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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 16 de juny de 2007. 
 
 
 
 ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT CELEBRADA 
EL DIA 16 DE JUNY DE 2007. 
 
 
Regidors assistents: 
 
Sra. Lurdes Costa Torres 
Sr. Santiago Pizarro Simon 
Sr. Vicente Torres Ramón 
Sr. Vicente Ferrer Barbany 
Sra. Sandra María Mayans Prats 
Sr. Marcos Costa Tur 
Sra. Irantzu Fernández Prieto 
Sr. Ricardo Pedro Albín Pascual 
Sr. Juan Manuel Rubio Córdoba 
Sra. Vicenta Mengual Lull 
Sr. Rafael Ruiz González 
Sr. Enrique Francisco Sánchez Navarrete 
Sra. Virtudes Marí Ferrer 
Sr. Antonio Prats Costa 
Sra. María del Pilar Marí Torres 
Sr. Jaime León Díaz de Entresotos Cortés 
Sr. Rafael Triguero Costa 
Sr. Alejandro Marí Ferrer 
Sra. Olga Martínez Parra 
Sra. Adrián Trejo de la Rosa 
 
Falta amb excusa: 
 
Sra. Carolina Cava de Llano Carrió 
 
 

ACTA NÚM. 12/07 
 
 A la Casa Consistorial, a les dotze hores del dia setze de juny de dos mil set, 
concorren, prèvia citació, els vint-i-un Regidors electes a les darreres eleccions locals 
convocades pel Reial Decret 444/2007 de 2 d’abril i relacionats al marge, 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 
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Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, 
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
 
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, el Regidor electe de 
major edat és el Sr. Ricardo Pedro Albín Pascual, i la Regidora electe de menor edat és la 
Sra. Irantzu Fernández Prieto, els quals passen a ocupar el seu lloc a la taula presidencial. 
 
 
2n. Comprovació de credencials: 
 
 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. 
 
 
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: 
 
 Nom i cognoms      Llista electoral 
Sra. Lurdes Costa Torres      PSOE – ExC 
Sra. Virtudes Marí Ferrer      Partit Popular 
Sr. Vicente Ferrer Barbany      PSOE – ExC 
Sr. Antonio Prats Costa      Partit Popular 
Sra. Sandra María Mayans Prats     PSOE – ExC 
Sra. Maria del Pilar Marí Torres     Partit Popular 
Sr. Vicente Torres Ramón      PSOE – ExC 
Sr. Marcos Costa Tur       PSOE – ExC 
Sr. Jaime León Díaz de Entresotos Cortés    Partit Popular 
Sra. Irantzu Fernández Prieto     PSOE – ExC 
Sr. Rafael Triguero Costa      Partit Popular 
Sr. Santiago Pizarro Simón      PSOE – ExC 
Sr. Ricardo Pedro Albín Pascual     PSOE – ExC 
Sr. Alejandro Marí Ferrer      Partit Popular 
Sr. Juan Manuel Rubio Córdoba     PSOE – ExC 
Sra. Vicenta Mengual Lull      PSOE – ExC 
Sra. Olga Martínez Parra      Partit Popular 
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Sr. Rafael Ruiz González      PSOE – ExC 
Sr. Adrián Trejo de la Rosa      Partit Popular 
Sr. Enrique Francisco Sánzhez Navarrete    PSOE – ExC 
 
 Atès que han prestat el jurament o promesa tots els regidors electes, a excepció de la 
Sra. Carolina Cava de Llano Carrió, 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. 
 
 
4t. Elecció d’Alcalde: 
 
 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, d’acord amb el següent procediment: 

a) Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seues corresponents llistes. 
b) Si algún d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors, serà proclamat electe. 
c) Si cap d’ells obté la mencionada majoria, 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. 

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

Es presenten com a candidates a l’Alcaldia les regidores que seguidament s’indiquen, 
que són les que encapçalen les seues corresponents llistes, i es procedirà a continuació a 
l’elecció d’Alcaldessa. 
 
 CANDIDATES   LLISTA ELECTORAL  Vots obtinguts 
          A les eleccions 
Sra. Lurdes Costa Torres   PSOE – ExC    8.100 
Sra. Virtudes Marí Ferrer   Partit Popular    6.376 
 
 Previ acord, per unanimitat dels membres de la Corporació assistents a la sessió 
s’efectua l’elecció pel procediment ordinari, donant el següent resultat: 
 
 
 CANDIDATES     VOTEN A FAVOR 
       Sra. Lurdes Costa Torres 
       Sr. Vicente Ferrer Barbany 
       Sra. Sandra María Mayans Prats 
       Sr. Vicente Torres Ramón 
       Sr. Marcos Costa Tur 
Sra. Lurdes Costa Torres    Sra. Irantzu Fernández Prieto 
       Sr. Santiago Pizarro Simón 
       Sr. Ricardo Pedro Albín Pascual 
       Sr. Juan Manuel Rubio Córdoba 
       Sra. Vicenta Mengual Lull 
       Sr. Rafael Ruiz González 

Sr. Enrique Francisco Sánzhez Navarrete 
 
           En lletra   En números 
  Total vots obtinguts         dotze            12 
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       Sra. Virtudes Marí Ferrer 
       Sr. Antonio Prats Costa 
       Sra. María del Pilar Marí Torres 
       Sr. Jaime León Díaz de Entresotos Cortés 
Sra. Virtudes Marí Ferrer    Sr. Rafael Triguero Costa 
       Sr. Alejandro Marí Ferrer 
       Sra. Olga Martínez Parra 
       Sr. Adrián Trejo de la Rosa 
 
           En lletra   En números 
  Total vots obtinguts          vuit             8 
 
 A la vista del resultat de l’escrutini es proclama Alcaldessa la Sra. Lurdes Costa 
Torres 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’Alcaldessa, la Sra. Lurdes Costa Torres, i 
promet el càrrec. 
 
 
6è. Arqueig i comprovació Inventari de béns a 16 de juny de 2007. 
 
