ACTA DE LA
24/02/2011.

SESSIÓ

EXTRAORDINARIA

TINGUDA

PER

L'AJUNTAMENT

PLE

EL

DIA

As Migjorn Gran, a les 13:00 h del dia 24/02/2011, es reuneixen a la 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)
Jaime Riudavets Moll (PP)
Gemma Fernández Bosch (PP)
Pedro Moll Triay (PSOE)
Margarita Febrer Nieto (PSOE)
Purificación Mira Sales (ALTERNATIVA)

S’han excusat d’assistir-hi els regidors Elena Baquero González (PSOE) i
Juan Sánchez Tuomala (PSOE)
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.
ÚNIC.- PRESSA DE POSSESSIÓ COM A REGIDOR SR. LUCAS MARCH BALLE
Es dóna compta de la credencial expedida per la Junta Electoral Central i
per la qual es designa regidor de l’Ajuntament al Sr. Lucas March Balle,
per estar inclòs a la llista de candidats presentada pel Partit Popular a
les eleccions locals de 27 de maig de 2007, en substitució, per renúncia,
de la Sra. Mercedes Francesca Bresco i atesa la renúncia anticipada del Sr.
Jaime Fernández Malía.
A la vista de la documentació que figura a l’expedient, el nou regidor
formula promesa del càrrec en la forma establerta en el RD 707/1979, de 5
d’abril.
En conseqüència, i havent complert les formalitats de rigor, la
presidència declara el Sr. Lucas March Balle en possessió del càrrec de
regidor d’aquest Ajuntament. El Sr. March s’incorpora a la sessió i el Sr.
Batle li dóna la benvinguda a pocs mesos de les eleccions municipals.
El portaveu socialista demana la paraula i diu que al seu grup li hauria
agradat acabar la legislatura amb els mateixos regidors que la van
començar, però que dóna la benvinguda al nou regidor i li demana que no
segueixi la tònica del seu núm. 1, que no ha fet més que mentir i
preocupar. Finalitza indicant que el seu grup forma part de l’oposició,
però que el Sr. Lucas pot rallar, confiar i comptar amb ells i per açò li
dóna la mà i la benvinguda.
El Sr. March dóna les gràcies; diu que tot li és nou i que espera comptar
amb el recolzament del seu grup, del seu núm. 1, i dels funcionaris, així
com amb lleialtat de l’oposició. Comenta que fa 20 anys que viu as Migjorn
i que sempre ha pensat que la gestió municipal hauria de repartir-se entre
els nou membres del consistori i no només entre els cinc de l’equip de
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govern, d’aquesta manera es faria feina conjunta i la política municipal
des Migjorn es deixaria de veure des de fora com la “micro hoguera de las
vanidades”.
La portaveu d’Alternativa també dóna la benvinguda al nou regidor i
coincideix amb ell en que la gestió municipal s’hauria de repartir entre
tots els regidors. Manifesta que, tot i ser Migjorn el municipi més jove de
l’Illa, políticament sembla més vell que altres que ara han fet 700 anys.
Finalitza indicant que no es tracta de fer grans projectes sinó resoldre
els diferents problemes que afecten al ciutadà.
El Sr. March tanca el debat indicant que espera mantenir amb la regidora
d’Alternativa la mateixa bona relació que sempre ha tingut amb alguns dels
membres del partit que ella representa.

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.

