
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORIDNÀRIA 
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

EL DIA 25 D’OCTUBRE DE 2018 
 

  
 
Membres assistents: 
 Maria Ramon Salas  
 Albert Salido Malberti  
 Joan Ferra Terrassa 
 Severiano Quevedo Mora  
 Dolors Nadal Llinàs 
 Marta Neus Lopez Cortés  
 Pere Josep Palou Mas  
 Vicenç Vidal Matas  
 
 
Membres que excusen la seva assistència 
 Juli Dalmau de Mata 
 Francisca A. Torres de la Fuente  
 
 
 A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les denou hores de 
dia 25 d’octubre de 2018, es reuneix a la sala d'actes de la Casa de la Vila, en primera 
convocatòria, el Ple de la Corporació sota la Presidència de la Sra. Batllessa Maria Ramon 
Salas, i amb l’assistència dels senyors regidors/es que es relacionen a l’encapçalament, amb 
l’objecte de celebrar sessió extraordinària i en ella tractar els assumptes inclosos a l’ordre del 
dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix com a Secretari el Sr. Raimundo Tomás Montis 
Sastre. 
 

1. Expedient 950/2018. DONAR COMPTE DIMISSIÓ REGIDOR DEL GRUP 
MUNICIPAL PP SR. MIGUEL BERNAT.- El Secretari, dóna compta del següent: 

 
 
En aquest Ajuntament va tenir entrada escrit del Sr. Miquel Bernat Bosch, regidor del grup 
municipal PP, el dia 07 d’octubre de 2018. En el mateix es formalitza la renuncia voluntària al 
càrrec que ocupa en aquest Ajuntament des de que va prendre possessió del seu càrrec el 
dia 13 de juny de 2015, després de les eleccions de dia 24 de maig de 2015. La renuncia al 
càrrec no serà efectiva fins el seu sotmetiment al Ple de l’Ajuntament, es a dir, fins a dia 
d’avui.  
 
D’acord amb els articles 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i 
182 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.  
 
ACORD:  
 
PRIMER.- Prendre coneixement de la renuncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament que 
realitza el Sr. Miquel Bernat Bosch.  
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central per que remeti les credencials 
al Sr. Pedro Anguera Villalonga, al ser el següent en la llista electoral del PP per que pugui 
prendre possessió del seu càrrec de regidor.  



 
Un cop examinats els punts assenyalats a l’ordre del dia, essent les vint hores la Sra. 
Batlessa aixecà la sessió, i per fer-hi constar el que s’hi ha tractat, jo el Secretari en donc fe, i 
amb el seu vist-i-plau estenc la present acta al lloc i la data assenyalats a l’encapçalament. 
 
 Esporles, 25 d’octubre de 2018  
 
 El Secretari,       Vist i plau 
           La Batlessa  


	Membres assistents:

