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ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES 
RIU CELEBRADA EL DIA 15.06.2019 

 
REGIDORS ELECTES PRESENTS: 
 

1. MARIA DEL CARMEN FERRER TORRES  
2. MIGUEL TUR RUBIO  
3. ANTONIA PICÓ PÉREZ  
4. ANTONIO RAMÓN MARÍ  
5. ANTONIO MARÍ MARÍ  
6. MARÍA CATALINA BONET ROIG  
7. JUAN CARLOS ROSELLÓ JUAN  
8. ANTONIO RIERA ROSELLÓ  
9. MARÍA SOL FERRER FERRER  
10. JUAN ROIG RIERA  
11. ANTONIO CLAPÉS CARDONA 
12. MÓNICA MADRID GARCÍA  
13. MARÍA CRISTINA TUR COLOMAR 
14. VICENTE TORRES FERRER  
15. MARÍA ANTONIA NAVARRO GARCÍA  
16. JOSÉ LUIS PARDO SÁNCHEZ 
17. BEATRIZ FERNÁNDEZ OLMOS  
18. ALAN RIPOLL RIBAS  
19. JOSEFA MARÍ GUASCH  
20. MARTA MAICAS ORTIZ  
21. ÓSCAR EVARISTO RODRÍGUEZ ALLER  

 
 
 
Secretària.-  Catalina Macías Planells. 
Interventor acctal.- Pedro Guasch Vidal   
 
En la localitat de Santa Eulària des Riu, sent les 20.00 hores del dia 15 de juny de 2019, en 
compliment del que disposen els articles 195 i següents de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 
de juny de Règim Electoral General i 37 del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, i als efectes de procedir a celebrar la constitució del nou Ajuntament de Santa 
Eulària des Riu a la vista dels resultats de les Eleccions Municipals celebrades el dia 26 de 
maig de 2019, per a la renovació de la totalitat dels membres de les Corporacions Locals, 
es reuneixen els Srs. Regidors Electes que es citen a continuació de conformitat a l’Acta de 
Proclamació de la Junta Electoral d’Eivissa i Formentera de data 31 de maig de 2019:  
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Pel Partit Popular:  
 
- Maria del Carmen Ferrer Torres  
- Miguel Tur Rubio  
- Antonia Picó Pérez  
- Antonio Ramón Marí  
- Antonio Marí Marí  
- María Catalina Bonet Roig  
- Juan Carlos Roselló Juan  
- Antonio Riera Roselló  
- María Sol Ferrer Ferrer  
- Juan Roig Riera  
- Antonio Clapés Cardona 
- Mónica Madrid García  
- María Cristina Tur Colomar.  
 
Pel Partit Socialista de les Illes Balears:  
- Vicente Torres Ferrer  
- María Antonia Navarro García  
- José Luis Pardo Sánchez 
- Beatriz Fernández Olmos  
- Alan Ripoll Ribas  
- Josefa Marí Guasch  
 
Pel Partit Unides Podem:  
 
- Marta Maicas Ortiz  
- Óscar Evaristo Rodríguez Aller  
 
La Corporació està assistida per la Secretària d’Aquest Ajuntament, que dóna fe de l’acte i 
per l’Interventor acctal. d’aquest.  
 
Els assistents constitueixen la unanimitat dels regidors proclamats electes per dita Junta 
Electoral, per tant comprovada l'existència de quòrum suficient per a la celebració de la 
present sessió constitutiva, es declara oberta la Sessió.  
 
 
En primer lloc, de conformitat amb l'establert en els articles 195.2 de la Llei Orgànica de 
Règim Electoral General  i 37.2 Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, la Secretaria informa que 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.  
 
D’acord amb les dades que es troben a la Secretaria, els regidors que formaran la mesa 
d’edat son els regidors Juan Roig Riera, regidor de major edat, qui la presidirà i el de menor 
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edat Óscar Evaristo Rodríguez Aller, als qui es crida perquè prestin jurament o promesa del 
seu càrrec de regidor.   
 
D. JUAN ROIG RIERA, (17.01.1945): 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 concejal   de este Ayuntamiento con 
lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del 
Estado”. 
 
A continuació, es 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, jo, Óscar Evaristo Rodríguez Aller, promet per la meua 
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.” 
 
