ACTA
Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2020/3

Ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Extraordinària
Motiu: «Nomenament i presa de possessió del regidor Fa Fang
Dong Hu»

Data

20 / de febrer / 2020

Durada

Des de les 9:00 fins a les 9:10 hores

Lloc

SALA DE PLENS

Presidida per

NATALIA TROYA ISERN

Secretari

CATALINA MAGDALENA SERVERA GUAL

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

41571534T

ANGELA GALMES BONET

NO

42976977M

ANTONI CANOVAS MIQUEL

SÍ

41573809K

BERNARDO GRIMALT ALFARO

SÍ

41617354G

CRISTIAN SERVERA REYNOLDS

SÍ

37336586L

FRANCESC RIERA CALDENTEY

SÍ

78210827V

JAUME SERVERA LLITERAS

SÍ

18224569J

JOSE RAMON HERNÁNDEZ REOLID

SÍ

18217047N

MARGALIDA VIVES ANDREU

SÍ

41515861X

MARGARITA BONET CABRER

SÍ

41539560L

MARIA ANTONIA ARTIGUES CLADERA

SÍ
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18217143Q

MARIA REMEDIOS CAÑADAS GARCIA

SÍ

18224677Y

MARIA VICTORIA FRESNEDA BARRIENTOS

SÍ

25065126W

MARÍA TEODORA MORENO GÓMEZ

SÍ

43007366B

MIGUEL ANGEL ESPASES COLLANTES

SÍ

37341730B

NATALIA TROYA ISERN

SÍ

41535644J

RAMON REUS BRUNET

SÍ

37338951S

SERGIO VALBUENA PÉREZ

SÍ

Una vegada verificada per la secretària la constitució vàlida de l’òrgan, la presidenta obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

Expedient 633/2020. Proposta de nomenament i presa de possessió del regidor Fa Fang
Dong Hu.
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

La batlessa dona compte de la proposta que literalment diu:
"Assumpte: Proposta de nomenament i presa de possessió del nou regidor Fa Fang Dong Hu.

Vista de la credencial de regidor, remesa per la Junta Electoral Central en data 11 de febrer de
2020 (RGE 2020-E-RC-1069), a favor de FA FANG DONG HU, amb DNI núm. 41708225W,
com a regidor del PARTIT SOCIALISTA a l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), en
substitució i per cobrir la renúncia de la regidora Maria Arenas Zarco.
Es fa constar que, la Diligència de la secretària accidental núm. 2020-0020, de data
17/02/2020, FA FANG DONG HU presenta la documentació següent:

-

Declaració patrimonial i d’activitats en el moment de la presa de possessió, anotat al llibre
de registre amb el número DPA – 18/2019.

-

Declaració d’activitats compatibles relatives a determinades persones, anotat al llibre de
registre amb el número DAC – 19/2019.
Per això,
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Atès l’acord del Ple, adoptat en sessió ordinària de data 27 de gener de 2020, relatiu a la
renúncia com a regidora de Maria Arenas Zarco.
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PROPÒS al Ple de la Corporació que comprovi la identitat de FA FANG DONG HU, que
accepti la presa de possessió de conformitat amb els articles 18 del RDL 781/1986, de 18
d’abril, i 40.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, previ sotmetiment de FA FANG DONG HU a la següent pregunta:
Jurau o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat? "
A continuació es sotmet a votació la proposta, la qual s'aprova per unanimitat dels presents
amb el resultat de vot següent: 16 vots a favor (5 PSOE, 3 IxSMB, 4 PP, 3 ON SS - EL PI, 1
Podemos), 0 vots d’abstenció i 0 vots en contra.
Seguidament, la batlessa realitza la pregunta ressenyada a Fa Fang Dong Hu.
Fa Fang Dong Hu contesta: sí, ho promet.
La batlessa dona l’enhorabona, diu que està molt orgullosa com a secretària del Partit
Socialista i com a batlessa d’aquest consistori, atès que Fan Fang ens ha donat a tots una gran
lliçó, i a pesar de que el seu nomenament ha estat molt comentat per la premsa, única i
exclusivament per la seva raça, diu que està convençuda de que serà un bon regidor, igual que
sap que és una bona persona, i estarà a l'altura i gestionarà de la millor forma les carteres que
va deixar tan altes i ben gestionades Maria Arenas Zarco.
La batlessa dona la paraula als portaveus.
Margalida Vives intervé i li desitja sort i encert en les seves carteres.

Antoni Cànovas dona l'enhorabona i ressalta el seu tarannà respectuós, correcte i atent per dur
una cartera com la de cultura. Diu que Maria Arenas li ha deixat el llistó molt alt però creu que
ell també ho farà bé, diu que té experiència atès que ha estat representant durant 4 anys de
l'empresa Segle XXI.
Francesc Riera li desitja que faci bona feina i també li ofereix la seva ajuda.
Fa Fang Dong Hu diu que les seves primeres paraules vol que siguin d'agraïment. Dona les
gràcies a la família, parella, Natalia, companys, joventuts Socialista, en especial a l’agrupació
Socialista de Son Servera i a Maria Arenas. Assumeix el relleu de regidor amb moltes ganes,
il·lusió i responsabilitat.
I sense més assumptes per tractar, la batlessa aixeca la sessió, quan són les 09.10 hores, i jo
com a secretària, estenc la present acta.
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Jaume Servera dona l'enhorabona pel càrrec que assumeix i li diu que haurà de fer molta feina
si vol arribar a l'altura de Maria Arenas Zarco. Diu que estan a la seva disposició si necessita
la seva ajuda.
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Les intervencions realitzades pels regidors i regidores es troben enregistrades a la videoacta.
Es poden consultar a l’enllaç següent:
http://plenos.sonservera.es/?pleno=20190321&punto=1
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