ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL
DIA 15 DE DESEMBRE DE 2016
Assistents
Presidenta
C. Martínez Ramírez
Regidors i regidores
Grup PSOE
Bartolomé Nofuentes López
José A. Zapata Martínez
Mª Teresa Ibáñez Martínez
Manuel Díaz Montero
Lucia A. Fernández Sevilla
Grup PP
José M. Sanmartín Aguilar
Mª Mercedes Monzó Sancho
Grup Coalició Compromís
Francesc Xavier Torres Medina
Rosa Mª García Asensio
Grup Sí se Puede
Sergio Gavilán Navarrete
Daniel Jaén Gomáriz.
Grup Ciudadanos
Francisco J. Soler Coll
Interventor
José A. Valenzuela Peral
Secretari
José Llavata Gascón
S’han excusat
Juan A. Medina Cobo
Cristina Mora Luján
Mª Consuelo Campos Malo
Borja García Peinado
Amparo Torner Durán
Mª Amparo Mora Castellá
Consuelo García Santaemilia
Onofre Espinós Armero

Al Saló de Plens de l’Ajuntament de la vila
de Quart de Poblet, quan són les nou hores
(9 h) del dia quinze de desembre de dos mil
setze, es reuneixen, sota la presidència de
la senyora alcaldesa, Carmen Martínez
Ramírez, les senyores i els senyors regidors
anotats al marge, assistits pel senyor
secretari i amb l’assistència del senyor
interventor per tal de celebrar sessió
extraordinària, en primera convocatòria,
segons l’ordre del dia rebut.
A l’hora assenyalada la senyora alcaldessa
obri la sessió i tot seguit es tracta l’assumpte
únic següent:

Assumpte únic: acceptació renúncia acta de regidor del PSOE.
Vist l’escrit que ha presentat el senyor Borja García Peinado, núm. Registre
General d’Entrada 12829, de data 13 de desembre de 2016, en què renuncia a
l’acta de regidor del Partit Socialista que va obtindre en les Eleccions Municipals
que van tindré lloc el maig de 2015 al municipi de Quart de Poblet, al·legant motius
laborals.
El senyor secretari n’ha emés un informe jurídic i de conformitat amb l’article 9.4
del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, l’article 184 f)
de la Llei Orgànica de Règim Electoral General i la Instrucció de la Junta Electoral
Central de 10-VII-2003 de la Junta Electoral Central, sobre substitució de càrrecs
representatius locals.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels tretze senyors regidors i regidores
assistents a la sessió, inclosa la senyora alcaldessa, acorda:
U. Acceptar la renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Quart de Poblet del
senyor Borja García Peinado.
Dos. Cobrirà la vacant el senyor José Antonio Acosta Gómez, candidat següent en
la llista electoral del Partit Socialista Obrer Espanyol de les últimes eleccions
municipals, llevat que hi renuncie. En aquest cas, se seguirà la llista en ordre
descendent.
Tres. Trametre certificació d’aquest acord a la Junta Electoral Central perquè
expedisca la credencial acreditativa de la condició d’electe a favor del candidat
que ha de cobrir-ne la vacant.

I vist que no hi ha més assumptes a tractar, a les nou hores i cinc minuts del dia
quinze de desembre de dos mil setze, la senyora alcaldessa alça la sessió i dels
acords adoptats s’estén aquesta acta de què jo, el secretari, certifique.

