Secretaria General

ORDRE DEL DIA
1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
2n. Elecció d’Alcalde.
3r.. Jurament o promesa de l’Alcalde i, en el seu cas, presa de possessió.

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB CARÀCTER EXTRAORDINARI, PER L'EXCM.
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 21 DE JUNY DE 2013.
ASSISTENTS:
Sr. Alcaldessa-Presidenta:
Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez
Srs. Regidors:
Sr. Juan Daura Escandell
Sra. Catalina Sansano Costa
Sra. María del Pilar Marí Torres
Sr. Juan Mayans Cruz
Sra. Maria del Mar Sánchez Gutiérrez
Sra. Miriam Valladolid Portas
Sr. Ignacio Rodrigo Mateo
Sr. Alejandro Marí Ferrer
Sr. Raimundo Prats Ramos
Sr. Constantino Larroda Azcoitia
Sra. Lurdes Costa Torres
Sr. Marcos Costa Tur
Sra. Maria del Carmen Boned Verdera
Sr. Enrique Francisco Sánchez Navarrete
Sra. Maria Angeles Martínez Corderas
Sr. Rafael Ruiz González
Sr. Ildefonso Molina Jiménez
Sr. Vicente Ferrer Barbany
Sr. Antonio Villalonga Juan
Srs. que falten amb excusa:
Sra. Montserrat Garcia Cuenca
Secretari-Acctal.:
Sr. Joaquim Roca Mata
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ACTA NÚM. 7/13
A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les divuit hores del dia vint-i-u de juny de dos mil tretze; sota
la Presidència de l’Alcalde en funcions, Sr. Juan Daura Escandell, 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. Elecció d’Alcalde:
Sr. Secretari: L’article 40.5 del RD 2568/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Local, estableix que vacant l’Alcaldia
per renuncia del seu titular, la sessió extraordinària per a l’elecció d’un nou Alcalde se celebrarà
amb els requisits establerts a la legislació electoral, i dins dels deu dies següents a l’acceptació de
la renuncia pel Ple. En aquest sentit la Llei 5/1985, de 19 de juny del Règim Electoral General,
estableix en el seu article 198 que en els supòsits diferents als previstos en els articles 197 i 197
bis, que regulen la moció de censura i la qüestió de confiança, la vacant en l’Alcaldia es resol
conforme al previst a l’article 196, considerant-se a aquests efectes que encapçala la llista on
figurava l’Alcalde el següent de la mateixa, a no ser que renunciï a la candidatura.
Per últim l’article 196 de la Llei 5/1985, disposa que poden ser candidats tots els regidors que
encapçalin les corresponents llistes Si algun d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors,
és proclamat electe. Si cap d’ells obté la citada majoria absoluta, és proclamat Alcalde el regidor
que encapçali la llista que hagi obtingut major número de vots populars en el corresponent Municipi.
Sr. Daura: Per tant, de conformitat al previst als articles anteriors, i a l’acord de la Junta Electoral
Central del 29 d’abril de 2004, entre d’altres, els candidats a l’Alcaldia són els que, romanent en
l’actualitat al grup municipal corresponent a la candidatura per la qual resultaren electes,
encapçalen les llistes dels seus partits, a no ser que renunciïn a la candidatura.
En el cas del Partit Popular, atès que els regidors Juan Daura Escandell i Catalina Sansano Costa,
han presentat escrit de renuncia a la candidatura a l’Alcaldia, la candidata és la Sra. Pilar Marí
Torres, i per a la resta de partits el candidats seran els que encapçalen les corresponents llistes, o
sigui, la Sra. Lurdes Costa Torres, el Sr. Antonio Villalonga Juan i el Sr. Vicente Ferrer Barbany, a
no ser que algun d’ells renunciï a la candidatura.
Atès que tots els candidats que ha citat mantenen la seua candidatura, a excepció del Sr. Vicente
Ferrer Barbany, queden doncs proclamats candidats, la Sra. Pilar Marí Torres, la Sra. Lurdes Costa
Torres i el Sr. Antonio Villalonga Juan.
Amb caràcter previ a la votació per a l’elecció els Regidors hauran de manifestar-se respecte al
sistema de votació que s’utilitzarà per a l’elecció de l’Alcalde.
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De conformitat al previst a l’article 93 de la Llei Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, la
votació pot ser ordinària, nominal o secreta. Requerint-se, en el últim supòsit, el vot favorable de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
Per unanimitat dels membres de la Corporació assistents a la sessió s’acorda que l’elecció
de l’Alcaldia es realitzi mitjançant el sistema de votació ordinària, passant-se a continuació a
realitzar-se la votació essent el resultat d’aquesta el següent:
CANDIDATS

