AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 11/2016
Caràcter: extraordinari
Dia: 29 d'agost de 2016
Hora: de 13.30 a 13.40 h en primera convocatòria
Lloc: Saló Gòtic de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
Assistents
Alcaldessa presidenta:

Sra. Joana Maria Gomila Lluch

(PSM MxM)

1r tinent d'alcaldessa:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
2a tinenta d'alcaldessa:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
3a tinenta d'alcaldessa:
Regidor:
Regidor
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:

Sr. José Antonio Juaneda Mercadal (IND)
Sra. Marta Marquès Seguí (IND)
Sr. José López Bosch (IND)
Sra. Laura Anglada Seara (IND)
Sra. Noemí Camps Villalonga
Sr. Juan Andrés García Corro
Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
Sr. Joan Salord Justo (IND)
Sra. Natividad Isidora Benejam Bagur
Sr. Sergio Servera Moreno
Sr. Sebastià Servera Moll
Sr. Juan David Benejam Escanellas
Sra. Raquel Pericás Negrete
Sr. Juan Carrasco Domingo
Sr. Juan Triay Lluch

(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(GxC)
(GxC)
(GxC)
(PP)
(PP)
(PP)
(UPCM)

Secretària:
Interventora:

Sra. Caterina Barceló Martí
Sra. Elvira Capó García

Absents
S'han excusat d'assistir-hi:
Regidor:
Regidor:
Regidora:

Sr. Oriol Baradad Baldomà
Sr. Joan Josep Pons Anglada
Sra. Ana María Bagur López (IND)

(PSM MxM)
(PP)
(PP)
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Regidora:
Regidor:

Sra. Nuria Torrent Pallicer (IND)
Sr. Antonio Florit Pons

(PP)
(UPCM)

