
 

 
ACTA  PLE  EXTRAORDINARI  DE 07 DE DESEMBRE DE 2011 

NUM. 13/11  
 

MDG/mrr 
 
 
 
ASSISTENTS: 
 

REGIDORS PSOE-PACTE: 
 

Sr. Ángel Luís Guerrero Domínguez 
Sra. María José Guisado Costa 
Sra. Mónica Herrero Plaza 
Sr. Alberto Marí Planells 
Sr. Josep Marí Ribas  
Sra. María Ángeles Mostazo Camacho  
Sr. Josep Antoni Prats Serra  
Sr. Francisco Ramón Tur  
Sra. Maria Ribas Prats  
Sra. Francisca Ribas Ribas  
 
REGIDORS GPM: 
 
Sr. José Serafín Grivé Guasch  
Sr. Victor Manuel Lozano Corral  
Sr. Francisco Javier Marí Álvarez  
Sra. María Nieves Marí Marí  
Sra. Manuela Quintas Bouza  
Sra. Marilina Ribas Cardona  
Sr. Juan Francisco Ribas Martí  
Sra. María Ribas Ribas  
Sr. Rafael Tur Cardona  
 
REGIDORS NOV-A: 
 
Sra. Encarnación Castro Rojas  
Sr. Vicente Juan Torres Ribas  

 
Dóna fe de l’acte, la secretària general de la         
Corporació: Sra. María Domingo García. 

 

 
A Sant Josep de sa Talaia, a les dotze         

hores, del dia 07 de desembre de 2011, té         
lloc a la Sala d’Actes de l’Ajuntament la        
sessió extraordinària de l’Ajuntament que té      
per únic objecte debatre i votar la Moció de         
Censura a l’Alcaldia.  

 
CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT. 
 
El Ple, segons disposa l’esmentat article      

197 de la Llei Electoral, serà presidit per una         
Mesa d’Edat integrada pels regidors de major       
i menor d’edat dels presents, exclosos,      
l’alcalde i el candidat a l’Alcaldia, actuant com        
a secretari, el qui ho sigui de la corporació.  

 
Dels antecedents que es troben en      

aquesta Secretaria, el regidor de major edat       
resulta ser el Sr. José Serafín Grivé Guasch i         
la regidora de menor edat la Sra. María José         
Guisado Costa, els quals passan a ocupar la        
presidència de la sessió. 

 
El Sr. Grivé, com a president, i conforme        

assenyala l’art. 197 de la Llei orgànica       
electoral general, declara constituïda la Mesa      
d’Edat. 

  
A continuació la Sra. Secretària llegeix els       

articles 197 preceptes legals que regeixen el       
procediment de tramitació de la Moció de       
Censura, aixi com la Moció de Censura,       
presentada en el Registre General de la       



corporació, el passat dia 24 de novembre,       
que  es transcriu: 

 
 





 



 



El president de la Mesa, Sr. Grivé, manifesta que la Mesa, ha comprovat que la Moció                
reuneix i manté, tal com diu la LO 2/2011, de modificació del règim electoral general, els                
requisits exigits a la Llei orgànica electoral general.  
 
A continuació, el Sr. President cedeix la paraula a la Sra. M. Nieves Marí Marí, regidora del                 
Grup Popular Municipal i candidata a l’Alcaldia, per tal que realitzi, de forma breu              
l’exposició que estimi oportuna. 
 
La Sra. M. Nieves Marí Marí pren la paraula i diu textualment la seguent exposició: 
 
 
“Gràcies Sr. President de la Mesa, 
Sr. Alcalde, regidors, autoritats i veïns del municipi de Sant Josep. 
 
Avui estam aquí per debatre la moció de censura que hem presentat conjuntament el Grup Popular i el Grup                   
Nova Alternativa.  
 
Som conscients que una moció de censura NO és un fet corrent, com no ho és tampoc que cap dels partits                     
amb representació tingui una majoria suficient per governar en solitari, que és la situació en la que es troba                   
Sant Josep des del mes de maig. 
 
Però no podem oblidar –i demanem que ningú ho faci- que aquest és un instrument que la llei ens dóna quan                     
a una institució es produeix una situació política, en la qual el partit o grup de partits inicialment elegits no                    
poden –o no saben- dur endavant la tasca de governar amb eficàcia la institució. 
 
La moció no és negativa, és per definició, un exercici de responsabilitat, amb la qual els grups polítics de                   
forma constructiva, ens posem d’acord, amb un candidat, amb un programa i amb l’objectiu de governar,                
sempre en benefici dels ciutadans que ens han triat i que ens donen la legitimitat i la representativitat. 
 
I què és el que ens ha portat fins aquí? Què ha provocat aquesta decisió de presentar la moció?  
 
Anem a explicar-ho, molt breument: 
 

Les urnes el mes de maig varen treure al PSOE-Pacte la majoria absoluta que havia tingut la                 
legislatura anterior, però tampoc la donaren a cap altre grup, ni al Popular ni a Nova-Alternativa. Per tant,                  
podem dir que els veïns no han volgut un govern amb majoria absoluta a Sant Josep. 
 

