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Assumpte: Renúncia celebració Ple extraordinari 7/2020
<En data 08/09/2020 i conforme al que es disposa en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local i en el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, i a petició del grup
ENTESA DES MERCADAL I FORNELLS aquesta Batlia va convocar una sessió extraordinària del Ple
Municipal, la celebració de la qual està prevista es duria a terme el passat divendres dia 11 de
setembre de 2020 a les 13 h en el centre de Convencions, sala B, sota l’ordre del dia que en
aquella convocatòria consta.
Atès l’escrit presentat pel grup ENTESA DES MERCADAL I FORNELLS el mateix 11/08/2020 i
registre d’entrada número 3378 en el que es demana la cancel·lació de la sol·licitud de la
convocatòria del ple extraordinari, en base al que es diu en l’expòs, i que copiat diu:

«Que una vegada derogat el RD 27/2020 en el Congrés dels Diputats, no hi ha necessitat de fer el
ple extraordinari que vam sol·licitar en noms dels regidors del PP i de l’ENTESA per debatre la
cessió de romanents del 2019 que aquest RD proposava i les mocions presentades no necessiten
ser debatudes per urgència. En tot cas, cada grup municipal, decidirà si presenta la moció o la
modifica per a futures sessions plenàries.
Sol·licit: La cancel·lació del ple extraordinari previst per dia 11 de setembre de 2020 per debatre
l’adhesió al RD 27/2020 i la retirada de les mocions presentades per a ser tractades en aquest ple
extraordinari»
Atès el contingut de l’article 94 de la Llei 39/2015 de 1 d’octubre del procediment administratiu
comú de les les administracions públiques sobre el desistiment i la renuncia pels interessats

1. Tot interessat podrà desistir de la seva sol·licitud o, quan això no estigui prohibit per
l'ordenament jurídic, renunciar als seus drets.
2. Si l'escrit d'iniciació s'hagués formulat per dues o més interessats, el desistiment o la
renúncia només afectarà a aquells que l'haguessin formulat.
3. Tant el desistiment com la renúncia podran fer-se per qualsevol mitjà que permeti la
seva constància, sempre que incorpori les signatures que corresponguin d'acord amb el
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que es preveu en la normativa aplicable.
4. L'Administració acceptarà de pla el desistiment o la renúncia, i declararà conclús el
procediment tret que, havent-se personat en el mateix tercers interessats, instessin
aquests la seva continuació en el termini de deu dies des que van ser notificats del
desistiment o renúncia.
5. Si la qüestió suscitada per la incoació del procediment comportés interès general o fos
convenient substanciar-la per a la seva definició i esclariment, l'Administració podrà limitar
els efectes del desistiment o la renúncia a l'interessat i seguirà el procediment.

Aquesta batlia en virtut de les facultats que m’han estat conferides
RESOLC:
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PRIMER: Acceptar la renúncia del grup ENTESA DES MERCADAL I FORNELLS per celebració del ple
extraordinari el passat divendres dia 11 de setembre de 2020
SEGON: Notificar aquest acord als grups municipals pel seu coneixement i publicar-lo a la pàgina
web municipal >

Així ho mana i ho signa el Batle, Francisco Javier Ametller Pons, en la data de la signatura
electrònica que consta en aquest document. I jo, Sara Ester Allès Coll, com a Secretària, ho signo
als únics efectes de donar fe de la data i que la signatura s'ha fet mitjançant identificació digital,
sense que respongui del seu contingut.

__________________________________________________________________________________________________
C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal (Illes Balears) - C.I.F. P0703700E - Tel. (+34) 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76
Correu electrònic: general@esmercadal.es
Francisco Javier Ametller
Pons
14/09/2020 13:03:30
El batle
Es Mercadal

Ester Allès Coll
15/09/2020 7:56:11
Signatura electrònica
Es Mercadal

