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ACTA NÚM. 10/14

A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les onze hores del dia onze d’agost de dos mil catorze; 
sota  la  Presidència  del  Sr.  Alcalde  en Funcions,  Sr.  Juan Daura,  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

Amb anterioritat a passar a tractar els punts inclosos a l’ordre del dia, es dona compte de 
l’escrit presentat al Consell Insular amb data 9 d’agost de 2014 i rebut a l’Ajuntament amb 
data 11 d’agost  de 2014,  mitjançant  el  qual  es comunica que el  nou Portaveu del  Grup 
Municipal Popular és el Sr. Juan Daura Escandell, i que els Regidors Ignacio Rodrigo Mateo i 
Miriam Valladolid Portas han estat expulsats del Grup Municipal Popular del qual formaven 
part.

Per  altre  lloc,  es  dona  compte  de  l’escrit  presentat  amb data  11  d’agost  de  2014,  pels 
Regidors Sr. Ignacio Rodrigo Mateo i Sra. Miriam Valladolid Portas, en el qual comuniquen 
que al haver set expulsats del Grup Municipal Popular s’han constituït com a grup sota la 
denominació del Grup Municipal PREF, havent-se designat com a Portaveu al Regidor Sr. 
Ignacio Rodrigo Mateo.

1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior:

No s’aprova l’Acta de la sessió anterior per no estar encara entregada.

2n. Presa de possessió dels nous Regidors del Partit Popular:

Sr. Daura: Per part de la Secretaria General de l’Ajuntament s’ha procedit a la comprovació 
de les credencials remeses per la Junta Electoral Central, resultant les mateixes correctes.

Per  altre  lloc  el  Secretari  General  ha informat  de que per  part  dels  nous Regidors  s’ha 
procedit a la presentació de les declaracions de bens i de les relatives a possibles causes 
d’incompatibilitat, per la qual cosa no hi ha impediment perquè es procedeixi al jurament o 
promesa del càrrec per part dels nous regidors en la forma prevista al Reial Decret 707/1979.

Demana als nous Regidors que s’apropin a la taula per prestar jurament.

A continuació, els Regidors,  Sra. María Fajarnés Costa, Sra. Virginia Marí Rennesson, Sr. 
Juan Flores Jiménez i Sr. Salvador Gallego del Águila procedeixen al jurament del seu càrrec 
de Regidors.. 

3r. Elecció d’Alcalde:
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Sr. Secretari: L’article 40.5 del Reial Decret 2568/1985 de 28 de novembre pel qual s’aprova 
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 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 en la legislació electoral, dins els deu 
dies següents a l’acceptació de la renuncia pel Ple.

En aquest sentit, la Llei 5/1985 de 19 de juny de Règim Electoral General, estableix en el seu 
article 198, que en els supòsits diferents als previstos als 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.

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 del 
regidors és proclamat electe. Si cap d’ells obté la citada majoria,  és proclamat Alcalde el 
regidor  que  encapçali  la  llista  que  ha  obtingut  major  número  de  vots  populars  en  el 
corresponent municipi.

Sr. Daura: Per tant, de conformitat al previst als anteriors articles, els candidats a l’Alcaldia 
són els que, permaneixent 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,  Maria del Mar 
Sánchez Gutiérrez, Constantino Larroda Azcoitia i María Fajarnés Costa, han presentat escrit 
de renuncia a la candidatura a l’Alcaldia, la candidata és la Sra. Virginia Marí Rennesson, 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. Vicente Ferrer Barbany, i el Sr. Antonio Villalonga 
Juan, 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.  Virginia  Marí 
Rennesson, la Sra. Lurdes Costa Torres i el Sr. Antonio Villalonga Juan.

Amb caràcter previ a la votació, els Regidors hauran de manifestar-se respecte al sistema de 
votació que s’utilitzarà per a l’elecció de l’Alcalde. 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 aquest  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          VOTS A FAVOR

Sra. Virginia Marí Rennesson
Sr. Juan Daura Escandell
Sra. Catalina Sansano Costa
Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez
Sr. Juan Flores Jiménez
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Sra. Virginia Marí Rennesson Sra. Maria del Mar Sánchez Gutierrez
Sra. María Fajarnés Costa
Sr. Salvador Gallego del Águila
Sr. Constantino Larroda Azcoitia

Sra. Lurdes Costa Torres
Sr. Marcos Costa Tur
Sra. María del Carmen Boned Verdera

Sra. Lurdes Costa Torres 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 Sr. Antonio Villalonga Juan

I l’abstenció de la Sra. Miriam Valladolid Portas i del Sr. Ignacio Rodrigo Mateo.

Atès que cap de les candidatures ha obtingut la majoria absoluta dels vots dels regidors, 
queda proclamada Alcaldessa la Sra. Virginia Marí Rennesson com a candidata de la llista 
més votada a les passades eleccions municipals.