Sra. Pilar Marí Torres

Sra. Lurdes Costa Torres

Sr. Antonio Villalonga Juan

VOTS A FAVOR
Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez
Sr. Juan Daura Escandell
Sra. Catalina Sansano Costa
Sra. Maria del Pilar Marí Torres
Sr. Juan Mayans Cruz
Sra. Maria del Mar Sánchez Gutierrez
Sra. Miriam Valladolid Portas
Sr. Ignacio Rodrigo Mateo
Sr. Alejandro Marí Ferrer
Sr. Raimundo Prats Ramos
Sr. Constantino Larroda Azcoitia
Sra. Lurdes Costa Torres
Sr. Marcos Costa Tur
Sra. María del Carmen Boned Verdera
Sr. Enrique Francisco Sánchez Navarrete
Sra. Maria Angeles Martínez Corderas
Sr. Rafael Ruiz González
Sr. Ildefonso Molina Jiménez
Sr. Vicente Ferrer Barbany
Sr. Antonio Villalonga Juan

A la vista del resultat de la votació, i atès que la regidora Sra. Pilar Marí Torres ha obtingut onze
vots, que suposa la majoria absoluta de vots dels regidors, queda proclamada Alcaldessa.
3r. Jurament o promesa de l’Alcalde i, en el seu cas, presa de possessió:
Acte seguit i de conformitat amb els articles 18 de RD Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 40,2 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, pren
possessió del càrrec d’Alcaldessa, la Sra. Pilar Marí Torres, i jura el càrrec.
A continuació, la Sra. Alcaldessa dirigeix als presents el següent parlament:
Digníssimes autoritats, senyores i senyors, amigues i amics, bones tardes i moltes gracies
por acompanyar-nos en una sessió Plenària, no per inusual, de menor transcendència. Les
circumstàncies no són les habituals, però no per això aquest moment resulta menys important i
assenyalat.
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Hem viscut temps difícils per a l’Ajuntament, per a qui formen part d’aquesta Corporació
municipal i, molt especialment per als membres de l’Equip de Govern i del Partit Popular, on cada
un de nosaltres ha hagut d’assumir el paper que els han imposat les circumstàncies, i no sempre ha
set fàcil. Però no te cap dubte que cada un de nosaltres ha actuat en tot moment, en consciència,
d’acord amb nostres conviccions, de la forma que hem cregut millor i més correcte i amb total
responsabilitat, posant sempre per davant l’interès general dels ciutadans a qualsevol altre
consideració.
A la meu predecessora, li vull expressar en nom propi i en el de l’Equip de Govern el nostre
reconeixement a la seua dedicació i esforç per fer les coses el millor possible i al seu profund
respecte per la Institució i per la nostra ciutat.
Vull també agrair als meus companys de l’Equip de Govern, al meu Partit, el Partit Popular, i
al PREF, la confiança que han dipositat en la meua persona perquè assumeixi la responsabilitat de
Presidir aquesta Corporació en els dos anys que queden de mandat; m’esforçaré al màxim per a no
defraudar aquesta confiança. I vull destacar la comprensió i el respecte de tots els representants del
PSOE-PACTE, Eivissa pel Canvi i EPIC en tot aquest complicat temps que hem viscut.
Moltes gracies a tots.
Som un equip amb capacitat, amb il·lusió i amb moltes ganes de treballar per la nostra
ciutat. Aquesta crisis ens ha reforçat i tenc la total convicció que unint esforços aconseguirem
avançar en els projectes i decisions que han de convertir Eivissa en un lloc millor per a tots i en el
referent de bona gestió que sempre hem volgut ser, perquè volem fer be les coses.
Ens queda una gran feina per davant, i aquí vull destacar també el necessari paper que
hauran de jugar les altres forces polítiques, les aportacions de les quals contribueixen sense dubte
