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ORDRE DEL DIA
1r. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
2n. Presa en coneixement de la renúncia de la Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez com a
Alcaldessa.
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Sra. María José Vegas Hernando
ACTA NÚM. 6/13
A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les dotze hores del dia disset de juny de dos mil dotze; sota
la Presidència de la Sra. Alcaldessa-Presidenta, Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez, es
reuneixen els Srs. Regidors expressats al marge per tal de celebrar sessió extraordinària de l'Excm.
Ajuntament Ple, en primera convocatòria, per a la qual han estat citats de forma reglamentària.
Actua de secretari el Lletrat de la Corporació que subscriu.
DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA
1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior:
No s’aprova l’Acta anterior per no estar encara transcrita.
2n. Presa en coneixement de la renúncia de la Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez com
a Alcaldessa:
Donat compte de l’escrit de renúncia al càrrec d’Alcaldessa de la Sra. Sánchez-Jáuregui, del tenor
literal següent:
“MARIENNA SÁNCHEZ-JÁUREGUI MARTÍNEZ, con NIF 23.197.721-J, en su condición de
Alcaldesa del municipio de Eivissa EXPONE:
1.- Que el artículo 40.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre establece:
“El Alcalde podrá renunciar a su cargo sin perder por ello su condición de Concejal. La renuncia
deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Corporación, que deberá adoptar acuerdo
de conocimiento dentro de los diez días siguientes”.
2.- Que siendo voluntad de quien suscribe renunciar al cargo de Alcaldesa que ostento desde el
día 11 de junio de 2011, sin perder la condición de Concejala del Ayuntamiento, de conformidad a
lo previsto en el artículo 40.4 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, mediante el
presente escrito formalizo mi renuncia al cargo de Alcaldesa.
En Eivissa a 5 de junio de 2013
LA ALCALDESA;
Fdo.: Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez.”
Intervencions:
Sra. Sánchez-Jáuregui: De conformitat al previst a l’article 40.4 del ROF, l’Alcalde podrà renunciar
al seu càrrec sense perdre per això la seva condició de Regidor. La renuncia haurà de fer-se
efectiva per escrit davant el Ple de la Corporació, que haurà d’adoptar acord de coneixement dins
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dels deu dies següents.
Vacant l’Alcaldia, de conformitat al previst a l’article 47 del ROF, exercirà les funcions d’Alcalde, el
1r. Tinent d’Alcalde fins a la pressa de possessió del nou Alcalde.
Ara donarà una petita explicació sobre el motiu de la svua renuncia com a Alcaldessa de la ciutat
d’Eivissa, i també un resum de la raó per la qual es queda amb l’acta de regidora.
L’11 de juny de 2011 va prendre possessió com a Alcaldessa de la ciutat d’Eivissa, després d’haver
estat votada per majoria absoluta, pels ciutadans i ciutadanes d’aquest municipi. Presentaren un
programa, i molts dels conveïns d’aquest municipi cregueren en ell, i els hi donaren al seu equip de
govern, i a ella mateixa, la confiança i recolzament per portar-lo endavant.
Avui 17 de juny de 2013, pràcticament dos anys després, dimiteix com a Alcaldessa de la ciutat
d’Eivissa, encara que manté, com ja ha dit, l’acta de regidor, tot això d’acord amb el seu escrit
presentat el passat 5 de juny, i d’acord amb el que va informar per escrit al President Insular del seu
partit, els passat 13 de juny.
Tenen que saber que, avui per avui, no existeix causa objectiva en el que es refereix a la seva
actuació al front d’aquest Ajuntament, delictiva, falta d’honradesa, d’integritat perquè dimiteixi, no
n’hi ha, però sí hi ha una realitat que no pot ni deu obviar, i és que la major part de les persones que
va acceptar perquè formaren part del seu equip i l’acompanyessin en aquesta tasca, que amb tanta
il·lusió va afrontar, li han retirat la seua confiança, fins al punt que en la Comissió Informativa de
data 17 maig de 2013, per cert Comissió Informativa d’Investigació creada per ella com Alcaldessa,
de la que formaven part tots els grups de l’oposició i cinc regidors del encara seu equip de govern,
emeteren informe amb vuit conclusions en las quals s’exigia per unanimitat la seva dimissió.
Conclusions que en el Ple del passat 30 de maig, va rebatre punt per punt amb una declaració que
va recolzar en documents fefaents, informes tècnics, jurídics i econòmics, i a pesar de tot i el vot en
contra dels seus dos Tinents d’Alcalde i el seu propi, seguiren votant a favor de la seua dimissió.