Constituïda la Mesa d’Edat i havent-se pres les mesures precises segons disposa l’article 
36.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
s’informa als presents de què tant la Secretaria com la Intervenció han posat a disposició 
dels Srs. Regidors Electes la documentació referent als justificants de les existències en 
metàl·lic i valors propis de la corporació dipositats en la Caixa municipal i Entitats Bancàries 
i igualment la documentació relativa a l’inventari de Béns de la Corporació.  
 
Comprovades les credencials i la personalitat dels Regidors i comprovat així mateix que tots 
els Regidors electes han formulat les declaracions referides al que estableix l’article 75.7 de 
la Llei de Bases de Règim Local,  es pregunta si cap regidor electe té alguna causa 
d’incompatibilitat sobrevinguda. No havent-hi manifestació alguna en aquest sentit,  
 
Constatat que concorren a aquesta Sessió la majoria absoluta de Regidors Electes, es 
procedirà al compliment del requisit legal previst en l'article 108.8 de la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General de prestar jurament o promesa, per la 
qual cosa es cridarà a 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.  
 
El jurament o la promesa s’ha de realitzar utilitzant la fórmula prevista en el Reial decret 
707/1979, de 5 d'abril, regulador de la fórmula per a presa de possessió de càrrecs o 
funcions públiques: «Juro (o prometo) per la meva consciència i honor, complir fidelment les 
obligacions del càrrec de Regidor d'aquest Excm. Ajuntament, amb lleialtat al Rei, i guardar 
i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat».  
 
A continuació es crida a:  
 
PARTIT POPULAR (5.916 vots) 
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1.- MARIA DEL CARMEN FERRER TORRES. Comprovada la seva personalitat pel President 
de la Mesa, procedeix a prestar jurament “Jo, María del Carmen Ferrer Torres juro 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”. 
  
2.MIGUEL TUR RUBIO. Comprovada la seva personalitat pel President de la Mesa, 
procedeix a prestar jurament “Yo, Miguel Tur Rubio 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”. 
 
3.- ANTONIA PICÓ PÉREZ. Comprovada la seva personalitat pel President de la Mesa, 
procedeix a prestar jurament “ Yo, Antonia Picó Pérez 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”. 
    
4. ANTONIO RAMÓN MARÍ. Comprovada la seva personalitat pel President de la Mesa, 
procedeix a prestar jurament “Jo, Antonio Ramón Marí 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” 
 
5. ANTONIO MARI MARI- Comprovada la seva personalitat pel President de la Mesa, 
procedeix a prestar jurament “Jo, Antoni Marí Marí 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”. 
   
6.-MARIA CATALINA BONET ROIG. Comprovada la seva personalitat pel President de la 
Mesa, procedeix a prestar jurament “Yo, Marilina Bonet Roig 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. JUAN CARLOS ROSELLÓ JUAN- Comprovada la seva personalitat pel President de la 
Mesa, procedeix a prestar jurament “Jo, Juan Carlos Roselló Juan 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”. 
  
 8. ANTONIO RIERA ROSELLÓ.- Comprovada la seva personalitat pel President de la 
Mesa, procedeix a prestar jurament “Jo, Toni Riera Roselló 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”. 
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9. MARIA SOL FERRER FERRER.- Comprovada la seva personalitat pel President de la Mesa, 
procedeix a prestar jurament “Jo, Marisol Ferrer Ferrer prometo 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”. 
    
10. ANTONIO CLAPÉS CARDONA.- Comprovada la seva personalitat pel President de la 
Mesa, procedeix a prestar jurament “Yo, Antonio Clapés Cardona 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”. 
  
 11. MÓNICA MADRID GARCÍA.- Comprovada la seva personalitat pel President de la 
Mesa, procedeix a prestar jurament “Yo, Mónica Madrid García 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”. 
 
12. MARÍA CRISTINA TUR COLOMAR.- Comprovada la seva personalitat pel President de 
la Mesa, procedeix a prestar jurament “Yo, Cristina Tur Colomar 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”. 
    
 PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (2.680 VOTS)  
 
1. VICENTE TORRES FERRER.- Comprovada la seva personalitat pel President de la Mesa, 
procedeix a prestar jurament “Jo, Vicent Torres Ferrer 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”. 
    
 2. MARIA ANTONIA NAVARRO GARCÍA.-  Comprovada la seva personalitat pel President 
de la Mesa, procedeix a prestar jurament  “Jo, Antonia Navarro García promet 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.- JOSÉ LUIS PARDO SÁNCHEZ.- Comprovada la seva personalitat pel President de la 
Mesa, procedeix a prestar jurament “Yo, José Luis Pardo Sánchez 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”. 
 
4.- BEATRIZ FERNÁNDEZ OLMOS.-. Comprovada la seva personalitat pel President de la 
Mesa, procedeix a prestar jurament “Prometo por mi conciencia y por mi honor cumplir 
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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.- ALAN RIPOLL RIBAS.- Comprovada la seva personalitat pel President de la Mesa, 
procedeix a prestar jurament “ Jo, Alan Ripoll Ribas 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 
 
6.- JOSEFA MARÍ GUASCH.- Comprovada la seva personalitat pel President de la Mesa, 
procedeix a prestar jurament “Yo, Josefa Marí Guasch juro por mi conciencia y por mi honor 
cumplir fielmente las obligaciones del cargo de  concejala de este Ayuntamiento con lealtad 
al Jefe del Estado y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del 
Estado.” 
    
 
UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM  (1.248 vots)  
 
1. MARTA MAICAS ORTIZ  .- Comprovada la seva personalitat pel President de la Mesa, 
procedeix a prestar jurament “ Jo, Marta Maicas Ortiz promet 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”. 
  
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 20.20 hores es declara constituït l’Ajuntament 
de Santa Eulària des Riu després de les eleccions municipals celebrades el dia 26 de maig 
de 2019.  
 
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 que diu:  

“En la misma sesión de Constitución de la Corporación se procede a la elección de Alcalde, de acuerdo con el 

siguiente procedimiento: 

a) Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus correspondientes listas. 

b) Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales es proclamado electo. 

c) Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el Concejal que encabece la lista que haya 
obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate se resolverá por 
sorteo.” 

El sistema de votació serà l’ordinari a ma alçada.  
 
La Secretària pregunta en primer lloc als regidors que encapçalen les seves corresponents 
llistes, Maria del Carmen Ferrer Torres (PP),  Vicente Torres  Ferrer (PSOE)  i Marta Maicas 
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Ortiz (Unides Podem) si presenten la seva candidatura a l’Alcaldia. Els tres responen 
afirmativament, per la qual cosa queden proclamades les seves candidatures.  
 
A continuació la Secretària demana que alcin la mà els regidors que recolzin la candidatura 
de la Sra. MARIA DEL CARMEN FERRER TORRES, essent el resultat de 13 vots a favor, el 
que representa la majoria absoluta.  
 
A continuació  es demana que alcin la mà els regidors que recolzin la candidatura del Sr,. 
VICENTE TORRES FERRER, que obté 6 vots.  
 
Finalment sol·licita que alcin la mà els regidors que recolzin la candidatura de la Sra. 
MARTA MAICAS ORTIZ, que obté 2 vots.  
 
Finalitzada la votació i havent obtingut la Sra. Mª DEL CARMEN FERRER TORRES 13 vots a 
favor, el que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació 
a les 20.22 hores la mesa d’edat proclama Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Santa 
Eulària des Riu a Mª del Carmen Ferrer Torres, a qui es demana que es dirigeixi a  la Mesa 
per prestar jurament o promesa del càrrec d’alcaldessa .  
 
La nova proclamada Alcaldessa, de conformitat amb l'article 18 del TRRL i article 40.2 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presta 
jurament en els següents termes:  
 
“Jo, María del Carmen Ferrer Torres jur per la meua consciència i pel meu honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec d’alcaldessa d’aquest ajuntament, amb lleialtat al rei i 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’estat” 
 
A continuació, l’alcalde en funcions, Vicent Marí Torres fa entrega a la nova alcaldessa 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.  
 
Per últim la Sra. Alcaldessa procedeix a pronunciar el seu discurs en els següents termes 
literals:  

“Senyores i senyors regidors, autoritats, secretària de la Corporació, vesins, vesines, companys i 

familiars.  Moltes gràcies a tots els aquí presents,  per compartir aquest moment de solemnitat 

institucional i per haver depositat en el meu equip i en mi la confiança per poder treballar per al 

municipi de Santa Eulària des Riu durant els propers 4 anys.  

Vull agrair a la meua família..... i, en especial a la meua mare, per a tot el que he après d’ella i per 

l’incondicional suport que m’ha donat sempre i, sobretot ara, per començar amb força aquesta 

important etapa com a alcaldessa. 
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Durant 8 anys he estat al servei d’aquest municipi i he format part d’un gran equip de regidors liderats 

per Vicent Marí, un gran alcalde al qual vull agrair el fet que contès amb mi per formar part del seu 

equip. Hem treballat junts per un objectiu comú, hem compartit molts de projectes, grans moments i 

sempre hem contat amb la professionalitat, esforç i suport de totes les persones que treballen a aquest 

Ajuntament. Gràcies a tots perquè els èxits que s’han aconseguit són fruit de la suma dels esforços de 

tots. 