Així el mandat del poble és inequívoc. Els seus representats, tots nosaltres, ens hem de posar                
d’acord, hem de ser capaços de negociar, de pactar i també de renunciar, si fos necessari, per governar                  
aquest Ajuntament.  
 

Des de la presa de possessió de l’alcalde del PSOE-Pacte nosaltres des de la oposició vàrem                
intentar col·laborar a n’aquesta governabilitat. I el que hem obtingut per resposta han set sa prepotència de                 
qui creu que ho té tot i no necessita negociar res.  

 
Després dels primers 100 dies de govern vàrem donar un avís de que no ens agradava la forma de                   

governar sense negociar amb els partits de l’oposició i els hi recordàvem que NO tenien majoria. 



 
Confiàvem en que l’avís el hi servís per canviar d’actitud, però no va ser així i sorprenentment varen                  

continuar encara pitjor: aprovant obres per l’any qui ve sense consens, comprometent sous del pressupost de                
2012, sense ni fer-nos la més mínima referència: un i l’altre fet els hem conegut per la premsa o pel BOIB                     
quan ja eren fets consumats. 
 

Vàrem denunciar també la incapacitat de l’equip de Govern per a presentar iniciatives i projectes i el                 
que és més important la seva nul·la intenció de pactar amb l’oposició: quan ho intentàvem la resposta del                  
PSOE-Pacte anava sempre en el mateix sentit, lo que ells presentaven era con una veritat absoluta de la que                   
no es podia ni dubtar ni canviar res. 
 
 

També aquestos darrers mesos hem hagut de veure com la situació econòmica de l’Ajuntament              
anava a pitjor: hem sabut que s’havia tancat l’any 2010 amb un remanent de tresoreria negatiu d’1 milió                  
d’euros (perquè s’han gastat lo que no tenien) i s’ha hagut de fer un pla econòmic, financer I DE                   
SANEJAMENT perquè el Govern de l’Estat ens ha hagut d’estirar ses orelles amb els temes econòmics i el                  
que és més greu: NO s’ha complit el Pla que ja havien fet també el PSOE la legislatura anterior. 
 

I per què dic tot això, ho dic perquè des dels Grups que estam a l’oposició hem hagut de conèixer                    
tota aquesta informació, que ens ha arribat en comptagotes. I des del nostre lloc no volem ser partícips d’una                   
política en la que no només NO hi creiem, SINÓ QUE NO hi podem estar més en desacord.  
 

Per tant, els grups que estam a l’oposició no podríem haver aprovat uns pressupostos que van en la                  
mateixa línia política i la conseqüència seria per l’any 2012 un pressupost prorrogat que perjudicaria a tot el                  
municipi. 
 

Com a conclusió, nosaltres, per responsabilitat, hem fet lo que NO va fer el PSOE-PACTE: hem                
arribat a un acord de govern, els grups Popular i Nova- Alternativa, per governar en coalició i que permetrà                   
donar estabilitat al Govern de l’Ajuntament de Sant Josep. I això és lo que ens mou a presentar aquesta                   
MOCIÓ: donar un govern estable al nostre municipi. 
  

Vagi per endavant, que aquesta moció no va ni contra una persona ni tan sols contra un equip, va                   
contra una forma de governar que ens està portant a caure dins un forat del que costarà sortir.  

 
I a partir d’avui els 11 regidors que signem aquesta moció, amb jo mateixa al capdavant governarem                 

el municipi, racionalitzant el gasto, amb l’austeritat que demanda l’actual situació econòmica i amb SENY,               
perquè lo que volem és que Sant Josep vagi pel bon camí.  
 

I d’aquí 4 anys tornaran a ser, com sempre, els ciutadans els qui jutjaran i que faran inclinar la                   
balança cap a un caire o cap a l’altre, 
 
Moltes Gràcies” 
 

A continuació, el Sr. President cedeix la paraula al Sr. Alcalde, Josep Marí Ribas, per tal                
que realitzi, de forma breu, l’exposició que estimi oportuna. 
 
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu textualment: 



 
“Com voleu germans, que parli/ si el meu cor va atribolat/ si no som es que solia/ en tenc fonament sobrat.- 
 
Aquesta és una estrofa d’una cançó popular eivissenca que ens fa veure el dolor d’un trencament amorós                 
–segurament- per mor d’una irracional ordre de l’autoritat paterna cap a l’al·lota de la casa i que va en                   
perjudici de l’home que l’estima. 
 
Potser avui veim com s’han combinat les forces còsmiques i algunes terrenals per rompre una relació entre                 
aquest Ajuntament i un Alcalde que l’estima amb passió. 
 
La primera cosa que vull dir en aquest discurs de sortida de l’Alcaldia és l’immens orgull i la tremenda                   
satisfacció que he tengut en poder ser alcalde de Sant Josep. Des que tenc coneixement, crec que ho volia                   
ser, i haver aconseguit obrir un forat dins les rígides i conservadores estructures josepines i haver pogut                 
representar els meus vesins, els que ens votaren i els que no, ha set un immens orgull. No hi haurà cap                     
càrrec públic en el futur que jo pugui tenir que em faci més content que haver pogut ser alcalde del meu                     
municipi.  
Dit això, però, igualment he de dir que no me’n vaig per haver perdut unes eleccions, o perquè els vesins em                     
facin fora, me’n vaig per una moció de censura que consumarà una injustícia. 
 