L’informe de la Comissió Informativa no té capacitat decisòria, i per tant capacitat per forçar la seua
dimissió, però és obvi que si les persones en las quals s’ha de recolzar per portar endavant el seu
programa no estan disposades a remar amb ella, se n’ha d’anar, perquè sola no pot governar, i
tampoc governarà en desacord amb els seus principis o a força de pressions.
I aquests són els motius pels quals dimiteix i renuncia a ser Alcaldessa d’aquest magnífic municipi
d’Eivissa.
Quan a la seua acta de regidor, ha de posar de manifest que varen ser un nombre molt important
de ciutadans i ciutadanes d’aquest municipi que la varen posar aquí, i que no són ells els que la
treuen. Ells els varen posar amb un programa. Part l’han pogut complir però encara hi ha una part
important sense complir. Té aquest compromís amb tots els ciutadans, i encara que les
circumstàncies l’obliguen a passar de ser la número u a ser la número onze no passa res, no li
cauen els anells, perquè no li va importar ni l’importa la cadira sinó la confiança. Entén que des de
dins i des d’on estigui, la seva responsabilitat radica en fer tot el necessari per ser la garant del
compliment del programa, i que es realitzi d’acord amb els principis que els varen dir, d’honestedat,
integritat i transparència, i per suposat vetllarà perquè ningú s’oblidi d’això. Aquests són els motius
pels quals es queda l’acta de regidora.
Sra. Costa: Excusa la presència del seu company Enrique Sánchez, que per qüestions laborals
s’hagut d’absentar de l’Illa i està a Madrid.
Vol destacar que el problema que ha tengut aquest equip de govern, és que tenia falta de projectes,
poques intencions de guanyar unes eleccions, i per tant no tenien un model de ciutat pel qual lluitar
i defensar. Al no tenir un objectiu clar, ha provocat que hi hagués aquests problemes a nivell
personal. Quan hi ha un objectiu clar i comú, pot donar fe que persones en diferents ideologies
poden arribar a un objectiu comú, sempre que es pensi amb els ciutadans i en fer funcionar una
institució perquè aquesta es posi a disposició i al servei dels ciutadans.
Creu que aquesta ha set unes de les majors dificultats de l’equip de govern del Partit Popular que hi
hagut fins ara.
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Lamenten aquesta situació que s’ha creat, la inestabilitat que hi ha hagut aquests darrers anys, la
paralització de la institució, que més d’una vegada ha buscat més com sortir de la problemàtica,
que no en defensar els interessos pròpiament dels ciutadans, i preocupació també la que neix en
aquest moment per la situació d’inestabilitat que es mantindrà a l’Ajuntament d’Eivissa amb un
govern en minoria.
De tota manera creu que hi ha responsabilitats, i que no són únicament de la Sra. SánchezJáuregui, sinó de tots els que la varen recolzar.
Els trobaran per poder continuar amb el govern d’aquesta institució, sempre que els projectes que
es proposin estiguin d’acord amb els seus objectius i prioritats. Seguiran fent una oposició
constructiva, presentant propostes en positiu de manera que siguin traslladades als ciutadans i a la
ciutat. Els trobaran amb una actitud d’ètica, de responsabilitat i a la disposició ciutadans, perquè
tenen un model i un projecte que varen plasmar en el seu programa electoral.
Sr. Ferrer: És un moment lamentable per als ciutadans, per a aquest Ajuntament. Creu que hi ha
hagut molts errors des d’un principi, una falta de programa i objectius per a la ciutat. No han
gestionat res. Creu que s’han perdut dos anys de legislatura, per als ciutadans i la ciutat d’Eivissa,
que això és el més trist en aquest moment. Ara han d’ajudar tots i treballar per mirar de remuntar
aquesta situació, i recolzar amb el que faci falta perquè els ciutadans puguin tenir algun benefici
durant els dos anys que queden de legislatura. Espera que a partir d’ara el talant canviï.
Sr. Villalonga: Serà breu per acabar aquesta situació quan abans. Demana al Sr. Daura que
acceleri els terminis perquè la transició sigui ràpida i puguin desembussar l’Ajuntament, perquè això
és el realment important.
Sr. Rodrigo: Demana disculpes a la ciutadania d’Eivissa pel que hi pugui haver de culpa per part
del PREF. Anima a l’equip de govern, que queden dos anys i que té solució.
