
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE 16 D’ABRL DE 
2010. 

 
 
Quan són les 13:00 hores del divendres 16 d’abril de 2010, es reuneix al Saló d’Actes 
de la Casa Consistorial la Corporació en Ple per celebrar sessió extraordinària en 
primera convocatòria. Sota la presidència del Sr. Batle, D. Mateu Ferrà Bestard hi 
assisteixen els següents regidors; Sr. Joan Peralta Palmer per part d’UM; Sr. Antoni 
Palerm per part de UM; Sr. Manel Romero Romero, i Sr. Miquel Bujosa per part del 
PSOE;  i Margarita I. Barceló Vives, per part del PP. 
 
Es troba present la Secretària Accidental de la Corporació, la Sra. Begoña Caules 
Mascaró, la qual dóna fe de l’acte. 
 
Excusa la seva assistència el Sr. Pere Joan Salleras Vives del PP 
 
El Sr. Batle declara oberta la sessió i passen a tractar-se el següent assumpte de l’ordre 
del dia: 
 
1 .- PROPOSAR I DONAR TRASLLAT AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, 
PEL SEU NOMENAMENT,  AL SR. ANTONI BOSCH TOMÀS COM A JUTGE DE 
PAU.  
 
 

PROPOSTA: 
 
“PROPOSTA D’ACORD PLENARI 
 
 
Atès que, per escrit del Tribunal Superior de Justícia de les Illes balears , ens varen 
comunicar la finalització del manament de Jutge de Pau i Jutge de Pau substitut per 
transcurs del seu manament. 
 
Atès que es va publicar un bàndol de Batlia en el qual s’establia un termini de quinze 
dies perquè els possibles interessats presentaren les seves sol·licituds. 
 
Atès que es varen presentar .1.........sol·licituds  per part del Sr. Antonio Bosch Tomàs i  
 
Atès que el Ple de la Corporació pot proposar lliurement el Jutge de Pau i Jutge de Pau 
substitut, amb la majoria absoluta del nombre legal de membres. 
 
HE RESOLT proposar al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
 



Primer.- Proposar al Sr.Antonio Bosch Tomas,  amb DNI .41400288 B, com a Jutge de 
pau; quedant pendent el nomenament de jutje substitut 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord adoptat al Jutge de Primera Instància de Palma per 
a la seva elevació a la Sala de Govern del Tribunal de Justícia. 
 
Banyalbufar, .16. d’abril   de 2010. 
El Batle,” 
 
 
 
EL Batle exposa que només hi ha una instància i que per tant és l’únic candidat 
interessat, així com també explica que el Sr. Toni Bosch va presentar una renúncia a 
l’Ajuntament com a integrant d’una llista electoral a les eleccions de 2007, la que es va 
enviar a la Junta Electoral Central, per si hi havia quolque impedient. El batle comenta 
que en principi no hi ha cap tipus d’incompatibilitat, però que si volen poden procedir a 
la votació i esperar la resposta de la Junta Electoral per a la remisió al TSJ i al Decanat . 
Tots els assistents hi estan d’acord i es procedeix a la votació, quedant de la següent 
manera: 
Vots a favor 6 
Vots en contra 0 
Abstencions 0 
 
No havent més temes a tractar, quan són les 14:00 hores el Sr. Batle aixeca la sessió, de 
la que s’estén la present Acta i de la que jo com a Secretària dón fe amb el vist i plau del 
Sr. Batle. 
 
 

Banyalbufar, 19 d’abril de 2010 
 
 

                                 V-I-P 
EL BATLE                                     LA SECRETÀRIA 

 
 
 
 
 


