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Sra. María José Vegas Hernando

ACTA NÚM. 8/14

A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les nou hores del dia vint-i-vuit de juny de dos mil 
catorze;  sota  la  Presidència  de  la  Sra.  Alcaldessa-Presidenta,  Sra.  María  del  Pilar  Marí 
Torres,  es  reuneixen  els  Srs.  Regidors  expressats  al  marge  per  tal  de  celebrar  sessió 
extraordinària i urgent de l'Excm. Ajuntament Ple, en convocatòria única, 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

1r. Ratificació de la urgència de la convocatòria:

La  Sra.  Alcaldessa,  de  conformitat  amb  l’article  79  del  Reglament  d’organització, 
funcionament i Règim jurídic de les corporacions local i amb l’article 81 de la Llei 20/2006 de 
15 de desembre municipal i de Règim Local de les Illes Balears, sotmet a votació del Ple la 
ratificació de la urgència de la convocatòria.

Intervencions:

Sra.  Marí: Varen  intentar  convocar  aquest  Ple  per  al  divendres  passat,  després  de  la 
renuncia  formulada  per  quatre  regidors  de  la  Corporació,  entre  els  quals  s’hi  troba  ella 
mateixa,  però  ja  estaven  convocades  algunes  comissions,  i  per  no  interferir  amb  el 
funcionament normal de l’Ajuntament i de les comissions que s’havien de portar a terme, 
varen decidir posposar-ho a avui dilluns. Per tant la màxima urgència és perquè es pugui 
facilitar en tot moment la continuïtat de la gestió municipal, i que afecti el menys possible als 
ciutadans del municipi.

Sotmesa a votació la urgència de la convocatòria, és aprovada per unanimitat.

2n. Toma en consideración de la renuncia presentada por la Sra. Alcaldesa Pilar Marí 
Torres,  y  por  los  Concejales  Sres.  Juan  Mayans  Cruz,  Alejandro  Marí  Ferrer  y 
Raimundo Prats Ramos:

Dada cuenta de la propuesta de la Alcaldía, del tenor literal siguiente:

“PUESTA EN CONOCIMIENTO AL PLENO DE LOS ESCRITOS DE RENUNCIA 
AL  CARGO  DE  ALCALDESA  Y  CONCEJAL  PRESENTADA  POR  Dª  PILAR  MARÍ 
TORRES  Y  AL  CARGO  DE  CONCEJALES  PRESENTADOS  POR  LOS  SRES.  JUAN 
MAYANS CRUZ, ALEJANDRO MARÍ FERRER Y RAIMUNDO PRATS RAMOS
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Visto el escrito presentado en fecha 23 de julio de 2014 por la Alcaldesa Sra. Pilar 
Marí Torres, renunciando a su condición de Alcaldesa y Concejala del Ayuntamiento, cargo 
que ejerce en la actualidad y del que tomó posesión en la sesión plenaria celebrada el día 21 
de junio de 2013.

Vistos los escritos presentados en fecha 23 de julio de 2014 por los Sres. Juan 
Mayans Cruz, Alejandro Marí Ferrer y Raimundo Prats Ramos, renunciando a su condición 
de Concejales del Ayuntamiento,  cargos que ejercen en la actualidad y del que tomaron 
posesión en la sesión constitutiva de la Corporación, celebrada el día 11 de junio de 2011.

Vistos los escritos presentados en fecha 28 de julio de 2014 por los Sres. Eirikur 
Francisco Casadesús Baldursson y Eladio Merino Tapia, mediante los cuáles renuncian a su 
derecho a ocupar los cargos de concejal vacantes por la renuncias citadas anteriormente.

Mediante la presente y de conformidad con lo previsto en la legislación electoral y 
del régimen local, así como en la Instrucción de la Junta Electoral Central sobre sustitución 
de  cargos  representativos  locales,  de  10  de  Julio  de  2003,  se  propone  el  Pleno  de  la 
Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS:

Primero.-  Tomar conocimiento, para su efectividad, de la renuncia formulada por 
Dª Pilar Marí Torres a su condición de Alcaldesa y concejala de Ayuntamiento de Eivissa y a 
todos los demás cargos que ejercen, derivados de esta condición.

Segundo.-  Tomar conocimiento para su efectividad, de las renuncias formuladas 
por los Señores Juan Mayans Cruz, Alejandro Marí Ferrer y Raimundo Prats Ramos, a su 
condición  de concejales   de  Ayuntamiento  de  Eivissa,  y  a  todos los  demás cargos que 
ejercen, derivados de esta condición.