Sra. Marí: La renuncia de l’Alcaldessa és un exemple de responsabilitat i maduresa democràtica.
Respondre davant el ciutadans de les nostres accions, és la millor garantia per al bon funcionament
per al sistema democràtic i les seves institucions, per això és un gest que l’honra. La seua qualitat
humana, la seua proximitat i el seu constant esforç per fer les coses el millor possible estaran
sempre presents.
A aquest moment hi arriben després d’un llarg procés, trist i dolorós per a tots, al que cadascú l’hi
ha correspost desenvolupar el paper en el qual les circumstàncies els han situat, al marge del que
haurien desitjat, però ho han fet amb el màxim rigor. Els regidors del PP que formen part de la
Comissió Especial constituïda per estudiar els pagaments de publicitat institucional, han actuat i
segueixen fent-ho, perquè els treballs continuen, amb total responsabilitat, amb consciència de la
manera que han considerat més correcta, i en conseqüència amb la documentació aportada.
En les conclusions a les qual han arribat, es considera que sí s’haurien d’assumir responsabilitats
polítiques, per tot el que ha passat i per la forma en què s’han gestionat.
Lamenten profundament que les coses no hagin ocorregut d’una altra manera. Pensen que ha de
regir sempre en les seves accions o actuacions el principi de responsabilitat i transparència.
Espera que la resta de forces polítiques actuïn amb la mateixa responsabilitat, amb la qual actuen
avui des del Partit Popular.
Per a tots s’inicia una nova etapa, i desitgen a l’Alcaldessa el millor, tant en lo personal com en lo
professional.
Per la seua part s’esforçaran al màxim per fer-ho el millor possible, des de les responsabilitats que
els correspongui assumir a cadascun.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Ara farà el seu comiat des d’aquesta cadira i aquesta tarima, en la qual,
com ja ha dit, li varen posar un gran nombre de ciutadans i que avui deixa.
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Desitja utilitzar el privilegi de tenir la darrera paraula i acomiadar-se, en primer lloc de tots el grups
polítics aquí presents.
Han aconseguit que dimiteixi en unes condicions sense precedents i mai vistes amb anterioritat en
el nostre país. És a dir, sense cap motiu objectiu que tingués la conclusió d’obligar-la a dimitir.
Al principal grup de l’oposició, PSOE-Pacte per Eivissa, els hi vol dir que, en la seva opinió, les
seves crítiques i la seva labor d’oposició cap a l’equip que fins ara ha presidit, s’han concentrat
obsessivament sobre la seva persona, i això utilitzant quasi sempre un llenguatge poc apropiat.
Redundant amb el que ha dit, l’especial acarnissament amb el que l’han tractat durant les darreres
setmanes, secundant la campanya del Diario de Ibiza, cobrint-la de tota classe de desqualificacions,
fregant a vegades quasi inclús els insults, han reafirmat el seu convenciment de que no ha estat
una adversària política a la qual fer oposició, sinó la representació odiosa de qui els va derrotar a
les darreres eleccions, enviant-los a la bancada de l’oposició. Es diu que la cortesia no exclou pas
el coratge, per tant l’oposició política pot exercitar-se amb tota la duresa que s’estimi convenient,
sense dubte, però sense obviar un mínim d’educació i sense perdre el respecte a la persona.
Aquest principi del joc democràtic, o l’han obviat o l’han oblidat en moltes ocasions.
Arribat a aquest punt, vol recordar el que ha set la gènesi d’aquest assumpte, amb el que han
participat en la seua dimissió. Sempre amb la seua habitual demagògia i doble moral, no exempta
d’una certa esquizofrènia, perquè ja li diran si votar unes tarifes com les del CETIS de 50 euros
d’entrada i de sortida, i ara en la reducció a 5 euros, abstenir-se. Exigir que s’obri l’estació del
CETIS cada dia, i quan per fi hi ha un Decret dient que s’obri, diuen que crearà un caos. Dir inclús
que recolzaran una moció de censura contra sea persona amb el Partit Popular.
L’han reprovat per coses que no ha fet realment, i el PSOE sí i en abundància. S’han mostrat durant
la campanya iniciada pel Diario de Ibiza des del 30 de març i pràcticament fins a la data actual,
escandalitzats perquè d’un màxim de 70.000 euros al periòdico de Ibiza y Formentera SLU, han
pagat fins a la data actual 21.668 euros més IVA.
