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ASSUMPTES GENERALS

Rosa Isabel Ripoll Coll, secretària de l’Ajuntament de Sóller (Illes Balears),
CERTIFIC: Que l’Ajuntament en Ple, en la sessió ordinària celebrada el dia 10 de
novembre de 2020, va adoptar, entre altres, el següent ACORD:
«Proposta d’acord d’acceptació de la renúncia a la dedicació exclusiva presentada
pel regidor Sr. Juan Ruiz Mesquida. Expedient 426/2020.
Atès l'acord de Ple celebrat en sessió extraordinària el dia 12 de juliol de 2019, pel qual
se varen aprovar les remuneracions i indemnitzacions de l'actual Corporació, i
concretament en el seu punt 2 es va establir la dedicació exclusiva de Juan Ruíz
Mesquida.

Vist l'informe jurídic obrant a l'expedient i en compliment del que estableix la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, el Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i la resta de legislació aplicable
La Corporació, per 12 vots a favor, cap vot en contra i 4 abstencions, ACORDA:
PRIMER. Acceptar la renúncia a la dedicació exclusiva presentada per Juan Ruíz
Mesquida, amb efectes retroactius a dia 1-09-2020.
SEGON. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Tauler
d’anunci d’aquest Ajuntament».
I perquè consti, expedesc aquest certificat.
Sóller, document signat electrònicament al marge.
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Atès l'escrit presentat pel senyor Juan Ruíz Mezquida mitjançant el qual presenta la
renúncia a l'esmentada dedicació exclusiva, passant al règim d'indemnitzacions per a les
diverses assistències dels membres de la Corporació, amb efectes a dia 1 de setembre de
2020.

