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ORDRE DEL DIA
1r. Constitució de la Mesa d’Edat.
2n. Comprovació de credencials.
3r. Jurament o promesa dels Regidors.
4t. Elecció d’Alcalde.
5è. Jurament o promesa de l’Alcalde i, en el seu cas, presa de possessió.
6è. Arqueig i comprovació Inventari de béns a 13 de juny de 2015.

ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT CELEBRADA
EL DIA 13 DE JUNY DE 2015.

ACTA NÚM. 9/15
A la Casa Consistorial, a les deu hores del dia tretze de juny de dos mil quinze,
concorren, prèvia citació, els vint-i-un Regidors electes a les darreres eleccions locals
convocades pel Reial Decret 233/2015 de 30 de març i relacionats a l’encapçalament, a
l’objecte de celebrar sessió pública de constitució de l’Ajuntament, de conformitat amb els
articles 195 de la Llei Orgànica núm. 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, i
37.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions
Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
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Sra. Virginia Marí Rennesson
Sr. Juan José Tur Ripoll
Sra. María Fajarnés Ribas
Sr. Pablo Garriz Galvan
Sr. Juan Flores Jiménez
Sra. Lurdes Cardona Ribas
Sr. Alejandro Minchiotti Fabregas
Sr. Jacobo Maria Varela de Limia Chorda
Sr. Rafael Ruiz González
Sra. María del Carmen Boned Verdera
Sr. Ildefonso Molina Jiménez
Sra. Montserrat García Cuenca
Sr. José Juan Tur Cardona
Sra. Elena López Bonet
Sr. Agustín Perea Montiel
Sra. Estefania Torres Sánchez
Sr. Juan Ribas Ferrer
Sra. Gloria Corral Joven
Sr. Juan José Hinojo Domene
Sra. Vicenta Mengual Lull
Sr. Antonio Villalonga Juan

ACTA DE PLE

Rafael Ruiz González (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 23/06/2015
HASH: 54a77b4ea09e2f0f98d96df37d723bc1

Regidors assistents:

Secretaria General

1r. Constitució de la Mesa d’Edat:
El Sr. Secretari manifesta que segons disposen l’article 195.2, de la Llei Orgànica del
Règim Electoral General i l’article 37.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Corporacions Locals, s’ha de procedir a constituir la Mesa d’Edat, integrada pel
Secretari de la Corporació i els regidors electes de major i menor edat, presents a la sessió, i
que d’acord amb les dades existents a la Secretaria de l’Ajuntament, la Regidora electe de
major edat és la Sra. Gloria Corral Joven, i el Regidor electe de menor edat és el Sr. Juan
José Hinojo Domene, els quals passen a ocupar el seu lloc a la taula presidencial.

3r. Jurament o promesa dels Regidors:
El Sr. Secretari manifesta que de conformitat a l’article 108.8 de la Llei Orgànica del
Règim Electoral General, els senyors Regidors han de procedir a prestar jurament o
promesa, en la forma establerta pel Reial Decret 707/79, per la qual cosa a fi de que prestin
jurament o promesa els Srs. Regidors seguint l’ordre en què estaven situats a les respectives
llistes de candidatures, es procedeix a cridar:
Llista electoral
Partit Popular
Partit Popular
Partit Popular
Partit Popular
Partit Popular
Partit Popular
Partit Popular
Partit Popular
PSOE
PSOE
PSOE
PSOE
PSOE
PSOE
PSOE
PSOE
Guanyem
Guanyem
Guanyem
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Nom i cognoms
Sra. Virginia Marí Rennesson
Sr. Juan José Tur Ripoll
Sra. María Fajarnés Ribas
Sr. Pablo Garriz Galvan
Sr. Juan Flores Jiménez
Sra. Lurdes Cardona Ribas
Sr. Alejandro Minchiotti Fabregas
Sr. Jacobo Maria Varela de Limia Chorda
Sr. Rafael Ruiz González
Sra. María del Carmen Boned Verdera
Sr. Ildefonso Molina Jiménez
Sra. Montserrat García Cuenca
Sr. José Juan Tur Cardona
Sra. Elena López Bonet
Sr. Agustín Perea Montiel
Sra. Estefania Torres Sánchez
Sr. Juan Ribas Ferrer
Sra. Gloria Corral Joven
Sr. Juan José Hinojo Domene

ACTA DE PLE

Una vegada comprovades les credencials presentades, amb base a la certificació
remesa per la Junta Electoral de zona, s’informa que les mateixes resulten correctes.
S’informa també que per part de la totalitat dels Regidors Electes s’ha procedit a la
presentació de les declaracions de béns 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 regidors assistents.
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2n. Comprovació de credencials:
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Sra. Vicenta Mengual Lull
Sr. Antonio Villalonga Juan

Guanyem
MC EPIC

Atès que han prestat el jurament o promesa tots els regidors electes, el que suposa
que es compleix el quòrum exigit per l’article 195.4 de la Llei del Règim Electoral General, la
Mesa declara constituïda la Corporació.