El PSOE segons xifres constatades en documents fefaents, com són les declaracions a Hisenda
dels models 347, han gastat en publicitat i propaganda, entre els anys 2000 i 2011, quasi 4 milions i
mig d’euros. Puntualitzant que entre el 2005 i 2011 gastaren d’aquesta quantitat més de 3 milions
d’euros. Doncs bé, segons la pertinent certificació expedida per la Secretaria d’aquesta Corporació,
que recull els expedients, que també és document fefaent, de contractació en publicitat i
propaganda des de 1995 a 2012, crida l’atenció que en els anys compresos entre 2005 a 2011, que
governava el PSOE, es gastaren en publicitat i propaganda l’exagerada quantitat de més de 3
milions d’euros, i només consten quatre expedients de contractació ascendint a un import total de
125.027,17 euros. Per tant, tindran que donar explicacions als ciutadans i tal vegada als tribunals,
amb quin criteri i amb quin suport legal realitzaren dit dispendi de fons públics, del que els consta a
més que la major part varen ser per als seus mitjans afins.
Per si de cas, respecte a aquest mitjans, tenen localitzats pagament de factures, per notícies,
entrevistes, reportatges, que ni tant sols tampoc tenen la identificació institucional. Ara bé amb
aquestes xifres a la ma, de veritat tenen fonament, o es creuen en dret a seguir afirmant tot el que
han dit d’ella per 21.000 euros, i un possible error administratiu?
Parlant de despeses. Crida també l’atenció la descomunal despesa en viatges per al mateix període
citat. Trobaran dins d’aquestes despeses, la factura de la famosa volta al mon de la Sra. Costa? Sí
és així i pareix que sí, deu ser que el seu ADN socialista deu haver hivernat mentre gaudia de vols
en primera classe i hotels de luxe.
No pot deixar de mencionar, abundant amb el que ja ha dit sobre la seva doble moral, la seva
recent imputació per greus delictes: malversació de fons públics, prevaricació, frau a l’administració.
Aquestes imputacions sí són motiu de dimissió, i al mirar cap un altre costat per no veure la realitat
de la seua situació, pareix que no són conscients de que de dites imputacions poden inclús acabar
jubilant-los a tots de la política. Per tant haurien de ser més prudents en els seus plantejaments, i
en les peticions que fan de dimissió.
Per acabar vol recordar-los que durant quasi dos anys s’han afartat de repetir, per activa i per
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passiva, que tenia l’Ajuntament paralitzat i que les seves decisions perjudicaven als ciutadans,
afirmant, sense cap tipus d’ escrúpol, que havien deixat tots els grans assumptes acabats, només
pendents de firmar, etc., etc.
Per no abusar de la paciència del Ple ni avorrir-los amb un relat que necessitaria massa temps, sí
aprofita per reptar a la Sra. Costa a debatre aquest assumpte en l’emissora de radio o televisió que
desitgi i elegeixi, perquè tots els ciutadans tinguin l’oportunitat d’assabentar-se per fi, dels marrons
sense resoldre que els varen deixar, i alguna cosa més que també els deixaren, per exemple, el
forat d’ITUSA, 10 milions reals de despesa, quan el màxim només tenien que ser 2.400.000
d’euros, i 5 milions encara de risc.
Per cert la darrera manifestació de la Sra. Costa als mitjans de comunicació, el passat dijous 13 de
juny, oferint-se al Partit Popular per votar conjuntament una moció de censura per a desallotjar-la
de l’Alcaldia, desborda fins al ridícul aquesta obsessió que té amb ella, i a més demostra un talant
molt poc democràtic.
Sr. Vicent Ferrer d’Eivissa pel Canvi. Va formar part de l’anterior equip de govern, que va participar
de la mateixa mala gestió de la resta del seu equip i que està imputat pels mateixos delictes,
prengui nota de la quota part que li correspon.
I avui evidentment no és el dia d’explicar les moltes coses que a pesar de tot han fet en aquests dos
anys. Primer desembussant el que varen deixar embussat, i ara està recordant els dos col·legis, el
de sa Bodega que duia un any parat, perquè no s’havien fet els sondatges arqueològics
corresponents, i que ja està a punt d’acabar-se i al setembre, si Déu vol, els nens ja estaran en
aquest col·legi. I el col·legi de sa Joveria, que va ser una de les seues promeses electorals, que
acabarien amb els barracons. Així com la zona blava que també per fi l’han pogut posar en marxa,
el seu equip de govern i ella mateixa.