a una millor gestió municipal. Confiï en què la cordialitat i col·laboració seguiran essent presents en
aquesta etapa. Perquè tots servim als ciutadans, i la confiança que han dipositat en els Partits als
quals representem, ens obliga a treballar amb perseverança per millorar les seues condicions de
vida. Aquests ciutadans als quals ens devem, no esperen ni mereixen enfrontaments que no
condueixen a res, sinó col·laboració i diàleg constructiu per portar a bon port les assignatures
pendents que té la nostra ciutat.
És cert que mai me vaig plantejar assumir aquest repte, duc ja un temps a la vida política i
he ocupat sempre el lloc que m’han assignat sense altre pretensió que fer be la meua feina amb
entrega i il·lusió. Ara però ho afront amb determinació, i he de dir que em sent molt honrada
d’assumir la responsabilitat que m’han encomanat i que m’esforçaré al màxim per a no defraudar la
vostra confiança, perquè res em pot donar més de satisfacció que treballar per millorar la meua
ciutat i la qualitat de vida dels meus convesins. Entenc i respect que hi ha moltes formes d’accedir a
la vida política, jo ho he fet per vocació i tenc la possibilitat de exercir-la, per la qual cosa no puc
més que estar-ne agraïda. Quan vaig decidir estudiar Ciències Polítiques, ja tenia una ferma
vocació i gracies al suport que vaig rebé de la meua família, al seu esforç i recolzament ha set
possible que avui pugui dedicar-me al que més m’agrada. Així que jo, que he tengut la sort de
poder gestionar l’àrea d’Educació i Formació tant en el Govern Balear com a l’Ajuntament, no puc
més que aprofitar l’ocasió per animar a la joventut a estudiar el que de veritat els agrada, a formarse i preparar-se per al que desitgen fer de veritat en el futur, perquè la vida ens seguirà oferint
possibilitats interessants per a les quals convé estar preparat.
Esper molt de l‘equip que formem, un equip preparat, cohesionat i amb ganes de treballar,
tenc molta confiança en el personal de la Institució, professional i compromès amb la seua feina; i
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esper poder arribar a consensos en el debat constructiu amb la resta de forces polítiques. Cada un
tenim el nostre paper, i cada paper és important. Hi ha molt per fer, però entre tots serà més fàcil.
Ens devem al nostre programa electoral, amb ell varem concórrer a les eleccions i ha de
ser la referència de totes les accions polítiques que emprenguem, queden menys de 2 anys de
mandat, i hem d’impulsar tots els projectes iniciats i posar en marxa els que tenim pendents amb
esforç des del primer moment.
Destacaré breument quines seran les prioritats de la nostra acció de Govern en aquesta
etapa:

1. Rigor i control exhaustiu de la despesa, amb la finalitat de congelar o baixar si fos possible,
els impostos municipals. La transparència en la gestió de la despesa contribuirà a garantir el
rigor, donant-ne compte a la ciutadania i a l’opinió pública en tot moment.

2.

Ens ocuparem molt especialment de les polítiques socials, educatives i de promoció de
l’ocupació. Continuarem amb l’atenció dels més necessitats i impulsarem, dotant-les de
més recursos i mitjans, les accions educatives i formatives que permetin a les persones en
situació de desocupació rebre una formació i capacitació professional que els possibiliti
accedir a un lloc de feina. No hi ha millor política social que la creació de feina, i a això hi
volem contribuir també, prestant especial atenció als joves i a les persones aturades de
llarga durada amb càrregues familiars.