4t. 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. Virginia Marí Rennesson,  i jura el 
càrrec.

Sra. Marí: Demana als portaveus del diferents grups municipals si volen intervenir.

Sra. Costa: Dona l’enhorabona a la nova Alcaldessa. Desitja sort i encert al nou equip de 
govern, i està segura que tots els presents han vingut a comprovar que s’acaba aquest mal 
son que han estat passant els darrers temps.
També està segura que ningú s’atrevirà a celebrar que en tres anys estiguin fent el tercer Ple 
d’investidura.  Tot  això  està  tinguent  un  important  cost  econòmic  i  social,  que  lluny  de 
merèixer  celebracions,  els  obliga  a  criticar  i  censurar  obertament  a  tots  els  que  ho han 
provocat.
El  Partit  Popular  guanyador  de  les  eleccions  de  maig  de  2011  ha  traït,  des  del  primer 
moment, la confiança dels ciutadans amb un lamentable espectacle que sembla no tenir fi. 
Ha demostrat  no estar  a l’alçada del que s’espera dels governants,  i  a permès fins i  tot  
situacions tan rocambolesques com la dels darrers dies amb només tres regidors de govern 
en actiu.
Suposa també que a ningú se li ocorrerà demanar cent dies de gràcia. Avisen que per part 
del seu grup no els concediran, entenen que ja s’ha perdut prou temps i no valen excuses de 
què acaben d’arribar. El PP va arribar en juny de 2011, i el que ha passat a aquesta ciutat i a 
aquest Ajuntament des de llavors és únicament culpa seva. El nou equip ha de començar a 
treballar avui mateix.
Des del grup PSOE-PACTE, des de juny de 2011 han fet una feina d’oposició constructiva, 
proposant coses que entenen bones per a la ciutadania i recolzant les que consideraven 
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adients, però també controlant i evitant moltes barbaritats que els successius equips que han 
governat volien portar endavant.
Avui comença una nova etapa i seguiran treballant des de l’oposició, vigilant i controlant als 
nous responsables de l’Ajuntament, i recolzant també les propostes que considerin que són 
positives. Està clar que ja haurien de conèixer quines són les línies de feina, i quines les 
seues prioritats. El més lògic és que aquests darrers dies el Partit Popular hagués fet públic 
el  seu projecte de govern per  a aquestos pròxims deu mesos,  no ha set  així.  Fins i  tot 
s’haguessin pogut fer contactes amb altres membres de la Corporació,  per tal de perfilar 
quines  són les  prioritats  de  govern  més urgents,  i  lluny  d’això,  en quan  al  grup  PSOE-
PACTE,  el  Partit  Popular  només  ha  fet  moviments  per  dissuadir-los  de  presentar 
candidatures  a  l’Alcaldia.  Tant  sols  han  sembrat  dubtes  respecte  als  tècnics  municipals, 
insinuant que no són de la seua confiança, dubtant així de la seua professionalitat i deixant 
entreveure que es pretén fer una sucursal del Consell Insular a l’Ajuntament d’Eivissa.
El PSOE-PACTE si que té clares les prioritats, i a més les apuntarà de manera molt breu, 
perquè seran les seves exigències per l’equip entrant. Una de les primeres ha de ser tornar a 
l’ordre i  el  control  en el  compliment  de les  ordenances i  normatives a la  ciutat.  S’ha de 
recuperar el nivell  de despesa a les àrees de benestar social.  Ha de millorar  de manera 
immediata la neteja de la ciutat, i la situació del transport públic i l’estació d’autobusos. S’han 
d’accelerar les inversions en patrimoni i tot el relacionat amb el títol de la UNESCO. S’han de 
revisar i supervisar les obres del Port, i exigir la seva adaptació al que volen la majoria dels 
ciutadans. S’han de posar en marxa totes les inversions públiques possibles, obres de la 
piscina de can Misses, la millora dels parcs infantils i tantes altres que es podrien fer i estar 
en marxa. S’han de retrocedir les pujades de taxes fetes pels anteriors governants del Partit 
Popular,  principalment  de  les  escoletes  municipals  i  de  la  piscina  municipal.  S’ha  de 
continuar amb la modernització de l’Ajuntament, de manera que es facilitin els tràmits als 
ciutadans.
Hi ha molta feina per fer i poc temps per perdre, però també entenen que s’han d’investigar 
les irregularitats que hi  ha hagut  a la Policia,  relacionats amb “l’affaire” que s’ha publicat 
aquests dies a un diari local. Pensen que la Policia Local ha de ser transparent però ha de fer 
complir la normativa.
Reiteren que seran exigents i estaran vigilants, perquè es treballi per al bé de la ciutadania i 
es defensin els interessos de la ciutat d’Eivissa, encara que aquests siguin diferents als que 
defensen en aquest moment des del Consell Insular.
Novament desitgen molta sort i encert al nou equip de govern.