Constituïda la Corporació pels membres abans relacionats, el Sr. Secretari anuncia
que de conformitat amb l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny es procedirà a
l’elecció d’Alcalde, o en el seu cas Alcaldessa, d’acord amb el següent procediment: Poden
ser candidats tots els regidors que encapçalin les seues corresponents llistes Si algun d’ells
obté la majoria absoluta dels vots dels regidors, serà proclamat electe. Si cap d’ells obté la
mencionada majoria absoluta, serà proclamat Alcalde el regidor que encapçali la llista que
hagi obtingut major número de vots populars en el Municipi. En cas d’empat, es resoldrà per
sorteig.

CANDIDATS
Sra. Virginia Marí Rennesson
Sr. Rafael Ruiz González
Sr. Antonio Villalonga Juan

LLISTA ELECTORAL
Partit Popular
PSOE
Nova Alternativa

Vots obtinguts
A les eleccions
4.690
4.325
1.002

Amb caràcter previ a la votació per a l’elecció de l’Alcaldia, el Secretari informa que els
Regidors hauran de manifestar-se respecte al sistema de votació que s’utilitzarà per a
l’elecció de l’Alcalde.

ACTA DE PLE

Es presenten com a candidats a l’Alcaldia les regidores i regidors que seguidament
s’indiquen, que són les que encapçalen les seves corresponents llistes a excepció del Sr.
Juan Ribas Tur que renúncia a presentar candidatura.:
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4t. Elecció d’Alcalde:

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. Virginia Marí Rennesson

VOTEN A FAVOR
Sra. Virginia Marí Rennesson
Sr. Juan José Tur Ripoll
Sra. María Fajarnés Costa
Sr. Pablo Gárriz Galvan
Sr. Juan Flores Giménez
Sra. Lourdes Cardona Ribas
Sr. Alejandro Minchiotti Fabregas
Sr. Jacobo María Varela de Limia Chorda
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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.

Secretaria General

Sr. Antonio Villalonga Juan
Total vots obtinguts

Sr. Rafael Ruiz González
Sra. María del Carmen Boned Verdera
Sr. Ildefonso Molina Jiménez
Sra. Montserrat García Cuenca
Sr. José Juan Tur Cardona
Sra. Elena López Bonet
Sr. Agustín Perea Montiel
Sra. Estefania Torres Sánchez
Sr. Juan Ribas Ferrer
Sra. Gloria Corral Joven
Sr. Juan José Hinojo Domene
Sra. Vicenta Mengual Lull
En lletra
dotze

En números
12

Sr. Antonio Villalonga Juan
En lletra
un

En números
1

A la vista del resultat de l’escrutini es proclama Alcalde el Sr. Rafael Ruiz González
en haver obtingut la majoria absoluta de vots.
5è. 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’Alcalde, el Sr. Rafael Ruiz González, i
promet el càrrec.
6è. Arqueig i comprovació Inventari de béns a 11 de juny de 2011.
Amb ocasió d’haver-se constituït la nova Corporació en el dia d’avui, se sotmet
l’Arqueig a 13-06-15 i la comprovació de l’Inventari de Béns de la Corporació a 08-06-15, i
dels Patronats d’Esports, de Música i del Museu d’Art Contemporani a 08-06-15, a la
consideració del Ple a efectes de la seua comprovació, la qual és aprovada per unanimitat,
de conformitat amb el que disposen els arts. 33 i 34 del Reglament de Béns de les Entitats
Locals aprovat mitjançant RD 1372/86, de 13 de juny.
A continuació, el Sr. Alcalde dirigeix als presents el següent parlament:
“Autoritats, regidors i regidores, amics i amigues,
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Sr. Rafael Ruiz González

En lletra
vuit

ACTA DE PLE

Total vots obtinguts

Secretaria General

Bon dia a tothom i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest dia tan especial i en
aquesta que és la vostra casa.

En aquest sentit, voldria també manifestar el meu respecte cap als regidors i les regidores
que exerciran l’oposició a partir d’ara. No és una tasca fàcil i d’això potser ara en som més
conscient que la primera vegada que vaig tenir responsabilitats de govern. És una feina
moltes vegades sacrificada i desagraïda, però també imprescindible i que s’ha de portar
endavant amb responsabilitat, així que el meu compromís, que no voldria que quedés en
paraules buides, és intentar consensuar al màxim les grans decisions i les principals línies
d’actuació municipal. Tant de bo siguem entre tots capaços de mirar a mig i a llarg termini i
donar estabilitat al municipi en les qüestions més fonamentals.
El mateix resultat de les urnes del dia 24, segons el qual cap partit pot governar de forma
estable en solitari, ens diu que la nostra societat està canviant i que demana més diàleg i
altra manera de fer les coses. Hem de saber llegir entre línies i incorporar altres actituds,
altres formes, altres sistemes per fer participar i decidir a les persones que viuen a la nostra
ciutat.

ACTA DE PLE

Aquest sentiment d’agraïment però, ve acompanyat també d’un sentiment de profunda
responsabilitat. No m’oblit que darrera cada un de naltros, els regidors i les regidores que
avui estrenam legislatura, hi ha persones que es varen atracar a les urnes a votar el passat
24 de maig confiant que el partit al que donaven el seu vot treballaria per aconseguir una
ciutat millor. No m’oblit tampoc que molta altra gent ni tan sols es va atracar aquell dia als
col·legis electorals perquè es sent cada vegada més allunyada del que passa a les
institucions i de la feina que feim els seus representants polítics. Així que us deman que no
oblidem en cap moment, d’ara en endavant, que la nostra raó de ser aquí és donar resposta
a tota aquella gent, independentment de si ens votaren o no.
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Em permetreu que comenci per dir-vos que ara mateix, el meu primer sentiment és
d’agraïment. Agraïment als regidors del PSOE i de Guanyem Eivissa que amb els seus vots
m`han permès tenir l’honor de ser el vostre alcalde. Tenc clar que és un vot de confiança,
d’esperança, i l’assumeix amb tota la il·lusió i la força del món, convençut que amb la seva
companyia i suport, que amb el seu esforç, podrem tirar endavant aquest projecte col·lectiu.

L’espai urbà com a tal necessita d’una profunda revisió. Vivim a una ciutat cada vegada més
bruta, més plena de cotxes, envaïda per la publicitat, amb una mancança important d’espais
lliures i zones verdes, amb més remors i menys comoditats. Estam, cada vegada més,
donant l’esquena a la mar. Hem de repensar la ciutat i ho haurem de fer en un moment
d’incertesa, amb instruments de planejament i infraestructures a mig fer i amb una falta de
cooperació institucional que ha set una autèntica llosa durant els darrers anys.
Sense una ciutat cuidada i respectada, difícilment ens podem respectar a naltros mateixos
com a eivissencs. Hem de dignificar el municipi i recuperar l’orgull de ser de la ciutat, de ser
vilero, de pertànyer a la capital de l’illa.
I, per suposat, hem de posar les persones al lloc que els hi correspon. Amb polítiques que
marquin clarament les prioritats: les necessitats bàsiques, el benestar, la integració plena, la
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Aquest nou cicle que avui comença ens enfrontarà a una gran quantitat de temes per
resoldre, alguns de nous, altres massa antics.

Secretaria General

igualtat, l’educació i la formació, el respecte per la nostra història, per la nostra cultura i el
nostre patrimoni.
A partir d’avui treballarem per desenvolupar un ambiciós programa de govern amb la mirada
posada en aquestos objectius. Per portar-lo endavant serà necessària l’ajuda de tothom i
aquí he de dir que confi plenament en la feina dels treballadors i les treballadores d’aquesta
institució, que sé que estan plenament capacitats per assessorar i aconsellar a la nova
Corporació en la seva tasca.

Moltes gràcies a tots i a totes, i endavant.”
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Des del primer dia revisarem les prioritats, no donant res per fet i preguntant-nos si l’acció a
desenvolupar és realment d’utilitat per a la ciutadania i té un cost assumible per al nostre
municipi. Revisarem i aprofitarem tot el que trobem iniciat, sense descartar res a priori pel fet
que hagi set realitzat per un equip de govern d’altre signe polític. I ens deixarem aconsellar
per aquelles persones que, abans que naltros, han tingut responsabilitats o ens han
demostrat que són referents pel nostre municipi. Perquè, abans que naltros, molts de
companys i companyes, han sigut en aquestes o paregudes cadires han rebut aquestes
responsabilitats. No ens podem oblidar de companys recentment desapareguts i que avui
tots tenim al nostre cor i al nostre cap. I perquè després de naltros, també vindran altres que
segur que rebran el càrrec amb la mateixa il·lusió i ganes de fer-ho bé. Deixem el llistó ben
alt. Que el dia que marxem es pugui dir que vàrem donar un bon servei i vàrem demostrar la
nostra estima cap a la nostra ciutat.

ACTA DE PLE

Entre les nostres prioritats estarà reprendre algunes de les obres clau que durant els darrers
anys han quedat pel camí: la reforma del Parador Turístic, la construcció dels nous Jutjats, la
peatonització de Vara de Rey o la imprescindible millora de la xarxa de clavegueram i els
emissaris. Però igualment prioritari serà atendre tota problemàtica social i, per tant, impulsar
la creació del centre integral des Gorg, augmentar si és necessària l’ajuda a les persones
amb més necessitats, donar especial atenció a famílies i gent gran i actuar, en la mida de les
nostres possibilitats, per solventar la problemàtica de l’accés a l’habitatge.
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Conclosa la intervenció i ho havent més assumptes que tractar s’aixeca la sessió a les deu
hores i trenta minuts del dia, de la qual se n’estén la present Acta que consta de sis folis, que
és firmada pel Sr. Alcalde i per mi el Secretari, que la certifico.
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