El col·legi de sa Bodega i la zona blava varen ser unes de les qüestions que varen fer que la zona
del col·legi quedés totalment deshabilitada, i ara s’està rehabilitant gracies a la solució d’aquests
dos problemes.
També els podria contar l’esforç que s’està fent, creu que és el primer govern que ha aconseguit
ficar-se amb la UA 27, per a rehabilitar el barri de sa Penya en el tema urbanístic, i així moltes altres
coses que avui seria molt llarg de contar.
El Sr. Villalonga, no es queixarà d’aquestes darreres setmanes. Ha passat de ser un regidor anodí,
a vegades un poc folklòric, destinat a passar aquesta legislatura sense pena ni glòria, a quasi una
estrella mediàtica. Enhorabona. Les seves opinions han estat requerides a diari pels mitjans de
comunicació, especialment els que més han atacat a aquesta Alcaldessa. I han vist i escoltat cada
dia les seves enceses declaracions, i en elles no s’ha privat de cobrir-la amb els adjectius més durs
que ha trobat per desqualificar-la.
Té la sensació de què també participa d’aquest odi cap a ella, del que parlava abans amb els seus
vesins els socialistes. També li concerneixen algunes factures que ha trobat. Ha cobrat entre 2004 i
2010, ambdós inclosos, 85.841 euros, en 2005 i 2006 va cobrar 25.436 i 19.448 euros,
respectivament, superant, si no s’equivoca, les xifres que en aquests anys precisaven tramitació
prèvia i contracte.
Vol dir-li que no li valen les seves declaracions efectuades a un mitjà de comunicació, en el sentit
de que no es recorda si tenia contracte o no. No es recorda amb quin funcionari feia els tractes. Si
mal no recorda, en el passat Ple de 30 de maig, quan els hi va citar aquests imports, el Sr.
Villalonga va manifestar que ho tenia tot en regla, i que posava a disposició de qui ho sol·licités dita
documentació. Por favor, aporti dita documentació i expliqui quins serveis prestava a l’Ajuntament, i
quin suport legal tenia.
Acaba fent-li una predicció. A partir d’ara, i relacionat amb la seva permanència com a regidora en
aquest Consistori, es tornarà el nen mimat de l’equip de govern del Partit Popular. Ja veu tant
d’arrossegar-se pel fang, i al final resulta que haurà set, sense haver-s’ho proposat, la seva
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benefactora política, inclús es possible que es tingui que asseure’s al seu costat i ser la seva
companya de bancada.
Al PREF: Que dir-los. Ningú sap on estan, en canvi els seus interessos si que s’intueixen amb més
claredat. El seu ex-regidor Sr. Nacho Rodrigo, amb la sortida del seu equip de govern, va iniciar el
quilòmetre zero d’una fulla de ruta que va afectar a un govern que havia guanyat legítimament a les
urnes. Després del vodevil de passar al PREF i mantenir-se dins de la coalició, trobaren en
l’assumpte de les factures de publicitat, la demagògica i perfecta excusa per executar la seva fulla
de ruta. És aleshores, quan escenifiquen un sobtós atac de moralitat per justificar l’abandonament
de la coalició, i en aquest moment posen com a condició a la seva tornada la dimissió de
l’Alcaldessa. Aquest és el final del primer fit de la seva fulla de ruta.
Els interessos pels quals volen tornar quan ella ja no hi sigui, vostès sabran. L’únic que els hi ha
fallat en aquest pla estratègic és que es queda amb l’acta de regidora.
Al seu equip de govern: Per als seus companys de govern només una cosa. Va ser la seva líder, la
seva cap de llista que els va portar a la victòria electoral i els va pujar al govern d’aquest
Ajuntament. Sincerament no arriba a comprendre, encara, com en dos anys ha passat de líder a
reclús.
A pesar de què en el passat Ple de 30 de maig va rebatre, punt per punt, de manera fefaent totes i
cadascuna de les conclusions del informe que els va portar a demanar la seva dimissió., i a pesar
de què el passat 13 de juny va evidenciar que el mitjà de comunicació que va orquestrar la feroç i
tendenciosa campanya mediàtica, sense precedents contra la seva persona i per extensió contra
vosaltres també, estava realitzant idèntica metodologia i amb quantitats molt més importants. A
pesar d’aquestes demostracions, que en realitat evidencien que no existeix causa real perquè avui
tingui que estar en aquesta situació, la majoria de vosaltres ha fet com l’estruç, i no ha mogut un dit
al seu favor.
