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Atès que la senyora Ana María Pons Capella ha presentat en data 2 de setembre de 2019, amb registre
d’entrada número 015924, comunicació de la renúncia al càrrec 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 procedir a la seva
substitució, 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 Isabel León Martínez, la següent de la llista
del grup polític Ciudadanos (Cs) a les eleccions locals 2019;
Aquesta alcaldia PROPOSA al Ple:
Primer: Que es PRENGUI EN CONSIDERACIÓ la renúncia presentada per la senyora Ana María Pons
Capella al càrrec de regidora de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, que va obtenir per la
candidatura de Ciudadanos (Cs).
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 de Ciudadanos
(Cs), LA CREDENCIAL A EXPEDIR seria la de la senyora ISABEL LEÓN MARTÍNEZ ja que és la
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.
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