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BELLREGUARD
AIUN"rAMENT

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DE L'AJUNTAMENT
BELLREGUARD CORRESPONENT AL OlA 03 DE SETEMBRE DE 2013.

CONCURRENTS:
Alcalde
Jaume Ascó Pastor (PP)
Regidors
Grup Municipal PP
José JaimeAlemany Olaso
Eva Maria Martínez Sanz
L10rens Millet Millet
Maria Dolores Marco Peiró
Grup Municipal PSOE
Pere Cremades Simó.
Dora Salavert Torres
Juan Marco Pastor
Encama Rosa Ballester Riera
Grup Municipal CM COMPROMÍS
Alicia Boigues Moncho
Roser Femenia Egea
Excusa la no assistencia:

DE

Bellreguard, tres de setembre de dos mil
tretze, essent les vint hores i trenta minuts,
s' inicia el plenari pe! Sr. Alcalde, Jaume
Ascó Pastor, al saló de sessions de
l' Ajuntament, amb els onze membres que
composen la Corporació. Assistits pe!
secretari de la Corporació, Juan Ma Paredes
Arquiola, a l'objecte de celebrar la sessió
extraordinaria, en primera convocatoria, per
la qual previament havia estat distribu'it
l'Ordre del Dia.
Obert 1'acte públic pel Sr. Alcalde, Jaume
Aseó Pastor, de la seua ordre es va anar
donant compte de!s assumptes continguts en
l' ordre del dia de la Convocatoria:

ACOR.DS

1.

PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENUNCIA PRESENTADA
REGmOR DEL PARTIT POPULAR, JOSE JA1ME ALEMANY OLASO.

PEL

En este Ajuntament va tindre entrada 1'escrit de D. Jose Jaime Alemany 01aso, Regidor de
l' Ajuntament, el día 29 d'agost de 2013. En el mateix es fbrmalitzava la renúncia voluntaria
al CalTec que ocupa en este Aj untament des que va prendre
del earrec de Regidor,
després de les eleeeíons de maíg de 2011. La renúncía al carree no sera efectiva lins al seu
sotmetímem al Pie de l' Ajuntament, és a dir, lins a la data de huí
En compliment deIs articles 9.4 del Reíal Decret 2568/1 986, de 26 de novembre, pcl qual
s'aprova el Reglament d'Organítzacíó, Funcíonament í Regim Juridíc de les Entitats Locals, í
182 de la Llei Otgánica 5/1985, de 19 de juny, del Regim Electoral General,
Per tot el que preeedeíx, i sotmesa la proposta a votació, el PIe de l' Ajuntament per
UNANIMITAT deis seus membres presents ACORDA:
PRIMER.
Prendre coneíxement de la renúneía al earree de Regidor de l' Ajuntament que
realitza D. Jose Jaime Alemany 01a50.
SEGON.
Comunicar este Acord a la Junta Electoral Central perque remeta esta les
credencial s del següent en la Jlísta, deIs que van concórrer a les úllimes eleccions municípals,
perqué puga prendre possessió del seu carrec.
la paraula el Sr. Alemany Olaso, aclarint que la
es deguda a motius laborals,
perque se'n va al' estranger, i
oportunitats passen una sola vegada o dos, i no volía deíxarla passar. Les gracíes a tots, en especial a Jaume, per haver confiat en mí, ¡ a la resta de
companys de l' equíp de govern per haver-me aguantat durant estos anys.
Recalcar que he intentat treballar tot el millor possíble, amb mol! de sacrifici, respectan!
sempre tols els punts de vista,
A tols els funcíonans, policía local, laborals, netejadores, a tots graeies.
1 a l' oposició dir-los que govemar en minoria
mol! dificil, peró va confiar en este equip de
govem que porta a bon port les íl'lusions de tots,
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El portaveu del partit socialista explica que la present renúncia s'analitza des de dos punts de
vista, una des del punt de vista institucional, on no és bo que es renuncie, no és bon
símptoma, ja que no dóna imatge d'estabilitat, ni seguretat, ja que es traeta de la segona
renúncia en esta legislatura, i des de! punt de vista personal, on et desitgem el millor.
La potaveu del partit BLOC-COMPROMIS li dóna les gracies per la seua labor de regidor
que ha realitzat durant estos anys i li desitja el millor en la nova vida que comenya.
La portaveu del partit popular, comenta que és veritat que es tracta de la segona renúncia,
peró estem patint una situació laboral molt rOlna per als jóvens, i es tracta d'una decisió per
motius laborals, i pense que no es poden preveure ni calcular les decisions.
19ualment li dóna les gracies al regidor per la labor realitzada, i pel seu esfory, dedicació, e!
bon company que ha sigut, desitjant-li el millor.
El Sr. Alcalde es reafirma en alló que s'ha manifestat per la resta de companys, i que torne
com més prompte millor.

s a tractar l' alcal de
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