 Amb ocasió d’haver-se constituït la nova Corporació en el dia d’avui, se sotmet 
l’Arqueig a 15-06-07 i la comprovació de l’Inventari de Béns de la Corporació a 16-06-07, i 
dels Patronats d’Esports, de Música i del Museu d’Art Contemporani a 31-12-06, 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, la Sra. Alcaldessa dirigeix als presents el següent parlament: 
“Digníssimes autoritats, regidors i regidores, senyores i senyors, 
Gràcies a tots per la seua assistència 
Complim avui amb el mandat democràtic de constituir aquesta Corporació Municipal i 
prendre possessió dels nostres càrrecs. És un dia de gran rellevància en la vida de tots 
nosaltres però també un dia molt important per a tota la ciutadania d’Eivissa. A les nostres 
mans està ara la possibilitat de fer del nostre municipi un lloc millor, d’arribar a les 
necessitats dels nostres ciutadans i ciutadanes, de treballar per un futur més sostenible i 
més respectuós amb la nostra terra i els nostres valors. Esper que la solemnitat i la 
importància d’aquesta jornada ens ajudi a prendre consciència de la  gran responsabilitat 
que suposa formar part d’aquesta institució. 
Avui també és un dia per despedir, amb un enorme sentiment d’agraïment, tots aquells que 
han estat regidors fins al dia d’avui. Enguany, de fet, s’estrenen moltes persones noves com 
a regidors de l’Ajuntament i hem dit adéu a molts altres que duien més d’una dècada lluitant 
per aquesta ciutat que volem i a la que, crec, ens han ajudat molt a apropar-nos. A tots ells, 
començant pel que ha estat l’alcalde de la ciutat durant vuit anys, Xico Tarrés, i a la resta del 
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seu equip de govern, però també a tots els regidors que han set membres del grup de 
l’oposició, voldria donar-los les gràcies en nom de tot l’Ajuntament d’Eivissa. 
Per jo és un honor assumir la responsabilitat que m’han atorgat els ciutadans com a resultat 
de les darreres eleccions. Avui, després de vuit anys com a regidora i membre de l’equip de 
govern, rep la confiança dels regidors del grup del PSOE i Eivissa pel Canvi per tal 
d’encapçalar un nou equip de govern. I ho faig amb molta, moltíssima il·lusió, amb moltes 
ganes de fer feina i de dur projectes endavant,  i amb la voluntat d’aconseguir millores en les 
vides dels nostres ciutadans. Però també amb prudència, amb cautela, amb el convenciment 
que els vuit anys com a regidora no m’han fet saber de tot sinó ben al contrari; m’han 
convençut que tothom és important per aconseguir que, al final, les coses puguin arribar a 
fer-se bé; que el treball en equip és fonamental i que hem d’escoltar sempre la gent del 
carrer que, al cap i a la fi, és i ha de ser sempre el nostre referent. 
Per tant, vagi per endavant la meua voluntat d’aconseguir que durant aquesta legislatura 
totes les institucions, però també tots els partits polítics i això inclou especialment a l’oposició 
d’aquest ajuntament, puguin treballar conjuntament per solucionar els problemes que tenen 
els nostres ciutadans. Crec que la darrera legislatura ha estat una de les pitjors, sinó la més 
dura, pel que fa a les relacions institucionals i hem de reparar el clima de confrontació que 
s’ha instal·lat a la nostra illa per tal que la gent torni a creure en els polítics. L’alta abstenció 
de les darreres eleccions ens ha de fer reflexionar a tots sobre si el camí que varem decidir 
agafar fa quatre anys era o no el correcte. 
La nostra ciutat té a dia d’avui moltes assignatures pendents, però jo avui voldria parlar 
d’una en concret perquè simbolitza, precisament, la necessitat del consens del qual parlava: 
em refereixo al reconeixement de la capitalitat d’Eivissa. El meu primer compromís electoral, 
fa poc més d’un mes, va ser el de crear una comissió de treball a la qual fossin presents tots 
els ex alcaldes de la ciutat, independentment del seu color polític, per tal de demanar-los que 
aportin el seu treball, els seus coneixements i els seus contactes per aconseguir aquest 
objectiu que crec que és o hauria de ser, de tots nosaltres. Avui hem ratifico en aquest 
compromís i garanteix que una de les primeres gestions que faré durant les properes 
setmanes serà cridar a tots els ex alcaldes per conèixer la seua disponibilitat i demanar-los 
un servei més a la ciutat que estic segura que tots ells s’estimen per igual. 
A banda d’això, els integrants de la candidatura de PSOE i Eivissa pel Canvi ens hem posat 
un llarg llistat de deures per a aquesta legislatura i volem complir-los tots. No tant per poder 
dir que hem fet el que varem prometre, que també, sinó perquè estic convençuda que fer-ho 
redundarà en una important millora de la qualitat de vida dels homes i dones que viuen a la 
nostra ciutat. Tenim molt a fer quant a la creació de noves infraestructures (escoles, 
aparcaments, reforma del port, centres juvenils, instal·lacions esportives, etc.) però també 
pel que fa a les polítiques personals (ajudes a les famílies, als nouvinguts, a les dones, als 
desocupats),... El projecte, el repte, no pot ser més il·lusionant. 
Aquest és un dia per donar les gràcies de tot cor a tota la gent que ha fet possible que 
puguem desplegar aquest programa de govern, que el puguem dur a terme i esperam no 
defraudar-los i aprofitar aquesta oportunitat; però també és un dia per començar a treballar 
amb la humilitat que ens demanava recentment el president electe del Consell. Aquest 
Ajuntament sempre ha tingut les portes obertes per a tothom i així continuarà sent, com no 
pot ser d’una altra manera. Aquesta és la vostra casa i avui, estem tots aquí per celebrar-ho. 
Moltes gràcies i bon dia!”. 
 
 

Conclosa la intervenció i ho havent més assumptes que tractar s’aixeca la sessió a 
les dotze hores i trenta minuts del dia, de la qual se n’estén la present Acta que consta de 
cinc folis que, amb mi el Secretari, firmen tots els assistents. 
 De tot el que antecedeix en don fe i ho certific. 
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