Tercero.  Comunicar  las  renuncias  presentadas,  así  como   su  puesta  en 
conocimiento al Pleno de la Corporación, a la Junta Electoral Central para que expida las 
credenciales acreditativas de la condición de electos a favor de los candidatos siguientes, 
que según los datos que obran en el Ayuntamiento son Doña Maria Fajarnés Costa, Doña 
Virginia Marí Renesson, Don Juan Flores Jiménez y Don Salvador Gallego del Aguila y que 
ocupan los puestos números 12, 14, 16 y 17 en la lista electoral del PARTIDO POPULAR en 
las  pasadas  elecciones  municipales,  al  haber  renunciado  al  cargo de concejal  los  Sres. 
Eirikur Francisco Casadesus Baldursson y Eladio Merino Tapia.

Eivissa a 28 de julio de 2014

LA ALCALDESA 

Fdo. Pilar Marí Torres
Intervencions:

Sra.  Costa: El  seu  grup  lamenta  que  es  trobin  en  aquesta  situació,  sobretot  per  la 
repercussió que té directament a l’Ajuntament, al seu funcionament, i per suposat també als 
ciutadans. Entenen que és un problema que ha creat el Partit Popular, i que ha de resoldre el 
Partit Popular. Lamenten individualment i personalment la situació en la qual es troben els 
regidors dimissionaris, però entenen que és una decisió seua personal. Això no és posar el 
compte  a  zero,  aquesta  Corporació  es  va  constituir  el  dia  11  de  juny  de  2011,  i  les 
responsabilitats del partit  popular  han de comptar des d’aquell  dia.  Per tant esperen que 
quan  abans  millor,  per  això  han  votat  la  urgència  d’aquest  Ple,  el  Partit  Popular  ha  de 
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resoldre aquesta situació d’interinitat  i  de paralització en la qual es troba la institució i  la 
ciutat.

Sr. Ferrer: Lamenta la situació en la que es troben en aquest moment, pels ciutadans que 
han patit tres anys d’ingovernabilitat. No creu que abans de les eleccions es pugui solucionar 
tot el que hi ha pendent. Demana que aquesta situació es normalitzi el més ràpid possible, i 
que puguin dur endavant el més necessari perquè els ciutadans pateixin el mínim.

Sr.  Villalonga: S’uneix  en  la  seva  totalitat  a  les  paraules  que  han  mencionat  els  seus 
companys de l’oposició. L’únic que veu positiu d’aquesta situació, és que l’Ajuntament torna 
a tenir una altra vegada una possibilitat per adreçar el rumb en algunes qüestions municipals 
que estan encallades des de fa molt temps.