Quiero dedicar unes palabras en especial a los regidores los otros partidos políticos que formaran 

parte de la oposición. Oposición; una palabra que de por si, ya es negativa. Por ello, espero que 

durante estos 4 años trabajemos en positivo, en colaboración…. y que podamos trabajar 

verdaderamente juntos. Estoy convencida que con vuestra calidad como persones y como 

profesionales podremos convertir los momentos de discrepancia en acuerdos, para lograr el mayor 

número de proyectos a favor, siempre, de la ciudadanía. 

Y ahora, los ciudadanos y ciudadanas de Santa Eulària des Riu me habéis dado la oportunidad de ser 

alcaldesa, la primera mujer alcaldesa. Pongo el hecho de ser mujer como primer valor a destacar. Por 

ello quiero compartir este honor con todas las mujeres del municipio, para ponerlas en valor. Para 

que sea también un homenaje a la gran tarea que han hecho y que hacen a diario, llevando adelante 

a las familias, a las empresas, mejorando en definitiva el municipio. Gracias a los Hombres y mujeres 

de este gran pueblo por Santa Eulària des Riu es grande porque vosotros sois muy grandes.   

L’alcaldia del municipi és un gran regal que ara posau a les meues mans. Un regal per a 4 anys que 

assumeixo amb tota l’emoció, amb respecte, amb responsabilitat i amb més ganes que mai d’oferir-

vos lo millor de mi i del meu equip. Ja ho vaig  

dir abans de guanyar les eleccions i ara ho vull tornar a dir: “el millor equip que pot tenir qualsevol 

alcalde és contar amb el suport de ciutadans com el d’aquest municipi”. Santa Eulària és excel·lent 

perquè excel·lents sou els seus ciutadans. I amb aquest ‘equip’ m’atreveixo a dir que qualsevol cosa 

que ens proposem ho podrem fer realitat. 

Seran 4 anys de proximitat perquè només escoltant-vos i compartint dia a dia podem avançar amb 

bones passes. Hem de seguir treballant colze amb colze perquè així ha set fins ara i no són pocs els 

èxits que hem aconseguit junts. 

Seran 4 anys de nous projectes il·lusionants on tothom hi tindrà cabuda. Projectes de creixement per 

als joves, per a les famílies. Projectes que milloraran la qualitat de vida dels ciutadans de tots els 

racons del municipi. 

Seran 4 anys per cuidar més el nostre entorn natural, prenent consciència de la importància que té el 

reciclatge, eficiència energètica  i les energies renovables.  

Seran 4 anys per mantenir i també per impulsar nous serveis i noves infraestructures per a fer carrers 

més transitables i accessibles, per poder aparcar amb més facilitat i, molt important, poder també 

deixar el cotxe aparcat a casa per començar a moure’ns amb transport públic. Aviat posarem en 



 
 
 

9 

 

marxa una nova xarxa de línies de transport públic intramunicipal amb la què quedaran units molts de 

nuclis poblacionals del municipi (com Siesta, Es Canar, Can Guasch...).  

Seran 4 anys per seguir demostrant que servir i cuidar les persones no és una bandera ideològica sinó 

que és una qüestió d’actitud i de fets. Les persones són l’únic motiu que ens mou i que dona sentit a 

aquest càrrec i a la nostra feina.  

Seran 4 anys per posar més en valor les nostres tradicions perquè només coneixent les coses s’arriben 

a estimar. 

Seran 4 anys per agrair-vos la confiança que heu depositat en mi i per treballar per poder estar 

sempre a l’altura de les vostres expectatives i necessitats.  

Gràcies, gràcies, gràcies!!!!!!  .”  

 
Es pot consultar el vídeo de la sessió en el següent enllaç: 
http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20190615&punto=1 
 
 
Seguidament, a les vint hores i trenta minuts la Sra. Alcaldessa-Presidenta aixeca la sessió , 
de la qual s’estén el present acta que es firmada per l’Alcaldessa i per mi, la Secretària que 
la certifico.  
 
 
 DAVANT MEU, 
 L’ALCALDESSA LA SECRETÀRIA 
 

http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20190615&punto=1

