A la Casa Consistorial de la Vila de Deià, a 7 de febrer de 2014, essent les 11 hores, es
reuneix l’ajuntament Ple a l’objecte de celebrar sessió pública extraordinària i amb
caràcter d’urgència baix la presidència de la Sra. Batlessa Dª Magdalena López
Vallespir i amb l’assistència dels Srs. Regidors citats, D. Jaume Crespí Deyá, Sr.
Bartolomé Javier Deyá Caamaño, Sra. Margarita Ripoll Deyá, Sr. Lluís Apesteguía
Ripoll, Sra. Maria Cristina López Martí i Sra. Francisca Deyá Ferriol. Assistits del
Secretari-Interv. Diego González Jiménez.
Una vegada oberta la sessió, es procedeix a votar d’urgència, donada per la renúncia del
regidor Jaume Crespí Deyá i la necessitat de sol·licitar a la Junta Electoral Central la
credencial del nou regidor.
Sotmès a votació és aprovada per unanimitat la urgència.
Acte seguit es passa a tractar l’únic punt de l’ordre del dia:

PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DEL SR. JAUME CRESPÍ DEYÁ,
COM A REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE DEIÀ, I TRAMITACIÓ DEL
PROCEDIMENT PEL NOMENAMENT DEL NOU REGIDOR
A continuació, intervé el regidor del PP Sr Jaume Crespí Deyá donant les oportunes
explicacions dels motius, que han motivat la decisió de renunciar al càrrec, donant
lectura a l’escrit de renuncia.
Atès el que disposa l’article 9.4 del real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, del
reglament d’organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, així com
el disposat a la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny, de Règim Electoral General, i a
l’art. 9.4 del reial Decret 2568/1986 del ROF i el procediment establert a la Instrucció
de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució de càrrecs
representatius locals, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
PRIMER. Prendre coneixement de la renúncia presentada per el sr. Jaume Crespí Deyá
al càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Deià, integrat en el Grup del Partit Popular.
SEGON. Remetre certificació del present acord a la Junta Electoral Central, adjuntant
còpia dels escrits de renúncia i indicant que la persona a la qual correspon cobrir la
vacant, segons el parer d’aquesta Corporació, és el Sr Jaime Mariano Vives, en
substitució per renúncia del Sr. Juan Manuel Giménez Roselló, tal i com es desprèn de
la llista electoral de les persones que varen concórrer a les darreres eleccions
municipals, del partit polític del Partit Popular, no havent renunciat a ser proclamat
electe, tot sol·licitant l’expedició de la corresponent credencial.

Després de l’exposat la Corporació es dona per assabentada de la renúncia i acorda que
sigui remesa a la Junta Electoral Central.
I no havent més assumptes que tractar i essent les 11:50 hores, pel Sr. Batle es declara
finalitzada la sessió estenent la present acta del contingut de la qual com a Secretari en
don fe.
Vist-i-Plau
LA BATLESSA
Magdalena López Vallespir

EL SECRETARI,
Diego González Jiménez