Sra. Sánchez-Jáuregui: El 17 de juny de 2013 es va veure obligada a dimitir. Recorda la 
frase amb la qual va començar el seu discurs de dimissió: “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.”
Avui que la Sra. Marí i tres regidors més dimiteixen i vol, en primer lloc, demanar disculpes i 
perdó  amb  majúscules,  a  tots  els  ciutadans  de  Vila,  perquè  ells  amb  majoria  absoluta 
atorgaren la seua confiança a la candidatura del Partit Popular encapçalada per ella mateixa, 
i  els  han  decebut  i  defraudat.  La  seva  intenció  no  era  altra  que  complir  amb  el  seu 
compromís i la seva responsabilitat política de fer-los feliços, millorant la qualitat de vida del 
municipi,  fent-lo  més  pròsper  i  solucionant  aquells  problemes  que  de  forma  reincident 
existien.
Avui desgraciadament per a tot el  municipi  i  per aquesta Corporació ha de reconèixer el 
fracàs, i per això juntament al perdó que demana, lamenta i denuncia públicament una cosa 
que l’avergonyeix i entristeix, i és l’actitud d’aquestes quatre persones que avui dimiteixen 
d’una forma tan indigna,  persones en les  quals  va confiar.  Aquestes persones que amb 
traïció,  amb deslleialtat,  amb enganys  i  amb manipulació,  varen forçar  la  seva dimissió, 
torçant la voluntat de l’electorat i pervertint la democràcia, es tem que per uns interessos 
personals i particulars mol lluny dels que tenien que ser, que no eren altres que els dels 
ciutadans.
Que ha de dir que no s’hagi dit ja en el mitjans de comunicació, de l’Alcaldessa usurpadora i 
dels tres regidors que dimiteixen avui,  que formaren part del que va ser el seu equip de 
govern, i part essencial del complot que va forçar la seua dimissió?
Recorda les paraules que els  hi  va dirigir  en la seu comiat:  “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 que 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.
Ara entén que no abaixaven el cap com l’estruç, sinó que realment varen ordir tota la situació 
que en aquell moment es va produir. També els va dir que més prompte o més tard, algú  
diria les coses i aquestes es posarien en el seu lloc com així ha set, el temps li ha donat la 
raó.
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El refranyer espanyol que és molt savi, diu que el temps ho posa tot el mon en el seu lloc.
Al  Sr.  Mayans  l’hi  vol  dir  que  no  es  molestarà  en  incidir  sobre  el  seu  comportament  i 
participació, en el ja mencionat complot contra ella. Per les seues pròpies declaracions i en el 
que elles revela, va entendre que l’havia de portar al Jutjat. Està convençuda que es tornaran 
a veure i no serà en aquesta seu.
En relació al Sr. Rodrigo, què pot afegir al perfil d’una persona que diu d’ella el que diu? Que 
profereix insults que realment són injuries, que manifesta que sent el que sent i que intenta 
que un Secretari de la Corporació, que és el que garanteix la legalitat de l’Ajuntament, i del 
que no posa en dubte en cap moment la seua integritat, i així ho ha manifestat en el jutjat, 
manipuli un suposat informe perquè la imputin. Creu que tota la ciutadania ara sap de la seu 
aspecte moral, i això no té remei perquè va amb la seua naturalesa.
Ara  li  vol  recordar  les  seues  paraules  en  el  Ple  de  la  seua  dimissió,  que  varen  ser 
premonitòries, quan es va dirigir al PREF, va dir: “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.”.
Evidentment  es  varen  veure  clarament  perquè  el  Sr.  Rodrigo  va  ser  molt  beneficiat,  no 
només amb les àrees que se li assignaren, sinó també amb el sou que se li va assignar.
Veu  que  el  Sr.  Rodrigo  és  poc  transparent,  però  les  coses en  política,  afortunadament, 
sempre acaben sabent-se, i així ho espera, que aquesta part que ja s’ha sabut encara es 
continuï sabent, perquè els ciutadans es mereixen conèixer la veritat.
Sra. Marí la seva terrible i desmesurada ambició, la va portar a firmar amb tots, sense motiu 
ni justificació, la seva dimissió en les primeres conclusions. La seva ineptitud i incapacitat són 
indubtables.  Quan  repassa  el  que  va  fer  en  els  dos  anys  com a  regidora  d’educació  i 
formació l’entristeix molt, perquè el tema de formació ha set molt important per a ella i per 
això ho va confiar a la Sra. Marí, i no varen sentir cap iniciativa o estudi sobre les necessitats 