3. Considerem que la millor col·laboració que l’Ajuntament pot fer a la promoció turística
d’Eivissa és mantenir la ciutat el més neta, segura, cuidada, funcional i acollidora per als
nostres visitants, qüestió a la que dedicarem el màxim esforç des de totes les àrees
relacionades. Seguretat Ciutadana, Medi Ambient, Mobilitat, Obres i Jardins i el Pla
d’Embelliment, que segueix essent una prioritat.

4. Pensem a més, que aquestes polítiques han de resultar igualment positives per al
desenvolupament econòmic i comercial de la ciutat, al marge de les polítiques de
dinamització del comerç que puguem dur a terme.

5. Farem el que estigui en la nostra ma per impulsar les inversions que altres Administracions
han de fer, tals com, la depuradora, la reforma del port o el Parador, tan necessàries per a
Eivissa.

6. Continuarem amb la labor de preservació i difusió del nostre patrimoni artístic i cultural, amb
especial atenció als Bens declarats Patrimoni de la Humanitat.

7. Promourem la implantació de l’ús de les noves tecnologies en la gestió administrativa per
facilitar els tràmits als usuaris i agilitzar els serveis d’atenció al ciutadà.

8. Donarem un major impuls a la nostra Escola Municipal de Formació, imprescindible per
contribuir a la inserció social i laboral de les persones en situació de desocupació, prestant
especial atenció a les que estan en risc d’exclusió social.

9. Crearem el Consell de Participació de la Infància i l’Adolescència, ja en marxa, per promoure
la seua implicació en els àmbits municipals que li són propis i reforçar totes les actuacions
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destinades a garantir una millor qualitat de vida d’aquesta part tant important de la nostra
població.

10. Posarem en marxa el Centre de Creació Jove i continuarem desenvolupant activitats
destinades a dotar de més oportunitats d’oci i temps lliure als joves del nostre municipi.

11. Continuarem impulsant la pràctica esportiva, i mantenint i millorant les instal·lacions
existents, donant suport als esportistes.
12. Fomentarem les activitats en los barris i la Participació ciutadana …...
En definitiva, aquests són a grans trets els eixos bàsics que han marcar les nostres actuacions, i
que ja recollíem majoritàriament en el nostre programa electoral, però no és moment d’estendre’m
més recordant-ho, és el moment de comprometre’ns a donar un nou impuls a les nostres
actuacions, de treballar per fer de la nostra ciutat un lloc amb més i millors oportunitats i amb millor
qualitat de vida per als seus habitants i per als que ens visiten. Per aconseguir-ho, l’únic camí és
treballar, treballar en equip, donant el millor de nosaltres, i ajuntant esforços amb la il·lusió d’anar
aconseguint dia a dia els objectius que ens hem marcat i, servir així als ciutadans que es per al que
estam aquí.
No puc acabar sense demanar disculpes als ciutadans pels episodis de discrepàncies que han
tengut que suportar i per l’alentiment en el funcionament de l’Administració local i municipal que
aquesta situació hagi pogut ocasionar. Ho sentim molt, i esperem que una situació així no es torni a
produir.
La nostra carta de presentació no seran les nostres paraules, ni els objectius que avui ens
marquem, sinó els resultats que obtinguem amb el nostre esforç diari. Comencem aquesta nova
etapa amb un compromís ferm d’esforç i dedicació, i amb la intenció de poder fer un balanç positiu
de la nostra gestió més endavant.
No hi ha temps que perdre.
Moltes gracies.”
Conclosa la intervenció i ho havent més assumptes que tractar s’aixeca la sessió a les divuit hores i
vint minuts del dia, de la qual se n’estén la present Acta que consta de sis folis que, amb mi el
Secretari, firmen tots els assistents.
De tot el que antecedeix en don fe i ho certific.
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