalde president

El Secretari interventor

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig

