Núm. 8/2015

ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA
EULÀRIA DES RIU CELEBRADA EL DIA 13.06.2015

CONCEJALES ELECTOS PRESENTES
1.- D. VICENTE ALEJANDRO MARÍ TORRES
2.-Dª MARIA DEL CARMEN FERRER TORRES
3. Dª ANA MARIA COSTA GUASCH
4.- D. PEDRO JUAN MARÍ NOGUERA
5.- D. SALVADOR LOSA MARÍ
6.- Dª MARIA CATALINA BONET ROIG
7.- D. ANTONIO MARÍ MARÍ
8.- D. ANTONIO RIERA ROSELLÓ
9.- Dª ANTONIA PICÓ PEREZ
10.- D. JUAN ROIG RIERA
11.-D. MARIANO JUAN COLOMAR
12.- D. FRANCISCO TUR CAMACHO
13.- D. VICENTE TORRES FERRER
14.- Dª JOSEFA MARÍ GUASCH
15.- D. RAMÓN ROCA MÉRIDA
16.- Dª CARMEN VILLENA CÁCERES
17.- D. JOSÉ LUIS PARDO SÁNCHEZ
18.- D. ÓSCAR EVARISTO RODRÍGUEZ ALLER
19.- Dª ISABEL AGUILAR TABERNERO
20.- D. MARIANO TORRES TORRES
21.- D. JOSÉ SÁNCHEZ RUBIÑO
SECRETARIA
Dª CATALINA MACÍAS PLANELLS
En la localidad de Santa Eulària des Riu, en el Salón de sesiones de la Casa Consistorial,
siendo las veinte horas del día trece de junio de 2015, concurren los candidatos electos a
concejales del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu en las elecciones locales celebradas
el día 24 de mayo de 2015.
Los asistentes constituyen la unanimidad de los concejales proclamados electos por la Junta
Electoral de Zona de Ibiza así como por el acuerdo de la junta Electoral de Zona de Ibiza
de fecha 01 de junio de 2015 en el que se comunica la renuncia de SOFÍA DE CRUZ
PALOMAR del acta de regidora del ayuntamiento de Santa Eulària de Santa Eulària des Riu
y se expide credencial al siguiente candidato por GUANYEM SANTA EULÀRIA DES RIU, D.
JOSÉ SÁNCHEZ RUBIÑO. Todos ellos concurren a la sesión con objeto de celebrar sesión
pública de constitución del nuevo Ayuntamiento conforme a los dispuesto en los artículos
195 y siguientes de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio de régimen electoral general.
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Comprobada la existencia de quórum suficiente para la celebración de la presente sesión
constitutiva se declara abierta la Sesión.

La Secretaria indica que de conformidad con lo establecido en el artículo 195.2 de la Ley
orgánica 5/1985, de 19 de junio, se va a proceder a la constitución de la MESA DE EDAD,
que presidirá la sesión hasta la elección y toma de posesión del Alcalde. La Mesa de edad
la forman los concejales electos de mayor y menor edad, actuando como secretaria la
secretaria de la Corporación.
A continuación se llama al concejal de mayor edad D. JUAN ROIG RIERA, (17.01.1945)
quién presidirá MESA. Comprobada la personalidad del Sr. Roig, este procede a prestar
juramento con la fórmula siguiente: “Juro por mi conciencia y por mi honor cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de regidor de este Ayuntamiento con lealtad al Rey y
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”.
A continuación, se llama a D. OSCAR EVARISTO RODRÍGUEZ ALLER (18.12.1991),
concejal de menor edad quién, una vez comprobada su personalidad, procede a prestar
juramento con la fórmula siguiente: “Per imperatiu legal promet per la meua consciencia i
pel meu honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor d’aquest Ajuntament,
amb lleialtat al Cap de l’Estat i complir i fer guardar la constitució com a norma fonamental
de l’Estat.”
La Mesa de edad queda constituida por D. Juan Roig Riera, concejal de mayor edad que la
preside, por Óscar Rodríguez Aller, concejal de menor edad y por la Secretaria de la
Corporación que hace las funciones de Secretaria de Mesa.
Se hace constar que por parte de todos los concejales electos se han formulado las
correspondientes declaraciones indicadas al artículo 75.7 de la Ley 7/1985 de 2 de abril
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y se pide a los presentes si los afecta alguna
causa de incompatibilidad sobrevenida con posterioridad a su declaración. No se hace
manifestación alguna. Así mismo se da cuenta de que se ha puesto a disposición de los
concejales electos la documentación relativa a los justificantes de las existencias en metálico
y valores propios depositados a la Caixa Municipal y Entidades Bancarias y la
documentación relativa al Inventario de Bienes de la Corporación.
A continuación la secretaria indica que se procederá al llamamiento de todos los concejales
electos siguiendo la orden establecido en el acta de Proclamación de electos remitida por la
Junta Electoral de Zona de Ibiza, empezando por la lista más votada y por el orden en qué
cada uno figura en la lista correspondiente para que presten juramento o promesa del
cargo de concejal conforme al artículo 108.8 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General.

PARTIDO POPULAR (5.023 votos)
1.- D. VICENTE ALEJANDRO MARÍ TORRES. Comprobada su personalidad por el
Presidente de Mesa, procede a prestar juramento “Jur per la meva consciència i pel meu
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor d'aquest Ajuntament amb
lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat”.
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2.- Dª MARIA DE CARMEN FERRER TORRES. Comprobada su personalidad por el
Presidente de Mesa, procede a prestar juramento “Jur per la meva consciència i pel meu
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora d'aquest Ajuntament amb
lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat”.
3. Dª ANA MARIA COSTA GUASCH. Comprobada su personalidad por el Presidente de
Mesa, procede a prestar juramento “Jur per la meva consciència i pel meu honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidora d'aquest Ajuntament amb lleialtat al Rei i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat”.
4.- D. PEDRO JUAN MARÍ NOGUERA. Comprobada su personalidad por el Presidente de
Mesa, procede a prestar juramento “Jur per la meva consciència i pel meu honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor d'aquest Ajuntament amb lleialtat al Rei i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat”.
5.- D. SALVADOR LOSA MARÍ. Comprobada su personalidad por el Presidente de Mesa,
procede a prestar juramento “Jur per la meva consciència i pel meu honor complir fidelment
les obligacions del càrrec de regidor d'aquest Ajuntament amb lleialtat al Rei i guardar i fer
guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat”.
6.- Dª MARIA CATALINA BONET ROIG. Comprobada su personalidad por el Presidente de
Mesa, procede a prestar juramento “Prometo por mi conciencia y por mi honor cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de concejala de este Ayuntamiento con lealtad al Rey y
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”.
7. ANTONIO MARI MARI- Comprobada su personalidad por el Presidente de Mesa,
procede a prestar juramento “Juro por mi conciencia y por mi honor cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de regidor de este Ayuntamiento con lealtad al Rey y guardar y
hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”.
8. ANTONIO RIERA ROSELLÓ.- Comprobada su personalidad por el Presidente de Mesa,
procede a prestar juramento “Juro per la meva consciència i pel meu honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor d'aquest Ajuntament amb lleialtat al Rei i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat”.
9. ANTONIA PICÓ PÉREZ.- Comprobada su personalidad por el Presidente de Mesa,
procede a prestar juramento “Juro por mi conciencia y por mi honor cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de concejala de este Ayuntamiento con lealtad al Rey y guardar y
hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”.
10. MARIANO JUAN COLOMAR.- Comprobada su personalidad por el Presidente de
Mesa, procede a prestar juramento “Promet per la meva consciència i pel meu honor
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor d'aquest Ajuntament amb lleialtat al
Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat”.
11. FRANCISCO TUR CAMACHO.- Comprobada su personalidad por el Presidente de
Mesa, procede a prestar juramento “Juro por mi conciencia y por mi honor cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de regidor de este Ayuntamiento con lealtad al Rey y
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”.
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PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (2.281 VOTOS)
1. VICENTE TORRES FERRER.- Comprobada su personalidad por el Presidente de Mesa,
procede a prestar juramento “Prometo per la meva consciència i pel meu honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor d'aquest Ajuntament amb lleialtat al Rei i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat”.
2. JOSEFA MARÍ GUASCH.- Comprobada su personalidad por el Presidente de Mesa,
procede a prestar juramento “Prometo por mi conciencia y por mi honor cumplir fielmente
las obligaciones del cargo de concejala de este Ayuntamiento con lealtad al Rey y guardar y
hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”.
3. RAMÓN ROCA MÉRIDA.- Comprobada su personalidad por el Presidente de Mesa,
procede a prestar juramento “Prometo per la meva consciència i pel meu honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor d'aquest Ajuntament amb lleialtat al Rei i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat”.
4. CARMEN VILLENA CÁCERES.- Comprobada su personalidad por el Presidente de Mesa,
procede a prestar juramento “Prometo por mi conciencia y por mi honor cumplir fielmente
las obligaciones del cargo de concejala de este Ayuntamiento con lealtad al Rey y guardar y
hacer
guardar
la
Constitución
como
norma
fundamental
del
Estado”.
5. JOSÉ LUIS PARDO SÁNCHEZ.- Comprobada su personalidad por el Presidente de Mesa,
procede a prestar juramento “Prometo por mi conciencia y por mi honor cumplir fielmente
las obligaciones del cargo de regidor de este Ayuntamiento con lealtad al Rey y guardar y
hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”.
GUANYEM (1.589 votos)
2. ISABEL AGUILAR TABERNERO.- Comprobada su personalidad por el Presidente de
Mesa, procede a prestar juramento “Por imperativo legal prometo cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de concejala de este Ayuntamiento con lealtad al Jefe de Estado y
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”.
3. MARIANO TORRES TORRES.- Comprobada su personalidad por el Presidente de Mesa,
procede a prestar juramento “Promet per imperatiu legal per la meva consciència i pel meu
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor d'aquest Ajuntament amb
lleialtat al Cap de l’Estat i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l'Estat”.
4. JOSÉ SÁNCHEZ RUBIÑO.- Comprobada su personalidad por el Presidente de Mesa,
procede a prestar juramento “Prometo por mi conciencia cumplir fielmente las obligaciones
del cargo de concejal de este Ayuntamiento con lealtad al Jefe del Estado y guardar y hacer
guardar la constitución como norma fundamental hasta que los ciudadanos de éste país la
cambien para recuperar su soberanía y sus derechos sociales”.
Habiéndose dado cumplimiento a lo que dispone el artículo 195 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General a las 20.15 horas el Presidente de
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Mesa declara constituido el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu después de las
elecciones municipales celebradas el día 24 de mayo de 2015.

A continuación se indica que se procederá a la elección del nuevo alcalde en conformidad
con el procedimiento establecido al artículo 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General. El sistema de votación será el ordinario a mano alzada.
La Secretaria pregunta en primer lugar a los concejales que encabezan sus correspondientes
listas, Vicente Marí Torres (PP), Vicente Torres Ferrer (PSOE) y Óscar Rodríguez (GUANYEM)
si presentan candidatura. Los tres responden afirmativamente, por lo cual quedan
proclamadas sus candidaturas.
A continuación la Secretaria pide que levanten la mano los concejales que apoyen la
candidatura del Sr. VICENTE MARÍ TORRES, siendo el resultado de 12 votos a favor.
A continuación, que levanten la mano los concejales que apoyen la candidatura del Sr.
VICENTE TORRES FERRER, que obtiene cinco votos.
Finalmente solicita que levanten la mano los concejales que apoyen la candidatura del Sr.
ÓSCAR RODRÍGUEZ ALLER, que obtiene cuatro votos.
Finalizada la votación y habiendo obtenido el Sr. Vicente Marí Torres 12 votos a favor, el
que representa la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, se
declara proclamado alcalde del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu a Vicente Marí
Torres, a quien se solicita que se dirija a Mesa para prestar juramento o promesa del cargo
de alcalde.
El nuevo proclamado alcalde presta juramento en los siguientes términos:
“Jo, Vicent Marí Torres, jur per la meva consciència i pel meu honor complir fidelment les
obligacions del càrrec d’alcalde d'aquest Ajuntament amb lleialtat al Rei i guardar i fer
guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat”
A continuación, el Presidente de Mesa de Edad, D Juan Roig Riera hace entrega al nuevo
alcalde del bastón de mando, quien procede a ocupar la Presidencia, que es abandonada
por los miembros de la mesa de edad que, habiendo finalizado sus funciones queda
disuelta incorporándose sus miembros a sus respectivos asientos.
El alcalde procede a realizar un discurso en los siguientes términos:
“Digníssimes autoritats, regidors, regidores, senyores i senyors, molts bones tardes i gràcies
per acompañar-mos en aquest important i significatiu acte institucional.
Saludar també d´una manera especial a tots es que seguiu s´acte des de es porxos i plaça
de l´ajuntament.
Acabam de constituir sa nova Corporació municipal de Santa Eulària des Riu per als pròxims
quatre anys. Una corporació sortida de ses eleccions celebrades es passat 24 de maig a ses
que es ciutadans varen donar suport majoritari a sa candidatura des Partit Popular que
encapçalava sa meua persona.
Me permetran, idò, que aquestes primeres paraules com alcalde siguin per agrair d’una
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manera molt sincera aquesta confiança i aquest recolzament que, a nivell personal, esper no
defraudar.
Vull també agrair a tots es regidors i regidores que varen formar part de sa passada
corporació, sa seua feina i dedicació durant es darrers quatre anys. Estic segur que, des
d’aquestes mateixes cadires, o des d’altres responsabilitats, tots seguiran treballant i lluitant
per defensar es interessos des ciutadans de Santa Eulària des Riu. Sempre he trobat en tots
ells sa col·laboració i altura necessària per treure endavant de manera unànime temes clau
per as futur des municipi, temes com sa normativa d’usos, sa protecció de Tagomago o
s’ordenança de transparència.
Una ordenança que tenim es compromís de començar a aplicar de manera immediata,
dotant a sa institució, i a n’aquest mateix saló de plens, des mitjans necessaris per facilitar
s’acacés a sa informació institucional d’una manera àgil i senzilla.
Tenim per davant importants reptes, grans projectes que són bàsics pes futur des municipi i
que esperem que aviat comencin a ser realitats: Parlam, per exemple, de sa reforma de sa
carretera de Santa Eulària, de sa reforma de sa depuradora o sa posada en marxa de sa
dessaladora, que mus permetrà tenir aigua de qualitat suficient per abastir es municipi.
Però també tenim quatre anys de molta feina per seguir millorant dia a dia, passa a passa,
es municipi, modernitzant es nostres pobles, barris i espais públics, dotant-los des serveis i
infraestructures que necessiten. Des d’aquí, es meu reconeixement a tot es personal
municipal per sa feina, s’esforç i sa professionalitat que empren dia a dia per fer front a totes
ses demandes i necessitats que es presenten, que són moltes, com correspon a un municipi
gros i extens com aquest.
Seguirem apostant, com hem fet fins ara, per garantir s’atenció i assistència a ses necessitats
des ciutadans: ampliarem sa xarxa de serveis assistencials amb una nova oficina
d’assesorament jurídic i ajuda per a ses persones afectades per problemes de vivenda.
Seguirem impulsant sa tasca de s’escola de formació, des Club de Feina i des Servei
d’orientació laboral, compromisos cada vegada més consolidats i amb uns resultats efectius i
fora de qualsevol dubte. Perquè, més enllà de ses pròpies competències municipals,
seguirem apostant per donar solucions reals a problemes reals.
Ses persones són sa nostra prioritat, i és molt important que sentin que es seu ajuntament els
escolta i treballa per ajudar-los. Tot, sense descuidar es progrés i millora general des
municipi. Volem tenir un entorn net i cuidat, uns pobles tranquils i un destí turístic de qualitat;
qualitat en serveis i en oferta cultural, esportiva i complementària. Un destí apreciat per es
nostres visitants que trobin a Santa Eulària des Riu un lloc per descansar, disfrutar i
recomanar. Aquesta és sa millor promoció que podem fer, que residents i visitants se sentin
orgullosos des municipi.
Des d’un ajuntament es poden fer moltes coses, però no podem oblidar que tenim afegit es
fet de ser s’administració que més aprop està de sa gent, i això mos obliga a fer front a
problemes que s’han de resoldre mos correspongui o no, tenguem o no competències. En
aquest punt seguirem també treballant, com varem fer amb s’escola de Santa Gertrudis i es
nou institut.
6

Esper poder seguir amb sa mateixa línea de col·laboració i per això, ses portes d’aquesta
casa i des meu despatx estan i estaran sempre obertes.
No oblidem que tots es que estam aquí, siguem des partit que siguem, hem estat escollits
pes ciutadans que mos demanen responsabilitat i feina.
Mos han escollit per representar es interessos d’aquest municipi dins i fora de s’illa, allí on
faci falta i, mos han escollit, perquè estem a s’alçada de lo que s’espera d’un representant
públic. Ja ho deia abans, sa nostra obligació és, des d’avui, atendre i resoldre es problemes
de Santa Eulària des Riu. Tan simple i, a la vegada, tan complicat com això.
En un moment en que sa política i ses persones que mos hi dedicam estam molt
qüestionades, crec que és necessari defensar i demostrar sense embulls s’honestitat de tots
es que des d’avui ocupam una cadira en aquesta Corporació.
Aquí s’única línea de color que hem de tenir tots clara es sa línea de sa responsabilitat i des
respecte: respecte a sa institució, respecte a nes lloc representam i, sobre tot, respecte a nes
ciutadans.
A sa casa de tots, estam per debatre, proposar i prendre ses decisions que considerem
millors per es nostre present i futur com a municipi.
Des de plantejaments diferents i lógiques divergències de criteri, estic convençut que es
poden trobar solucions consensuades. Per damunt de voluntats partidistes o plantejaments
prestablerts, hi ha es mandat democràtic sorgit d’unes eleccions, que esperc que es
compleixi amb èxit.
Per això, i des d’avui mateix, deman colaboració i lleialtat institucional, tan per part des
regidors com de ses altres administracions publiques que, com naltros, no hauran d’oblidar
qué és lo que ha triat sa gent i lo que espera. Deman col·laboració sense desprecis ni
prejudicis: estam a nes mateix barco, un barco que mos ha de portar a bon port, tot i que
per arribar-hi, ses rutes triades per cada un siguin diferents.
Ànim, endavant i sort a tots.”

Acto seguido, cuando son las veinte horas y veinticinco minutos el Sr. Alcalde-Presidente
levanta la sesión, de la que se extiende el presente acta que es firmada por el Alcalde y por
mí, la Secretaria que la certifico.

ANTE MÍ,
LA SECRETARIA

EL ALCALDE
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ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA
DES RIU CELEBRADA EL DIA 13.06.2015

REGIDORS ELECTES PRESENTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Sr. VICENTE ALEJANDRO MARÍ TORRES
Sra. MARIA DEL CARMEN FERRER TORRES
Sra. ANA MARIA COSTA GUASCH
Sr. PEDRO JUAN MARÍ NOGUERA
Sr. SALVADOR LOSA MARÍ
Sra. MARIA CATALINA BONET ROIG
Sr. ANTONIO MARÍ MARÍ
Sr. ANTONIO RIERA ROSELLÓ
Sra. ANTONIA PICÓ PEREZ
Sr. JUAN ROIG RIERA
Sr. MARIANO JUAN COLOMAR
Sr. FRANCISCO TUR CAMACHO
Sr. VICENTE TORRES FERRER
Sra. JOSEFA MARÍ GUASCH
Sr. RAMÓN ROCA MÉRIDA
Sra. CARMEN VILLENA CÁCERES
Sr. JOSÉ LUIS PARDO SÁNCHEZ
Sr. ÓSCAR EVARISTO RODRÍGUEZ ALLER
Sra. ISABEL AGUILAR TABERNERO
Sr. MARIANO TORRES TORRES
Sr. JOSÉ SÁNCHEZ RUBIÑO

SECRETARIA
Dª CATALINA MACÍAS PLANELLS
A la localitat de Santa Eulària des Riu, a la Sala de sessions de la Casa Consistorial, essent
les vint hores del dia tretze de juny de 2015 concorren els candidats electes a regidors de
l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu a les eleccions locals celebrades el dia 24 de maig de
2015.
Els assistents constitueixen la unanimitat dels regidors proclamats electes per la Junta
Electoral de Zona d'Eivissa així com per l’acord de la mateixa Junta de data 01 de juny de
2015 en el que es comunica la renúncia de SOFIA DE LA CRUZ COLOMAR de l’acta de
regidora de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i s’expedeix credencial al següent
candidat per GUANYEM SANTA EULÀRIA DES RIU, JOSÉ SÁNCHEZ RUBIÑO. Tots ells
concorren a la sessió a fi de celebrar sessió pública de constitució del nou Ajuntament
conforme al que es disposa en l'article 195 i següents de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de
juny.
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Comprovada l'existència de quòrum suficient per a la celebració de la present sessió
constitutiva, es declara oberta la Sessió.
La secretària indica que de conformitat amb l'establert en l'article 195.2 de la Llei orgànica
5/1985, de 19 de juny, la sessió estarà presidida, fins a l'elecció i presa de possessió de
l'Alcalde, per la Mesa d'edat formada pels regidors electes de major i menor edat, actuant
com a secretària la de la Corporació.
Tot seguit procedeix a cridar al regidor de major edat D. JUAN ROIG RIERA, (17.01.1945)
qui presidirà la Mesa. Comprovada la personalitat del Sr. Roig, aquest procedeix a prestar
jurament amb la fórmula següent: “Juro por mi conciencia y por mi honor cumplir fielmente
las obligaciones del cargo de regidor de este Ayuntamiento con lealtad al Rey y guardar y
hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”.
A continuació, la Secretària crida a D. OSCAR EVARISTO RODRÍGUEZ ALLER
(18.12.1991), regidor de menor edat qui, una vegada comprovada la seva personalitat,
procedeix a prestar jurament: “Per imperatiu legal promet complir les obligacions del càrrec
de regidor de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb lleialtat al Cap de l’Estat i complir i
fer complir la constitució com a norma fonamental de l’Estat.”
La Mesa d’edat queda constituïda per D. Juan Roig Riera, regidor de major edat que la
presideix, per Oscar Rodríguez Aller regidor de menor edat i per la Secretària de la
Corporació que fa les funcions de Secretària de la Mesa.
Es fa constar que per part de tots els regidors electes s’han formulat les corresponents
declaracions indicades a l’article 75.7 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les
Bases de Regim Local i es demana als presents si els afecta alguna causa d’incompatibilitat
sobrevinguda amb posterioritat a la seva declaració. No es fa cap manifestació. Així mateix
es dona conta de que s’ha posat a disposició dels regidors electes la documentació relativa
als justificants de les existències en metàl·lic i valors propis dipositats a la Caixa Municipal i
Entitats Bancàries i la documentació relativa a l’Inventari de Béns de la Corporació.
A continuació la secretaria indica que es procedirà a la crida de tots els regidors electes
seguint l’ordre establert en l’acta de Proclamació d’electes remesa per la junta Electoral de
Zona d’Eivissa, començant per la llista més votada i per l’ordre en què cadascun figura en
la llista corresponent perquè prestin jurament o promesa conforme a l’article 108.8 de la
Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.

PARTIT POPULAR (5.023 vots)
1.- D. VICENTE ALEJANDRO MARÍ TORRES. Comprovada la seva personalitat pel President
de la Mesa, procedeix a prestar jurament “Jur per la meva consciència i pel meu honor
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor d'aquest Ajuntament amb lleialtat al
Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat”.
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2.- MARIA DEL CARMEN FERRER TORRES. Comprovada la seva personalitat pel President
de la Mesa, procedeix a prestar jurament “Jur per la meva consciència i pel meu honor
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor d'aquest Ajuntament amb lleialtat al
Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat”.

3. ANA MARIA COSTA GUASCH. Comprovada la seva personalitat pel President de la
Mesa, procedeix a prestar jurament “Jur per la meva consciència i pel meu honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor d'aquest Ajuntament amb lleialtat al Rei i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat”.
4.- D. PEDRO JUAN MARÍ NOGUERA. Comprovada la seva personalitat pel President de la
Mesa, procedeix a prestar jurament “Jur per la meva consciència i pel meu honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor d'aquest Ajuntament amb lleialtat al Rei i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat”.
5.- D. SALVADOR LOSA MARÍ. Comprovada la seva personalitat pel President de la Mesa,
procedeix a prestar jurament “Jur per la meva consciència i pel meu honor complir fidelment
les obligacions del càrrec de regidor d'aquest Ajuntament amb lleialtat al Rei i guardar i fer
guardar
la
Constitució
com
a
norma
fonamental
de
l'Estat”.
6.- Dª MARIA CATALINA BONET ROIG. Comprovada la seva personalitat pel President de
la Mesa, procedeix a prestar jurament “Prometo por mi conciencia y por mi honor cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de concejala de este Ayuntamiento con lealtad al Rey y
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”.
7. ANTONIO MARI MARI- Comprovada la seva personalitat pel President de la Mesa,
procedeix a prestar jurament “Juro por mi conciencia y por mi honor cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de concejal de este Ayuntamiento con lealtad al Rey y guardar y
hacer
guardar
la
Constitución
como
norma
fundamental
del
Estado”.
8. ANTONIO RIERA ROSELLÓ.- Comprovada la seva personalitat pel President de la Mesa,
procedeix a prestar jurament “Jur per la meva consciència i pel meu honor complir fidelment
les obligacions del càrrec de regidor d'aquest Ajuntament amb lleialtat al Rei i guardar i fer
guardar
la
Constitució
com
a
norma
fonamental
de
l'Estat”.
9. ANTONIA PICÓ PÉREZ.- Comprovada la seva personalitat pel President de la Mesa,
procedeix a prestar jurament “Juro por mi conciencia y por mi honor cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de concejala de este Ayuntamiento con lealtad al Rey y guardar y
hacer
guardar
la
Constitución
como
norma
fundamental
del
Estado”.
10. MARIANO JUAN COLOMAR.- Comprovada la seva personalitat pel President de la
Mesa, procedeix a prestar jurament “Promet per la meva consciència i pel meu honor
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor d'aquest Ajuntament amb lleialtat al
Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat”.
11. FRANCISCO TUR CAMACHO.- Comprovada la seva personalitat pel President de la
Mesa, procedeix a prestar jurament “Juro por mi conciencia y por mi honor cumplir fielmente
las obligaciones del cargo de concejala de este Ayuntamiento con lealtad al Rey y guardar y
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hacer

guardar

la

Constitución

como

norma

fundamental

del

Estado”.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (2.281 VOTS)
1. VICENTE TORRES FERRER.- Comprovada la seva personalitat pel President de la Mesa,
procedeix a prestar jurament “Prometo per la meva consciència i pel meu honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor d'aquest Ajuntament amb lleialtat al Rei i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat”.
2. JOSEFA MARÍ GUASCH.- Comprovada la seva personalitat pel President de la Mesa,
procedeix a prestar jurament “Prometo por mi conciencia y por mi honor cumplir fielmente
las obligaciones del cargo de concejala de este Ayuntamiento con lealtad al Rey y guardar y
hacer
guardar
la
Constitución
como
norma
fundamental
del
Estado”.
3. RAMÓN ROCA MÉRIDA.- Comprovada la seva personalitat pel President de la Mesa,
procedeix a prestar jurament “Prometo per la meva consciència i pel meu honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor d'aquest Ajuntament amb lleialtat al Rei i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat”.
4. CARMEN VILLENA CÁCERES.- Comprovada la seva personalitat pel President de la
Mesa, procedeix a prestar jurament “Prometo por mi conciencia y por mi honor cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de concejala de este Ayuntamiento con lealtad al Rey y
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”.
5. JOSÉ LUIS PARDO SÁNCHEZ.- Comprovada la seva personalitat pel President de la
Mesa, procedeix a prestar jurament “Prometo por mi conciencia y por mi honor cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de concejal de este Ayuntamiento con lealtad al Rey y
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”.

GUANYEM (1.589 vots)
2. ISABEL AGUILAR TABERNERO .- Comprovada la seva personalitat pel President de la
Mesa, procedeix a prestar jurament “Por imperativo legal prometo cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de concejala de este Ayuntamiento con lealtad al Jefe de Estado y
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”.
3. MARIANO TORRES TORRES.- Comprovada la seva personalitat pel President de la Mesa,
procedeix a prestar jurament “Promet per imperatiu legal, per la meva consciència i pel meu
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor d'aquest Ajuntament amb
lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat”.
4. JOSÉ SÁNCHEZ RUBIÑO.- Comprovada la seva personalitat pel President de la Mesa,
procedeix a prestar jurament “Prometo por mi conciencia cumplir fielmente las obligaciones
del cargo de concejal de este Ayuntamiento con lealtad al Jefe del Estado y guardar y hacer
guardar la constitución como norma fundamental hasta que los ciudadanos de éste país la
cambien para recuperar su soberanía y sus derechos sociales”.
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Havent-se donat compliment al que disposa l’article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de
19 de juny, del Règim Electoral General a les 20.15 hores es declara constituït l’Ajuntament
de Santa Eulària des Riu després de les eleccions municipals celebrades el dia 24 de maig
de 2015.
A continuació la Secretària explica que es procedirà a l’elecció del nou alcalde de
conformitat amb el procediment establert a l’article 196 de la Llei Orgànica del Règim
Electoral General. El sistema de votació serà l’ordinari a mà alçada.
La Secretària pregunta en primer lloc als regidors que encapçalen les seves corresponents
llistes, Vicente Marí Torres (PP), Vicente Torres Ferrer (PSOE) y Óscar Rodríguez
(Guanyem) si presenten candidatura. Els tres responen afirmativament, per la qual cosa
queden proclamades les seves candidatures.
A continuació la Secretària demana als regidors que aixequin la mà als qui recolzin la
candidatura del Sr. VICENTE MARÍ TORRES, essent el resultat de 12 vots a favor.
A continuació que alcin la mà els regidors que recolzin la candidatura del Sr. VICENTE
TORRES FERRER, que obté cinc vots.
Finalment sol·licita que alcin la mà els regidors que recolzin la candidatura del Sr. ÓSCAR
RODRÍGUEZ ALLER, que obté quatre vots.
Finalitzada la votació i havent obtingut el Sr. Vicente Marí Torres 12 vots a favor, el que
representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, es declara
proclamat alcalde de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, Vicente Marí Torres a qui es
demana que es dirigeixi a la Mesa per prestar jurament o promesa del càrrec d’alcalde.
El nou proclamat Alcalde presta jurament en los següents termes:
“Jo, Vicent Marí Torres, jur per la meua consciència i pel meu honor complir fidelment les
obligacions del càrrec d’alcalde d’aquest ajuntament, amb lleialtat al rei i guardar i fer
guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat”
A continuació, el President de la Mesa de Edat, D. Juan Roig Riera fa entrega al nou alcalde
de la vara de comandament, qui procedeix a ocupar la Presidència, que és abandonada
pels membres de la mesa d’Edat que, havent finalitzat les seves funcions queda dissolta
incorporant-se els seus membres als seus respectius seients.
Finalment l’alcalde pronuncia un discurs en els següents termes:
“Digníssimes autoritats, regidors, regidores, senyores i senyors, molts bones tardes i gràcies
per acompañar-mos en aquest important i significatiu acte institucional.
Saludar també d´una manera especial a tots es que seguiu s´acte des de es porxos i plaça
de l´ajuntament.
Acabam de constituir sa nova Corporació municipal de Santa Eulària des Riu per als pròxims
quatre anys. Una corporació sortida de ses eleccions celebrades es passat 24 de maig a ses
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que es ciutadans varen donar suport majoritari a sa candidatura des Partit Popular que
encapçalava sa meua persona.
Me permetran, idò, que aquestes primeres paraules com alcalde siguin per agrair d’una
manera molt sincera aquesta confiança i aquest recolzament que, a nivell personal, esper no
defraudar.
Vull també agrair a tots es regidors i regidores que varen formar part de sa passada
corporació, sa seua feina i dedicació durant es darrers quatre anys. Estic segur que, des
d’aquestes mateixes cadires, o des d’altres responsabilitats, tots seguiran treballant i lluitant
per defensar es interessos des ciutadans de Santa Eulària des Riu. Sempre he trobat en tots
ells sa col·laboració i altura necessària per treure endavant de manera unànime temes clau
per as futur des municipi, temes com sa normativa d’usos, sa protecció de Tagomago o
s’ordenança de transparència.
Una ordenança que tenim es compromís de començar a aplicar de manera immediata,