laborals, sobre els cursos de formació que haguessin servit als joves per a l’ocupació, etc. 
Una labor que no ha tingut ni olor ni sabor i que ningú podrà recordar en la seua fase de 
regidora.
Com a Alcaldessa i Presidenta de la Comissió d’Investigació, li tindrà que tornar a recordar 
les paraules que li va dedicar en el Ple 27 de febrer de 2014, que va tenir la prudència de fer-
les constar en Acta i que avui adquireixen una certesa total i que han quedat constatades 
amb les declaracions del regidor de l’equip de govern Sr. Mayans.
Recorda que li va dir: “Sra. Marí, on estan les primeres conclusions que li donaren, les de 
l’equip de govern del PP? Al final serà cert el que es diu, que està segrestada, que ha de 
tornar els favors polítics i pagar les seus traïcions, perquè sinó no entén que sent l’obligada a 
que es compleixin els acords plenaris, no els faci complir.
Si la comissió hagués fet la seua feina mínimament bé, hagués sortit el que acaba de dir. I és 
que des de l’any 1995 fins al 2011, i sobretot els darrers vuit anys, el PSOE que és el que 
governava, va gastar en publicitat institucional quantitats importantíssimes, que va afavorir 
als  seus  mitjans  afins,  i  a  més  que  no  s’utilitzaren  els  procediments  de  contractació 
corresponents.”
I això ho va dir perquè tenia i presentava la documentació corresponent, quant a despeses 
en publicitat institucional, tant de manera directa com a través de les agències de publicitat, i  
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perquè a  més hi  havia  una certificació  del  Secretari  la  qual  posava de manifest  que no 
s’havien fet els expedients de contractació per aquest import.
També li va dir: “Pensa que aquestes conclusions no les han fet vostès, les ha fet el PSOE.”. 
Com així es va demostrar, i que va quedar acompanyat a l’Acta d’aquesta sessió plenària, i 
com també ha posat de manifest el Sr.  Mayans en les seues declaracions,  que almenys 
l’honra, que encara que sigui després d’haver-ho fet tot, a l’últim moment hagi set capaç de 
posar de manifest la veritat del que va passar.
També li va dir: “Sent molt com es va equivocar el dia que va dir a la Sra. Marí que vingués  
amb ella. Com l’han decebut, la Sra. Marí i tots els membres de l’equip de govern que formen 
part de la comissió.”. Ara vol dir que se circumscriu a les persones que d’una forma clara 
participaren en aquest contuberni no a la resta. “No es conformaren en portar a terme en 17 
dies un acte tan execrable socialment com forçar-la a dimitir, no ha set suficient, sinó que es 
persisteix en l’actitud de manipular i de mentir.”.
Més endavant li va dir una cosa premonitòria: “Aquestes conclusions que avui aprovaran, són 
un  paperot  amb  majúscules,  a  judici  seu  no  mereix  representar  als  ciutadans  d’aquest 
municipi.”.  Al  final  totes  aquelles  paraules  que  va  dir  en  aquella  sessió  plenària,  s’han 
complert  i  s’ha  demostrat  que va ser  així.  És  més,  el  Sr.  Mayans  va afegir  que havien 
manipulat les caixes que contenien els documents, d’on s’havien de treure les factures i els 
justificants que verifiquessin la veritat de la situació, per tal de transmetre amb transparència i 
veracitat als ciutadans el que havia passat. Efectivament ho va poder comprovar i ara està en 
el jutjat perquè s’aclareixi tota la situació, com no pot ser d’una altra manera.
En conseqüència la Sra. Marí dimiteix d’una forma molt indigna, perquè ha set la responsable 
directa  per  partida  doble,  tant  per  la  seua  participació  en  aqueix  muntatge  per  treure-li 
l’Alcaldia, com perquè després ho va ratificar quan, sent Presidenta de la Comissió i del Ple, 
va acceptar que es modifiquessin les conclusions de la Comissió d’Investigació, perquè hi 
havia unes altres conclusions que ella mateixa va aportar a l’Acta de 27 de febrer. Ara tot 
això se sap que és cert.
Sent vergonya d’aquesta situació, de l’aspecte moral i de la poca qualitat humana que han 
demostrat, sent molt que persones com vostès hagin set les que han tacat el seu honor, la 
seua dignitat i la de la seua família.
Torna a demanar perdó a tots els ciutadans per la seua responsabilitat, al haver pensat que 
els  regidors que avui  dimiteixen eren els  companys de viatge adequats  per  a tan noble 
objectiu.

Sra. Sansano: Lamenta la situació. Hi ha molta feina per fer i molts problemes per resoldre, i 
també molta gent vàlida que té il·lusió per fer feina sense cap interès fosc i inconfessable.

Sr. Rodrigo: Intervé per al·lusions. La Sra. Sánchez-Jáuregui fa unes afirmacions en base a 
uns  documents  que  desconeix  i  no  reconeix.  L’afirmació  que  fa  de  que  ell  ha  intentat 
manipular un informe del Secretari, estudiarà jurídicament quines conseqüències té i potser 
ho durà al jutjat.
L’alegra  que  no  l’hagi  inclòs  en  el  complot,  en  aquella  època  no pertanyia  a  l’equip  de 
govern. L’acusa de falta de transparència. Creu que des del primer dia ha set transparent, ha 
dit el que pensava de la Sra. Sánchez-Jáuregui, i de tot el que ha opinat es reafirma.
Les declaracions del Sr. Mayans de les que parla la Sra. Sánchez-Jáuregui, les va efectuar 
en un mitjà de comunicació però quan s’ha tengut que reafirmar ho ha fet a la Comissió 
d’Hisenda  i,  a  preguntes  del  PSOE-PACTE,  va  afirmar  que  no  existeix  cap  informe 
d’intervenció  que  digui  que  el  servei  es  va  prestar,  i  que  no  hi  hagut  manipulació  de 
documentació.
Sobre la dimissió dels seus companys són ells els que han de dir perquè l’efectuen.
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Quan a les amenaces de què aquí es continuarà amb els whatsapps, està molt tranquil, i la 
diferència entre ell  i la Sra. Sánchez-Jáuregui és que a ell  els ciutadans li  diran si ha de 
continuar en aquest lloc o no, i a ella segurament ho tengui que dir un jutge.

