ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
DIA 14 DE JULIOL DE 2006
A Sant Lluís a les 09:00 hores de dia 14 de juliol de 2006, es reuneixen a la sala d’actes
d’aquestes Cases Consistorials els senyors que a continuació s’anomenen per tal de fer sessió
plenària, per a la qual havien estat prèviament convocats.
Batle :
1ª Tinent de batle :
2ª Tinent de Batle :
Regidor :
Regidora :
Regidora :
Regidor :
Regidor :
Regidor :

Llorenç Carretero Tudurí
Carmen Pons Villalonga
Juana Prieto Ardao
Juan Antonio Cubas Cremades
Giuditta Zaniol Battiston
Maria Nieves Baillo Vadell
Pedro A. Morro Ferra
Cristobal Coll Alcina
Remigio Lora Buzón

No assisteixen a la sessió el regidor del PSOE, Manuel González Gálvez i la regidora del Partit
Popular, Magdalena Astobiza Sintes.
L’acte és presidit pel batle, senyor Llorenç Carretero Tudurí, assistit pel secretari de la
corporació, senyor Isidro López de Hoyos Herrero.
El president declara oberta la sessió.
PRIMER.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA PRESENT SESSIÓ
El batle sotmet a votació la ratificació de la urgència de la present sessió.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4), UCM (1) i
PSM (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3); acorda ratificar la urgència
de la present sessió.
SEGON.- DONAR COMPTE DIMISSIÓ REGIDOR DEL PSOE, MANUEL GONZÁLEZ
GÁLVEZ
El secretari dóna compte de l’escrit presentat per Manuel González Gálvez, RE 3658, de dia
01.07.06, mitjançant el qual presenta la dimissió al càrrec de regidor d’aquest Ajuntament.
Així mateix, el secretari dóna compte de l’escrit presentat per Maria Belén Pons de Marco,
número 6 a la llista presentada pel PSOE a les passades eleccions del mes de maig de 2003, RE
4020, de dia 13.07.06, en el qual sol·licita que sigui admesa la seva acceptació a ocupar la
vacant deixada pel regidor Manuel González Gálvez.
Intervé el batle agraint la feina feta pel regidor, desitjant-li el millor i donant-li un missatge:
Fins molt prest, Manolo.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat i accepta la dimissió presentada pel regidor
Manuel González Gálvez. Així mateix, acorda tramitar davant la Junta Electoral Central la
sol·licitud d’expedició de la credencial de nomenament de la regidora que haurà de substituir-lo,
Maria Belén Pons de Marco.
¡Error!Marcador no definido.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 9.10 hores el president aixeca la sessió i ordena
que se n’estengui la corresponent acta, que firmen els membres de l’Ajuntament en Ple amb
mi, el secretari, acta que certific.
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