Ordre del dia
1. Proposta d'Alcaldia amb relació a l'escrit de renúncia del senyor Joan Josep Pons
Anglada com a regidor de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca (exp.
2016/006853).
2. Proposta d'Alcaldia amb relació a l'escrit de renúncia de la senyora Ana María Bagur
López com a regidora de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca (exp. 2016/006858).
Desenvolupament de la sessió i acords
1. Proposta d'Alcaldia amb relació a l'escrit de renúncia del senyor Joan Josep Pons
Anglada com a regidor de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca (exp. 2016/006853)
Es dóna compte d'una proposta d'Alcaldia, de dia 24 d'agost de 2016, que, copiada
literalment, diu:
«ASSUMPTE: PROPOSTA D’ALCALDIA AMB RELACIÓ A L’ESCRIT DE RENÚNCIA DEL
SENYOR JOAN JOSEP PONS ANGLADA COM A REGIDOR D’AQUEST AJUNTAMENT
Atès que el senyor Joan Josep Pons Anglada ha presentat en data del 25 de juliol de 2016,
amb registre d’entrada telemàtic número 011374, comunicació de la renúncia a la seva acta
de regidor d’aquest ajuntament;
Atès que el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals
estableix a l’article 9è que el regidor perdrà la seva condició com a tal «per renúncia, que
s’haurà de fer efectiva mitjançant escrit davant el Ple de la corporació»;
Atès que, d’acord amb la Instrucció de la Junta Electoral Central sobre la substitució de
càrrecs representatius locals, del 19 de juliol de 1991, quan es presenti escrit de renúncia, el
Ple de l’entitat local de la qual en formi part prendrà coneixement d'aquesta, amb la remissió
del certificat de l’acord adoptat a la Junta Electoral de Zona, durant el període del mandat
d'aquesta i en ordre a les eleccions locals, i a la Junta Electoral Central, una vegada conclòs
el manament d’aquella, a l'efecte de substituir-la, conformement amb el que disposa la Llei
orgànica de règim electoral general, tot indicant el nom de la persona que, a judici de la
corporació, correspon cobrir la vacant;
Atès que la persona cridada a cobrir la vacant és el senyor Diego Pons Pons, el següent de
la llista del grup polític del Partit Popular (PP) de Ciutadella a les eleccions locals 2015, atès
que el senyor Guillermo Bosch Marquès ha presentat en data del 16 d'agost de 2016, amb
registre d'entrada 012415, comunicació de la renúncia a la seva acta de regidor d'aquest
ajuntament;
Aquesta alcaldia PROPOSA al Ple:
Primer: Que es PRENGUI EN CONSIDERACIÓ la renúncia presentada pel senyor Joan
Josep Pons Anglada al càrrec de regidor de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, que va
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obtenir per la candidatura del Partit Popular (PP).
Segon: Que se SOL·LICITI a la Junta Electoral Central que expedeixi i remeti la credencial
de qui resulti electe, a l'efecte que pugui prendre possessió del càrrec de regidor i cobrir la
vacant produïda, tenint en compte que, segons la llista presentada a les eleccions municipals
per la candidatura del PP, i atesa la renúncia del senyor Guillermo Bosch Marquès a ser
nomenat regidor, LA CREDENCIAL A EXPEDIR seria la del senyor DIEGO PONS PONS,
ja que és el següent de la llista.»
Tercer: Que es COMUNIQUI aquest acord a la Junta Electoral Central, perquè en prengui
coneixement i tengui els efectes que corresponguin, d'acord amb la instrucció per a la
substitució de càrrecs representatius locals.»
El Ple aprova la proposta amb l'assentiment de tots els membres presents.
2. Proposta d'Alcaldia amb relació a l'escrit de renúncia de la senyora Ana María Bagur
López com a regidora de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca (exp. 2016/006858)
Es dóna compte d'una proposta d'Alcaldia, de dia 24 d'agost de 2016, que, copiada
literalment, diu:
«ASSUMPTE: PROPOSTA D’ALCALDIA AMB RELACIÓ A L’ESCRIT DE RENÚNCIA DE LA
SENYORA ANA MARÍA BAGUR LÓPEZ COM A REGIDORA D’AQUEST AJUNTAMENT
Atès que la senyora Ana María Bagur López ha presentat en data del 2 d'agost de 2016, amb
registre d’entrada número 011805, comunicació de la renúncia a la seva acta de regidora
d’aquest ajuntament;
Atès que el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals
estableix a l’article 9è que el regidor perdrà la seva condició com a tal «per renúncia, que
s’haurà de fer efectiva mitjançant escrit davant el Ple de la corporació»;
Atès que, d’acord amb la Instrucció de la Junta Electoral Central sobre la substitució de
càrrecs representatius locals, de 19 de juliol de 1991, quan es presenti escrit de renúncia, el
Ple de l’entitat local de la qual en formi part prendrà coneixement d'aquesta, amb la remissió
del certificat de l’acord adoptat a la Junta Electoral de Zona, durant el període del mandat
d'aquesta i en ordre a les eleccions locals, i a la Junta Electoral Central, una vegada conclòs
el manament d’aquella, a l'efecte de substituir-la, conformement amb el que disposa la Llei
orgànica de règim electoral general, tot indicant el nom de la persona que, a judici de la
corporació, correspon cobrir la vacant;
Atès que la persona cridada a cobrir la vacant és la senyora María Asunción Pons Fullana, la
següent de la llista del grup polític del Partit Popular (PP) de Ciutadella a les eleccions locals
2015;
Aquesta alcaldia PROPOSA al Ple:
Primer: Que es PRENGUI EN CONSIDERACIÓ la renúncia presentada per la senyora Ana
María Bagur López al càrrec de regidora de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, que va
obtenir per la candidatura del Partit Popular (PP).
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Segon: Que se SOL·LICITI a la Junta Electoral Central que expedeixi i remeti la credencial
de qui resulti electe, a l'efecte que pugui prendre possessió del càrrec de regidor i cobrir la
vacant produïda, tenint en compte que, segons la llista presentada a les eleccions municipals
per la candidatura del PP, la credencial hauria d'expedir-se a nom de la senyora MARÍA
ASUNCIÓN PONS FULLANA, una vegada expedida la credencial per la Junta Electoral
Central a favor del senyor DIEGO PONS PONS en substitució del senyor Joan Josep Pons
Anglada;
Tercer: Que es COMUNIQUI aquest acord a la Junta Electoral Central, perquè en prengui
coneixement i tengui els efectes que corresponguin, d'acord amb la instrucció per a la
substitució de càrrecs representatius locals.»
El Ple aprova la proposta amb l'assentiment de tots els membres presents.
Intervé el senyor Triay Lluch per agrair la feina feta pels dos regidors que deixen el càrrec.
La Senyora Alcaldessa també agraeix la feina feta i el temps dedicat pels dos regidors.
Afegeix el desig que els que seran els nous membres de la corporació facin una bona tasca
política a l'Ajuntament perquè, encara que sigui a l'oposició, és molt important la feina de tots.
I, en no haver-hi més assumptes a tractar, l'alcaldessa aixeca la sessió, de la qual s'estén
aquesta acta, que, com a secretària, certific.
La secretària,

Vist i plau
L'alcaldessa
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