Sra. Marí: Sra. Sánchez-Jáuregui el temps no li ha donat la raó. No hi havia cap complot.
Sempre  hi  ha  hagut  una  gran  diferència  entre  la  Sra.  Sánchez-Jáuregui  i  ells,  i  es  va 
evidenciar en la forma de gestionar.
En  aquesta  Corporació  han  estat  vivint  situacions  molt  tenses.  Els  membres  del  Partit 
Popular per respecte al seu partit i als ciutadans, han intentat guardar per a ells mateixos les 
coses que haurien pogut airejar. Li varen dir moltes voltes que les coses no funcionaven, que 
no estaven fent bé i no va servir de res. El respecte el varen tenir sempre.
En 2 anys no va poder  despatxar  amb ella.  Va pujar  5 vegades amb l’avantprojecte  de 
l’escola municipal de formació i al final li va deixar les fotocòpies que encara no ha mirat.
La comissió va fer un informe polític, el que passa és que en el PP entenen que tenen que 
ser responsables dels seus actes, que han de demanar perdó i disculpes si s’equivoquen.
Des del principi li va dir a la Sra. Sánchez-Jáuregui que havia obrat pensant que ho feia bé.
Mai havia pensat que seria Alcaldessa, li tocava al Sr. Daura però el partit no ho va permetre, 
no ella. Després li tocava a la Sra. Sansano i el partit tampoc ho va permetre.
Quan es va constituir la comissió informativa, després que el Fiscal hagués actuat d’ofici per 
unes factures de Prensa Pitiusa, la informació que té fiscalia li va proporcionar la pròpia Sra. 
Sánchez-Jáuregui sent alcaldessa. Ells no han aportat res a fiscalia, només un informe de 
conclusions que no té res de legal, i que parla de responsabilitat política per la mala gestió.
No varen fer cap complot perquè li passés res, a la Sra. Sánchez-Jáuregui la va obligar a 
dimitir el seu partit per la mala gestió d’aquest tema. 
Va obligar a constituir la comissió informativa, encara que li varen dir que no era necessària.
Ella no conspirava res, portava educació i formació com podia, sense recursos. Tenia 8.000 
euros a la partida,  però no per això va sortir  en els periòdics a remetre contra els  seus 
companys perquè tenia poc pressupost. Encara així va fer cursos, va buscar subvencions i 
va mirar la forma de sortir endavant.
Ara que la Sra. Sánchez-Jáuregui li diu de tot, ni volia ser Alcaldessa, ni s’ho havia plantejat. 
Se li va encomanar, sense avisar-la, presidir una comissió informativa, i se li posaren davant 
unes coses que no estaven bé del tot,  ni per a ella ni  per a ningú.  Aquesta comissió la 
constituïen tots els representants de la Corporació, i es varen votar per unanimitat. Creu que 
els grups de l’oposició permetrien que els involucressin en un complot del Partit Popular, per 
treure-la d’Alcaldessa? Se n’adona del que diu i com ho diu?
Varies vegades li va dir que haurien de parar amb aquesta comissió, perquè no ho veia clar, 
perquè són polítics, i hi ha coses que no saben si estan bé o no. El paperot que deia el Sr. 
Mayans era quan es referia a que era una comissió política, i la Sra. Sánchez-Jáuregui ho vol 
relacionar amb el tema judicial.
Quan les  coses varen anar  com varen anar,  i  es veren obligats  tots  per  responsabilitat, 
perquè pensaven que s’havien de reconèixer els errors, a dir, com a polítics pensaven, que la 
Sra. Sánchez-Jáuregui tenia que dimitir, no es referien a cap acte punible. Això ja ho diran 
els jutges. Sent molt que estigui imputada, tant de bo quedi en res, però no l’han imputat ells. 
Varen tenir que pronunciar-se en paral·lel i varen tenir que dir que a allò no ho veien bé. La 
responsabilitzaren directament els seus Tinents d’Alcalde, i la va responsabilitzar de la mala 
gestió el Partit Popular, i la va obligar a dimitir el Partit Popular.
Ara possiblement hagin fet mal als ciutadans perquè formen part d’aquest grup de gent, però 
el que ha fet mal als ciutadans és qui de forma probablement il·lícita, ha manipulat, ha utilitzat 
missatges de fa més d’un any, produïts en moments de tensió, que està disposada a explicar 
un a un quan sigui veritat, perquè no tot és veritat, tal vegada no sigui ella la que tengui que 
baixar el cap.
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La part judicial la resoldrà a qui li correspongui, la part política ja varen dir el que tenien que 
fer i actuaren en consciència, perquè creuen que quan algú s’equivoca té que rectificar.
Demana disculpes als ciutadans, encara que el mal l’ha fet qui en els mitjans de comunicació 
ha fet mal a gent del partit, en comptes de reunir-se internament.
La raó que tenia la Sra.  Sánchez-Jáuregui  fa un any és la mateixa que té ara. La seva 
estratègia de defensa hauria d’haver set una altra, i aquest és el seu error. Pretén convertir 
això en un tomb, i aixo ho diu el periòdic en un gran titular.
En cap moment es va intentar manipular  res ni  a ningú,  primer perquè no creu que tota 
aquesta gent sigui manipulable, i segon perquè mai va ser la seva intenció.
La Sra. Sánchez-Jáuregui els va obligar amb la seua insistència a constituir una comissió 
informativa, quan ja havia actuat d’ofici la fiscalia. Tota la documentació que té la fiscalia i ara 
el jutge, per la qual està imputada no la han facilitat  ells,  la va facilitar ella mateixa sent 