dotant a sa institució, i a n’aquest mateix saló de plens, des mitjans necessaris per facilitar
s’acacés a sa informació institucional d’una manera àgil i senzilla.
Tenim per davant importants reptes, grans projectes que són bàsics pes futur des municipi i
que esperem que aviat comencin a ser realitats: Parlam, per exemple, de sa reforma de sa
carretera de Santa Eulària, de sa reforma de sa depuradora o sa posada en marxa de sa
dessaladora, que mus permetrà tenir aigua de qualitat suficient per abastir es municipi.
Però també tenim quatre anys de molta feina per seguir millorant dia a dia, passa a passa,
es municipi, modernitzant es nostres pobles, barris i espais públics, dotant-los des serveis i
infraestructures que necessiten. Des d’aquí, es meu reconeixement a tot es personal
municipal per sa feina, s’esforç i sa professionalitat que empren dia a dia per fer front a totes
ses demandes i necessitats que es presenten, que són moltes, com correspon a un municipi
gros i extens com aquest.
Seguirem apostant, com hem fet fins ara, per garantir s’atenció i assistència a ses necessitats
des ciutadans: ampliarem sa xarxa de serveis assistencials amb una nova oficina
d’assesorament jurídic i ajuda per a ses persones afectades per problemes de vivenda.
Seguirem impulsant sa tasca de s’escola de formació, des Club de Feina i des Servei
d’orientació laboral, compromisos cada vegada més consolidats i amb uns resultats efectius i
fora de qualsevol dubte. Perquè, més enllà de ses pròpies competències municipals,
seguirem apostant per donar solucions reals a problemes reals.
Ses persones són sa nostra prioritat, i és molt important que sentin que es seu ajuntament els
escolta i treballa per ajudar-los. Tot, sense descuidar es progrés i millora general des
municipi. Volem tenir un entorn net i cuidat, uns pobles tranquils i un destí turístic de qualitat;
qualitat en serveis i en oferta cultural, esportiva i complementària. Un destí apreciat per es
nostres visitants que trobin a Santa Eulària des Riu un lloc per descansar, disfrutar i
recomanar. Aquesta és sa millor promoció que podem fer, que residents i visitants se sentin
orgullosos des municipi.
Des d’un ajuntament es poden fer moltes coses, però no podem oblidar que tenim afegit es
fet de ser s’administració que més aprop està de sa gent, i això mos obliga a fer front a
problemes que s’han de resoldre mos correspongui o no, tenguem o no competències. En
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aquest punt seguirem també treballant, com varem fer amb s’escola de Santa Gertrudis i es
nou institut.
Esper poder seguir amb sa mateixa línea de col·laboració i per això, ses portes d’aquesta
casa i des meu despatx estan i estaran sempre obertes.
No oblidem que tots es que estam aquí, siguem des partit que siguem, hem estat escollits
pes ciutadans que mos demanen responsabilitat i feina.
Mos han escollit per representar es interessos d’aquest municipi dins i fora de s’illa, allí on
faci falta i, mos han escollit, perquè estem a s’alçada de lo que s’espera d’un representant
públic. Ja ho deia abans, sa nostra obligació és, des d’avui, atendre i resoldre es problemes
de Santa Eulària des Riu. Tan simple i, a la vegada, tan complicat com això.
En un moment en que sa política i ses persones que mos hi dedicam estam molt
qüestionades, crec que és necessari defensar i demostrar sense embulls s’honestitat de tots
es que des d’avui ocupam una cadira en aquesta Corporació.
Aquí s’única línea de color que hem de tenir tots clara es sa línea de sa responsabilitat i des
respecte: respecte a sa institució, respecte a nes lloc representam i, sobre tot, respecte a nes
ciutadans.
A sa casa de tots, estam per debatre, proposar i prendre ses decisions que considerem
millors per es nostre present i futur com a municipi.
Des de plantejaments diferents i lògiques divergències de criteri, estic convençut que es
poden trobar solucions consensuades. Per damunt de voluntats partidistes o plantejaments
prestablerts, hi ha es mandat democràtic sorgit d’unes eleccions, que esperc que es
compleixi amb èxit.
Per això, i des d’avui mateix, deman col·laboració i lleialtat institucional, tan per part des
regidors com de ses altres administracions publiques que, com naltros, no hauran d’oblidar
qué és lo que ha triat sa gent i lo que espera. Deman col·laboració sense desprecis ni
prejudicis: estam a es mateix barco, un barco que mos ha de portar a bon port, tot i que per
arribar-hi, ses rutes triades per cada un siguin diferents.
Ànim, endavant i sort a tots.”

Seguidament, quan són les vint hores i vint-i cinc minuts el Sr. Alcalde president aixeca la
sessió de la que s’estén el present acta que es firmada per l’alcalde i per mi, la Secretària
que la certifico.
DAVANT MEU
LA SECRETÀRIA

L’ALCALDE
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