Exp SE-250/2015
Sessió Ple 03/2015- Expedient

Yolanda Cuenca Bermúdez, Secretària-Interventora de l’Ajuntament Sant
Pere Pescador,
FAIG CONSTAR:
Primer.- El 27 de maig de 2015 es va dictar el Decret d’Alcaldia 120/2015,
de convocatòria de sessió ordinària del Ple de la Corporació per al dia 3 de
juny de 2015 a les 20.30 hores.
Segon.- El 2 de juny de 2015 es va dictar el Decret d’Alcaldia 125/2015, de
convocatòria de sessió ordinària de la Junta de Govern Local per al dia 3 de
juny de 2015 a les 20.00 hores.
Tercer.- El Sr. Agustí Badosa Figueras va informar per correu electrònic el
mateix dia 2 de juny de 2015 (RE 1920/2015), que actuant en nom i
representació pròpies i com a mandatari verbal dels regidors Ana Isern Font,
Lluís Font Massot i Blai Bahí Larios, no assistiran a les sessions del Ple i la
Junta de Govern Local convocades.
Quart.- D’acord amb el Decret d’Alcaldia de 3 de desembre de 2012 (BOPG
242 de 19 de desembre de 2012) la JGL está formada pels regidors Sr.
Badosa, Sra. Isern i Sr. Font, sense la seva presència no existeix quòrum
suficient per la constitució de la Junta de Govern Local, ni en primera ni en
segona convocatòria, de conformitat amb l’article 113.1.c) del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals.
Així mateix, d’acord amb l’article 46.2.c) Llei 7/1985, de 2 d’abril, pel que
s’aprova la Llei de Bases de règim Local el quòrum de constitució d’un terç
dels membres de la Corporació amb un mínim de tres, tampoc es dóna.
En conseqüència la Sessió ordinària del Ple 03/2015 de 3 de juny de 2015 i
la Sessió ordinària de la Junta de Govern Local 11/2015 no s’han pogut
celebrar per falta de quòrum mínim exigit legalment en primera i en segona
convocatòria, el que es fa constar als efectes legals corresponents.
Sant Pere Pescador, 4 de juny de 2015.
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