Alcaldessa.
Tot el despropòsit de declaracions que va fer públiques, i de mala gestió d’aquest i d’altres 
problemes, varen fer que el propi partit li demanés la dimissió, que per això no està en el 
partit popular i ells sí hi estan.
El tema judicial és un i el polític un altre, ells només demanaven responsabilitat política.
No creu que un jutge per uns whatsapps de fa un any i mig, canviï les dades objectives que 
té. Si pretenia donar un tomb amb això no creu que sigui la manera. Amb això han llançat un 
Ajuntament pels aires, han fet molt mal a gent del partit, al propi partit, i al funcionament de 
l’ajuntament, i això realment si que és indigne.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Està totalment d’acord amb el Sr. Rodrigo de què hi ha coses que 
s’aclariran en els jutjats. Aprofita per dir que efectivament està imputada, i això significa que 
s’ha  d’aclarir  si  alguna  actuació  seva va ser  constitutiva  de delicte.  En el  dret  espanyol 
mentre no hi ha una sentència condemnatòria hi ha presumpció d’innocència. Per suposat 
que assumeix la responsabilitat política o de qualsevol altre ordre que d’allí es pugui derivar, i 
afortunadament  estan els tribunals per aclarir tots els temes, perquè aquí en aquesta seu 
menys veritats es diu de tot.
Hi  ha  un  informe  de  la  Interventora,  que  el  va  fer  abans  de  dur  aquestes  factures  al 
reconeixement extrajudicial de deute, que diu que els serveis estan prestats i que si no es 
paguessin aquestes factures es produiria un enriquiment injust per a l’administració. I amb 
aquest informe es va portar a la Comissió d’Economia, que aleshores presidia el Sr. Daura, i 
que va ser informada favorablement per tots els regidors del partit popular que formaven part 
d’aquesta comissió. L’avisaren de que alguna cosa no la veien clara, i recorda que va dir que 
ho parlarien amb els serveis jurídics i intervenció i fins que no estigués clar no es portarria a 
Ple, i de fet ho va treure de l’ordre del dia. També vol recordar que quan s’aprovaren tots els 
grups  de  l’oposició  es  varen  abstendre.  És  veritat  que  en  aquest  informe  hi  havia  una 
objecció de la interventora, dient que es necessitava un expedient  de contractació, i això 
passa moltes vegades. Entén que és una irregularitat administrativa però els tribunals diran. 
Però de serveis no prestats no ho va dir la interventora en el seu primer informe. El propi Sr.  
Beneyto va fer un informe dient que tots els serveis estaven prestats, i en cap moment s’ha 
contradit  ni  existeix la imputació per serveis no prestats.  La imputació és per la possible 
necessitat d’un expedient de contractació per l’import.
Està subjudice, creu en la justícia i el que digui el jutge ho assumirà absolutament amb total  
responsabilitat.
La Sra. Marí ha dit moltes coses i moltes poc certes. Per cert, s’han reunit moltes vegades 
amb na Carmen Bosch que els ajudava en el tema de l’escola de formació.
Si tant malament gestionava, una setmana o dos abans de que en el Diario de Ibiza el 30 de 
març de 2013, comencés a sortir el tema de les factures de Prensa Pitiusa, el Diari Ultima 
Hora va treure una enquesta de valoració de polítics el dissabte, i una enquesta d’intenció de 
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vot el diumenge. En la valoració de polítics la Sra. Costa i ella estaven al mateix nivell. Al dia 
següent quan va sortir la intenció de vot deien que al Partit Popular a Vila perdia força, però 
que tornava a guanyar per majoria absoluta amb 11 regidors, i  estava gestionant ella.  El 
Partit Popular ha perdut a Vila les eleccions europees, les primeres que estava presidint la 
Sra. Marí. Què diuen que no feia res i de què gestionava malament? Què ha fet l’equip de 
govern en aquest any? Ara diuen que per la crisis ja no podran seguir fent res, és ridícul, 
pensen que els ciutadans són beneits. Els ciutadans són molt intel·ligents i saben el que fan, 
els hi donaren la seva confiança i a ella com a cap de llista, i els ciutadans no li tragueren, 
perquè just un poc abans de què vostès decidiren que la tenien que treure, els ciutadans els 
seguien donant la majoria absoluta. Per tant part dels arguments de la Sra. Marí es cauen.
No tenia ni idea dels whatsapps.  No sap si són certs o no, hi ha un periòdic que ho ha 
publicat, però vostès ja sabran que han de fer.
Va portar al Jutjat tot el que va entendre que tenir que estar-hi, perquè s’aclareixin els fets i a 
partir d’aquí transmetrer-ho als ciutadans.
Si  no els  agradava  com gestionava,  hi  havia  altres  maneres  de  dir-ho o  ajudar-la,  i  no 
conspirant tot el temps per veure com la treien d’enmig.
La Sra. Marí se’n va de forma indigna, li ha quedat clar que no varen ser clars. S’atendrà al  
que digui el jutjat, que ara mateix està en fase d’instrucció i fins que no hi hagi una sentència 
condemnatòria, en el seu cas, té al seu favor la presumpció d’innocència i és clar que els 
ciutadans  han  de  saber  que  en  tot  moment  els  informarà  amb  puntualitat  i  amb  total 
sinceritat, com va fer durant tot el temps que va governar.