De totes formes vol creure que cap d’ells tenia coneixement dels documents als quals acaba de
referir-se, perquè si fos així la seva actuació tindria un nom propi: complot.
En definitiva alguns han desenvolupat el paper de Beltran de Guesclin, quan va propiciar la mort del
rei Pedro I al 1369 per ordre d’Enrique de Trastamara, consagrant la frase que va dir durant el
magnicidi: “No quito ni pongo rey solo ayudo a mi señor”.
Espera, i ho diu de cor, que la situació que li han fet viure, no la tingui que patir ningú de vosaltres.
No cal dir que no tinguin cap dubte, que cap moment tindrà un comportament d’aquestes
característiques, en absolut.
I ara abans d’acabar donant compte de l’escrit presentat el 5 de juny de 2013, vol donar les gracies
a tots els funcionaris d’aquest Ajuntament, perquè li consta que tots ells han set lleials a la institució,
i han desenvolupat el millor possible les tasques diàries. Té que dir-los a tots que sent molt no
haver tengut més temps per tractar-los, estar amb ells i escoltar-los. Les circumstàncies no l’ha han
ajudat, i també els hi vol posar de manifest que ara, des d’on estigui, la tenen a la seva total
disposició.
Vol fer un especial agraïment al Secretari General de la Corporació, a la Interventora i a tots els que
han set interventors, per la seva inestimable col·laboració.
També vol fer una menció especial d’agraïment a la Policia Local, per haver set l’àrea depenent
directament de l’Alcaldia, per la seva labor i el seu esforç en millorar dia a dia els serveis, que són
serveis directament per a tots els ciutadans.
I per suposat vol fer també un molt especial agraïment, perquè són els que més m’han suportat, i no
obstant, en tot moment li han demostrat la seua lleialtat i comprensió, a tot el seu Gabinet
d’Alcaldia: Antonio que ja no hi és, ex Cap de Gabinet, que va ser la primera víctima d’aquesta
situació tant injusta, a na Carol la seva secretaria, que ha estat allí fins a l’últim moment sense
defallir, a na Pilar exactament el mateix. A na Lourdes que s’ha encarregat del protocol amb tanta
professionalitat i amb tanta cura. A n’Israel de comunicació, que també des de la campanya fins
avui l’ha acompanyat, també amb una professionalitat i una lleialtat infrangible.
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I també té que mencionar a na Paloma que encara que han set pocs dies, en aquests dies tant
complicats, com es poden imaginar, ha estat al seu costat i en tot moment ha ajudat a que la
situació sigui el millor i el més fàcil possible.
A tots dir-los que no es preocupin perquè es quedi l’acta de regidora. Si es queda com a dit és per
ajudar a treure endavant el programa. Amb els seus companys formarà de moment part de l’equip
de govern, estigui on estigui, on li diguin però en una total, absoluta i plena col·laboració, i assumint
el paper que ara li correspon. I a la resta d’equips de l’oposició, sempre que vulguin fer una oposició
constructiva, també la trobaran en la línia d’ajudar en tot el que sigui per al benestar i els serveis als
ciutadans, com no pot ser d’altra manera.
Avui inicia el seu darrer tram de la seva vida política, i torna a dir que ningú li succeeixi el que li ha
succeït a ella.
La totalitat dels membres de la Corporació prenen coneixement de la renúncia del càrrec
d’Alcaldessa presentada per la Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Donant-se per complida la presa en coneixement pel Ple de la renuncia a
l’Alcaldia presentada, passa a desempenyorar les funcions d’Alcaldia, i per tant a presidir aquest
Ple, el 1r. Tinent d’Alcalde Sr. Juan Daura Escandell. Moltes gracies.
Sr. Daura: Gracies Sra. Sánchez-Jáuregui.
De conformitat al previst a l’article 40.5 del ROF, comunica als senyors regidors que la sessió
extraordinària per a l’elecció del nou Alcalde se celebrarà, amb els requisits establerts a la legislació
electoral, dins dels deu dies següents a l’acceptació de la renuncia pel Ple. En conseqüència els
proper dies procedirà a realitzar la corresponent convocatòria.
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les dotze hores i quaranta minuts del dia,
de la qual s’estén la present Acta que consta de vuit pàgines que, amb mi el Secretari, firmen tots
els assistents.
De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific.
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