Sr. Ferrer: Enhorabona a la Sra. Alcaldessa, i li desitja el millor per a la ciutat, que realment 
el que interessa és que es treballi per a la ciutat, cosa que s’ha deixat de fer durant tres anys 
i que el seu grup lamenta. Pensa que avui tanquen un capítol, i esperen que els nou mesos 
que falten per acabar la legislatura passin el millor per als ciutadans.
Vol donar les gracies, especialment, a tots els funcionaris de l’Ajuntament, ja que gracies a 
ells ha pogut seguir funcionant aquest Ajuntament.
El que es necessita en aquest moment és una situació de consens entre tots, per mirar de 
portar endavant aquesta situació tant lamentable que s’ha creat per part del Partit Popular.

Sr. Villalonga: Vol felicitar tant a l’Alcaldessa com als nous Regidors, i demanar que d’una 
forma urgent i decisiva assumeixi el govern perquè tots els ciutadans estan pendents d’això.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Felicita a l’Alcaldessa i als nous Regidors. Diu a l’Alcaldessa que en 
el trajecte que li queda per fer, recordi que els votaren el 2011 amb un programa i els hi  
atorgaren al confiança molts ciutadans del municipi. Demana que segueixi aquest programa 
dins de les possibilitats, i que l’equip de govern comptarà amb el seu recolzament.

5



Secretaria General
 

PLE EXTRAORDINARI
Dia 11 d’agost de 2014

Sra. Sansano: Dona l’enhorabona a la Sra. Virginia Marí, i la benvinguda als nous Regidors. 
Vol recalcar que a partir d’ara s’ha de seguir treballant, i diu seguir perquè s’havia treballat 
encara  que,  lamentablement,  aquesta  feina  hagués  quedat  oculta  amb  els  fets  que 
personalment vol oblidar a partir d’ara.

Sr.  Rodrigo: Vol  donar  l’enhorabona  i  la  benvinguda  tant  a  l’Alcaldessa  com  als  nous 
companys. Avui com a acte institucional que és, no és el dia adequat per discussions, per la 
qual cosa segurament ja tindran temps al llarg del que queda de legislatura. El PREF sempre 
ha estat recolzant al Partit Popular i als companys. A part de temes de partit consideren que 
les persones són importants, varen se companys a l’hora d’elaborar aquest programa de 
2011 i de treure endavant  les eleccions. Tot el que vengui en aquest sentit  tindrà el seu 
recolzament. L’honra haver tingut el valor d’acceptar aquest repte d’acabar la legislatura, i 
per a la seva part s’ofereixen com sempre, ara ho faran des de l’oposició per ser constructius 
i ajudar-los.

A continuació, la Sra. Alcaldessa dirigeix als presents el següent parlament:

“Dignísimas autoridades, ilustrísimos ciudadanos de Eivissa, amigos todos.

Son ustedes los que se merecen todos los honores y respeto desde esta mi posición. En 
primer lugar y aunque que jo no haya formado parte de ellos, quiero pedirles perdón por los 
hechos acontecidos en los últimos días, que todos conocemos y que hace que hoy esté yo 
aquí. No hay nada que celebrar.
Asumo  este  honor  desde  la  más  absoluta  humildad,  responsabilidad  e  ilusión.  Una 
responsabilidad que contraigo en un momento difícil y en circunstancias excepcionales. La 
situación es complicada, todos somos conscientes de ello. Se que es un gran reto dado el 
corto tiempo de legislatura que queda. Será difícil poder llevar a cabo grandes proyectos, 
pero por muy duro que sea, entre todos trabajaremos para conseguirlo. En este camino que 
ahora iniciamos mi equipo y yo, queremos aplicar tres sencillas pero claras premisas: trabajo, 
gestión y estabilidad.
Quiero pedir disculpas y agradecer al mismo tiempo, a los funcionarios y al personal laboral 
de la institución, el trabajo llevado a cabo durante esta crisis, para que esta administración 
haya seguido funcionando con absoluta normalidad.  Ellos son los verdaderos artífices de 
este logro.
Agradecer a todos los regidores que me acompañan de un lado y del otro, pues tengo fe que 
entre todos podemos gestionar los proyectos inacabados de esta legislatura en pro de los 
ciudadanos de Eivissa.
Agradecer a mi familia la paciencia que están teniendo conmigo estos días, pues que no han 
sido fáciles para todos.
Soy funcionaria venimos a trabajar por y para el ciudadano, no me cansaré de repetirlo, y 
este debe ser el principal objetivo de todos los movimientos de mi equipo.
Subamos a este barco e iniciemos esta singladura con buenos vientos que nos lleven a buen 
puerto. No me rendiré. Jo som de Vila.”

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les nou hores i trenta minuts del  
dia, de la qual s’estén la present Acta que consta de sis pàgines que és firmada per la Sra. 
Alcaldessa i per mi el Secretari, que la certifico.
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