Sr. Mayans: Vol que aquestes paraules serveixin per acomiadar-se com a Regidor d’aquest 
Ajuntament. Vol agrair l’oportunitat que tingueren els ciutadans amb aquesta llista electoral, 
perquè pogués exercir  com a regidor  del Partit  Popular  al  llarg d’aquesta legislatura.  Vol 
agrair també al Partit Popular la confiança que va tenir amb ell per anar a les llistes electorals 
del 2011.
Agraeix  a  tots  els  seus  companys  el  treball  realitzat  al  llarg  d’aquests  tres  anys,  el 
recolzament en moments difícils i  la il·lusió amb al qual varen afrontar aquest repte, i als 
càrrecs de confiança.  No es vol oblidar tampoc de l’oposició.  Al PSOE-Pacte agrir-los el 
talant, l’educació, les formes en el tracte, i en particular el Sr. Alfonso Molina que ha estat 
present cada vegada que l’ha cridat, treballador incansable i sobretot bona persona. 
Al Sr. Rafel Ruiz un senyor, que dubtes que ha tengut ha intentat resoldre-les, amb educació, 
i valia. A Eivissa pel Canvi, Sr. Vicent Ferrer, pel tracte, tal vegada ha estat el regidor amb el 
qual ha tengut menys tracte, però el tracte sempre ha estat excel·lent. 
Al  Moviment  Ciutadà  EPIC,  Sr.  Villalonga,  fent  un  treball  molt  laboriós  i  a  vegades 
constructiu.
També vol demanar disculpes a tots si en algun moment s’han sentit ofesos en el seu tracte 
verbal.
Vol  agrair  a  tots  els  funcionaris  de  la  casa,  i  en  particular  a  aquells  que  han  treballat  
directament  amb  ell,  Medi  Ambient,  Mobilitat,  Economia,  Hisenda,  Contractació. 
L’’experiència d’haver conegut una forma de treballar diferent i el tracte amb ells, és una de 
les coses més gratificants que un se’n pot emportar a casa.
Agrair la labor periodística de tots els mitjans de comunicació, associacions de vesins de tot 
el municipi, i en especial als que ha estat de regidor, Es Pratet i La Marina. També a les 
associacions de taxistes, i al president de l’associació de vesins de Talamanca.
Està convençut que s’ha deixat a molta gent, però aquest és el seu acomiadament. Espera 
que els hi vagi molt bé a tots. Desitja molta sort a la nova Alcaldessa Sra. Virginia Marí, i a 
tots els regidors tant els que se’n van com els que queden.
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Sra. Marí: En la segona intervenció la Sra. Sánchez-Jáuregui ha baixat el to. Encara així ha 
dit dos o tres coses a les quals no pot deixar de contestar. No se’n van indignament, se’n 
varen  anar  indignament  les  Sres.  Sánchez-Jáuregui  i  Sansano,  que  s’han  quedat  a 
l’Ajuntament per exercir  d’oposició.  Perquè se’n van i deixen les seues actes? No ho fan 
perquè el que volen és que es pugui seguir treballant  a l’Ajuntament,  perquè si se’n van 
faciliten una majoria que ara no hi ha.
Hi  ha molta gent  que els  ha dit  que no se’n vagin,  perquè no se’n poden anar per uns 
whatsapps. Ara sí que es podria parlar de complot llavors no.
Quan parla d’una mala gestió es refereix al tema de les factures, això va evidenciar la forma 
de treballar, però la va evidenciar la Sra. Sánchez-Jáuregui.
Se’n  van perquè tenen amenaces de que se seguiran publicat  whatsapps,  que fins  que 
puguin demostrar que són certs o no, poden fer molt mal al partit. Està clar i és evident que 
no  se’ls  perdona  que  intentessin  fer  el  correcte.  Ells  se’n  van  perquè  es  pugui  seguir 
treballant,  la  Sra.  Sánchez-Jáuregui  es va quedar  per impedir  que treballessin  votant  en 
contra de tots els projectes de la llista del Partit Popular que encapçalava.
Se’n van dignament per no causar més dany al partit ni a l’Ajuntament i se’n van per parar tot 
el que està sortint en el mitjans de comunicació, perquè saben que fins que puguin demostrar 
moltes coses el dany ja estarà fet. La Sra. Sánchez-Jáuregui per responsabilitat política no 
se’n va voler anar, i ha volgut mesclar unes coses amb les altres per intentar exculpar-se. 
Creu que ha actuat incorrectament i no ha demostrat res, això és una part més en aquest 
llarg procés, i el mal que s’ha causat als ciutadans, al Partit Popular i a les seues persones 
amb noms i cognoms, no l’han causat ells que fins divendres estaven treballant. L’ha causat 
qui  ha publicat  una  informació  obtinguda  d’una  forma o  il·lícita  o  poc  ètica,  que la  Sra. 
Sánchez-Jáuregui ha utilitzar per dur al jutjat per intentar donar un tomb a un tema penal o 
judicial, pensant que això valdrà.
No creu que hi hagi cap jutge al món, perquè creu en la justícia, que no es basi en les seves 
pròpies proves i en la documentació que ell mateix sol·licita, però això li ha vingut bé a la Sra. 
Sánchez-Jáuregui per desacreditar-los.
Espera que es pugui seguir treballant perquè hi ha molts projectes importants per al municipi.
Se’n van però no perquè els obliguin, doncs se n’haurien anat igual. Vol fer una referència 
que creu que és obligada cap els seus companys. Des del primer moment va dir que dimitia 
de forma irrevocable, els seus companys de bancada en el darrer moment varen dir perquè 
no es podia tancar aquest parèntesi. Vol demanar disculpes per si algú se sentia ofès per 
aquests whatsapps, fins que puguin aclarir i explicar i contextualitzar, perquè estan fora de 
context, són de fa un any, estan manipulats, i per això se’n van tots.
Vol agrair públicament la confiança dels seus companys, perquè tots saben que no hi va 
haver complot, ni hi va haver cap intenció de treure a la Sra. Sánchez-Jáuregui, l’únic que 
volien era responsabilitat política i seguir treballant. No se’ls ha perdonat que facin el que 
tothom demana que facin els polítics, que és actuar amb responsabilitat. No entraven en el 
tema judicial, deien que per responsabilitat se n’havien d’anar com se’n van ells ara. És el 
que vol la gent del carrer que els mateixos polítics facin una bona política, i si s’equivoquen 
ho reconeguin i se’n vagin i donin pas a altres. No els han perdonat que diguessin que la Sra. 
Sánchez-Jáuregui hauria de dimitir. No la culpaven de res parlaven de gestió política, i es vol 
mesclar això amb l’actuació judicial però això no s’empassa, i la gent podrà veure perquè 
això no ha acabat, però no li ha donat la raó a la Sra. Sánchez-Jáuregui, ni el pas del temps 
ni les circumstàncies.
Les males formes que ha tengut  la  Sra.  Sánchez-Jáuregui  i  els  seu còmplices d’intentar 
donar un tomb a la situació judicial i política no li ha sortit bé.
No pot més que donar les gracies a tots. Reconèixer el treball, la col·laboració. Sempre ha dit 
que la vocació de servei públic no està només en els polítics, també està en els tècnics, en 
els funcionaris, en el personal de la casa, i està en l’oposició.
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Vol agrair als mitjans de comunicació el seguiment que han fet, i el respectuosos que han 
set.
Moltes gracies a tots pel respecte, per la col·laboració, pel talant, per la gestió, i espera que 
en aquest Ajuntament es pugui seguir treballant perquè és el que mereixen els ciutadans, i 
amb aquestes actuacions de partits se’ls fa mal.
Que la Sra. Sansano hagi sortir  a desacreditar-la personalment pensarà que la beneficia, 
però creu que diu molt de com és. Mai ha sortit a desacreditar a la Sra. Sansano, en quan ha 
set conscient de que tenia algun problema ha intentat ajudar-la.
Com diu la Sra. Sánchez-Jáuregui, arriers són i en el camí es trobaran. És veritat que això no 
s’ha acabat i la raó està per demostrar.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Vol que consti en Acta que la Sra. Marí ha dit que és còmplice del 
periòdic.

Sotmesa la proposta a votació es aprovada per unanimitat.

Sr. Daura: De conformitat al previst a l’article 40.5 del ROF, comunico 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 els 10 dies següents a l’acceptació de les renuncies 
pel Ple.
En conseqüència en els propers dies es procedirà a realitzar la corresponent convocatòria.

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