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O R D R E   D E L   D I A

1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
2n. Mocions amb proposta d’acord.
3r. Decrets i comunicacions:

1. Donar compte de la proposta de la Regidora de Recursos Humans de reconeixement dels 
serveis prestats al personal jubilat 2013.

4t. Mocions sense proposta d’acord.
5è. Precs i preguntes.

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  CELEBRADA,  AMB  CARÀCTER  ORDINARI,  PER  L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2013.

ASSISTENTS:

Sr. Alcaldessa-Presidenta:

Sra. María del Pilar Marí Torres

Srs. Regidors:

Sr. Juan Daura Escandell
Sra. Catalina Sansano Costa
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. Ildefonso Molina Jiménez
Sra. Montserrat Garcia Cuenca
Sr. Vicente Ferrer Barbany
Sr. Antonio Villalonga Juan
Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez

Srs. que falten amb excusa:

Sr. Rafael Ruiz González

Secretari-Acctal.:
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Sr. Joaquim Roca Mata

Interventora-Acctal:

Sra. María José Vegas Hernando

ACTA NÚM. 15/13

A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les dotze hores i trenta minuts del dia dinou de desembre de 
dos  mil  tretze;  sota  la  Presidència  de la  Sra.  Alcaldessa-Presidenta,  Sra.  Maria  del  Pilar  Marí 
Torres, es reuneixen els Srs. Regidors expressats al marge per tal de celebrar sessió ordinària 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 de la sessió anterior per no estar encara entregada als Regidors.

2n. Mocions amb proposta d’acord:

No se n’han presentat.

3r. Decrets i comunicacions:

3.1.- Conforme estableix l’art. 42 del RD 2568/86, de 28 de novembre, l’Alcaldessa dóna compte de 
que està a disposició  de tots  els  corporatius  el  Llibre  de Resolucions  de l’Alcaldia,  per  al  seu 
coneixement. En queden assabentats.

3.2.-  Donar compte de la proposta de la Regidora de Recursos Humans de reconeixement dels 
serveis prestats al personal jubilat 2013.

“PROPOSTA  DEL  REGIDOR  DE  RECURSOS  HUMANS  AL  PLE  DE  LA  CORPORACIÓ 
D’ACORD DE RECONEIXEMENT DELS SERVEIS PRESTATS  AL PERSONAL JUBILAT.

Durant aquest any 2013 s’han produït en aquest Ajuntament jubilacions per raó d'edat i per raó 
d'incapacitat  permanent total  de varis funcionaris  i  treballadors laborals  de les diferents Àrees i 
Regidories.

Considerant  que  el  servei  públic  als  ciutadans  mereix  el  just  reconeixement  del  conjunt  de  la 
Corporació com a representant electe dels ciutadans del municipi, tinc a bé proposar al Ple de la 
Corporació per a la seva aprovació:
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PRIMER: Reconèixer els serveis prestats als ciutadans del municipi d’Eivissa durant molts anys als 
següents treballadors d’aquesta Corporació que han arribat a la seva jubilació:

Llinatges i Nom Lloc de treball
Data 

Jubilació
De la Osa Escandell, Juan Auxiliar de serveis IPT 21/09/13
López Villalba, Zósimo Operari d'obres (mercats) 13/10/13

SEGON: Agrair l’esforç, dedicació i afany dels citats funcionaris i treballadors laborals i en prova 
d’això, oferir-los a ells o als seus familiars un petit record del seu pas per aquesta Corporació.

Eivissa, 11 de desembre de 2013
Ignacio Rodrigo Mateo”

També es reconeixen els serveis prestats al Director Patronat Municipal  de Música,  Sr.  Manuel 
Ramón Más, jubilat en el mes de febrer d’enguany.

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats i es procedeix a l’entrega d’un record als funcionaris.

Sra. Marí: Vol fer un reconeixement públic per la feina d’aquests treballadors, i agrair-los la feina 
que han fet, per contribuir d’una manera molt especial a què això funcioni.  Espera que aquesta 
nova etapa que ara comencen, també sigui molt fructífera i gratificant.

Sra. Costa: Se suma a les paraules que ha dit l’Alcaldessa. Són tres persones joves que es jubilen 
i que segur sabran gaudir del seu temps lliure, però creu que ara és el moment de destacar tot el  
que han fet per la ciutat d’Eivissa, cadascun dins del seu àmbit. Avui hi ha altres jubilats que han 
volgut acompanyar-nos, i amb la seua presència es demostra que s’arriba a formar part de la gran 
família que és l’Ajuntament.

Sr. Ferrer: Es volen afegir a aquesta felicitació, i en nom de tots els ciutadans d’Eivissa donar-los 
les gracies per tota la feina que han fet per a la ciutat. Desitja que gaudeixin de la seua merescuda 
jubilació.

Sra.  Sánchez-Jáuregui: Se suma al  que han dit  l’Alcaldessa i  els  altres regidors.  Els  felicita  i 
desitja que la nova etapa sigui molt bona.

Sra. Marí: Les tres persones a les quals avui rendeixen aquest petit reconeixement són:
Sr. Juan de la Osa Escandell, que es va jubilar en setembre, com a Auxiliar de Serveis
Sr. Zósimo López Villalba, que es va jubilar en juliol, com a Operari d’Obres.
I a pesar de no ser funcionari de la casa, el Sr. Manuel Ramón Más, que es va jubilar en febrer com 
a Director del Patronat de Música

4t. Mocions sense proposta d’acord:

No se n’han presentat.

5è. Precs i preguntes:
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No se n’han formulat.

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les tretze hores del dia, de la qual s’estén 
la present Acta que consta de quatre pàgines que, amb mi el Secretari, firmen tots els assistents.

De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific.
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