
 

 
 

 

 

 

 

PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA 
AL CÀRREC DE REGIDOR PRESENTADA PER JOSEP MARIA NAJES QUEROL. 

 

Vist l’escrit presentat telemàticament el dia 14 de juliol de 2017 (registre d’entrada 
E2017001769) pel regidor municipal senyor JOSEP MARIA NAJES QUEROL, 
renunciant a la seva condició de regidor de l’ajuntament de Palau-saverdera, càrrec 
que exerceix en l’actualitat i des que va prendre possessió en la sessió constitutiva de 
la Corporació, celebrada el dia 13 de juny de 2015, en haver estat proclamat electe 
amb la candidatura presentada per GENT DE PALAU – ACORD MUNICIPAL (GdP – 
AM) en la que ocupava el lloc núm. TRES (3). 

Vist l’edicte publicat por la Junta Electoral de Zona de Figueres al Butllí Oficial de la 
Província de Girona núm. 81, Annex 1, de data 28 d’abril de 2015, corresponent a les 
candidatures proclamades per a les eleccions municipals de 24 de maig de 2015. 

De conformitat amb el que es  preveu en els articles 15.2 i 182.1 de la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General i en l’article 9.4 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, així com en la Instrucció de la Junta Electoral 
Central sobre substitució de càrrecs representatius locals, de 10 de juliol de 2003. 

 

Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 

 

Primer.- PRENDRE CONEIXEMENT, per a la seva efectivitat, de la renúncia 
formulada pel senyor JOSEP MARIA NAJES QUEROL a la seva condició de regidor 
de l’Ajuntament de Palau-saverdera i a tots els altres càrrecs que exerceix, derivats 
d’aquesta condició. 

Segon.- COMUNICAR aquest acord a la JUNTA ELECTORAL CENTRAL (Carrera de 
San Jerónimo, 36 – 28071 Madrid) a l’objecte de què expedeixi la credencial 
acreditativa de la condició d’electe a favor del candidat següent que, segons les dades 
de què disposa aquest Ajuntament, és el senyor BRUNO MAYDAT MALÉ, que ocupa 
el lloc número QUATRE (4) en la candidatura electoral de GENT DE PALAU – ACORD 
MUNICIPAL (GdP – AM) en les eleccions locals del dia 24 de maig de 2015. 

Tercer.- FACULTAR a la senyora Alcaldessa a realitzar las gestions necessàries per a 
l’execució d’aquest acord.  

 

Palau-saverdera, 18 de juliol de 2017. 

 

L’Alcaldessa, 

ISABEL MARIA CORTADA SOLER 
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