Avui es farà mal a molta gent. Gent de bona fe, gent sense interessos, sense moltes pretensions, gent                  
senzilla, treballadora, honesta, gent jove, i no tan jove, gent de tota condició estarà molesta amb el que anau                   
a fer. 
 
Els que representen la dreta de sempre no saben estar-se a l’oposició, que és el lloc on estan per mandat                    
dels votants. No han sabut fer oposició al nostre govern en minoria. Cap proposta, cap alternativa, res,                 
l’absència de propostes. No en saben, de fer feina, però sí que fan un esforç i s’ajunten per desallotjar els qui                     
vàrem guanyar les eleccions. Aquest és el fet. A més, firmen una moció de censura proposant una candidata                  
a alcaldessa, uns regidors, senyor Torres i senyora Castro, que durant la campanya electoral es varen                
escanyar de dir que mai, mai mai!!!! a la vida, es daria el vot a una altra formació que no fossin ells mateixos). 
 
Una dita molt “marxista” diu: “AQUESTS SÓN ELS MEUS PRINCIPIS, PERÒ SI NO VAN BÉ, ELS                
CANVIARÉ PER UNS ALTRES”.  Es tema és que aquest destacat marxista es deia “Grouxo”... 
 
Una moció de censura és una fórmula legal que estableix la llei de règim local per canviar un alcalde i el seu                      
equip de govern en cas que l’Ajuntament no funcioni, que no vagi de cap manera. Però... 
 
S’ha de presentar un programa alternatiu? Pareix ser que no. 
 
S’han de justificar els motius de la presentació de la moció? No. 
 
A la fi, aritmètica pura. Com s’han encarregat de recordar els il·lustrats regidors censuradors, en un esforç                 
intel·lectual que els deu haver deixat ben cansats, resulta que ONZE són més que DEU!!!!  
 
Perquè al final haurem de recordar, per simplificar tot això, aquella copla castellana que diu:  
 
Y VINIERON LOS SARRACENOS 
Y NOS MOLIERON A PALOS,  
QUE DIOS AYUDA A LOS MALOS, 
CUANDO SON MÁS QUE LOS BUENOS. 



 
Qualsevol preu. Quant esforç ha costat convèncer aquells que havien emprat la seva paraula per Bé,                
senyores i senyors, han signat una moció de censura injustificada, injusta, insolvent, impresentable,             
immerescuda, inadequada, impròpia, inconvenient, indeguda, inclassificable, interessada, immoral,        
inexplicable, indigna, innecessària, irregular, improcedent, inoportuna... 
 
Què hi ha darrere aquesta maniobra d’assalt al poder per part de qui el perderen fa 4 anys i mig? Primer, un                      
intent per recuperar el comandament del millor municipi d’Eivissa, a fer-los canviar d’opinió? Per què no es                 
posaren d’acord fa sis mesos? No estaven clars els objectius? Han sortit objectius nous en aquests sis                 
mesos? Hi ha ingovernabilitat o hi ha intents de canviar una altra volta l’urbanisme per afavorir determinats                 
actes especulatius?  
Hi ha una situació econòmica dolenta, com diuen, o és que volen fer vostès les bases del concurs de                   
platges? 
 
Tornarem al temps de l’urbanisme a la carta, a l’oficina immobiliària que tants disgustos ha donat a la imatge                   
del nostre municipi? 
 
Vergonya, senyors, vergonya!!! 
 
Vergonya és la que vàrem passar abans, i por és el que tenc de pensar qui manarà en aquest Ajuntament.  
 
Jo vaig arribar a viure l’època en què es manava des de dins es bar de Can Bernat Vinya. Potser ara es                      
manarà més des d’algun bar o restaurant de la zona de ses Salines, però tornen les famílies que han manat                    
sempre a Sant Josep: Cas Berris i Ca s’Àngel. Els hereus dels poderosos. 
 
Els que no som hereus, ni som poderosos, ens quedarem vigilant i defensant els que no tenen tant de poder                    
ni riquesa, ens quedarem per defensar allò que és d’interès general, i anunciam que tornarem al govern. 
 
Hem fet feina amb intensitat, hem posat la institució en un lloc de privilegi. Deixam un Ajuntament millor del                   
que trobàrem. Avui a Eivissa i fora d’Eivissa es parla de l’Ajuntament de Sant Josep i se’n parla bé. Som de                     
fiar. Tenim una situació econòmica forta. Tenim capacitat per fer inversions. Hem governat per tothom sense                
fer favoritismes, treballant pel conjunt dels vesins, dels empresaris, dels estudiants, de la cultura, del medi                
ambient... Ens respecten en el rigor urbanístic que s’aplica. Som seriosos, i està a la vista que es parla bé de                     
Sant Josep, cosa que abans no passava. I l’equip de govern que jo he encapçalat ho ha fet molt bé per tornar                      
a recuperar la confiança de la ciutadania.  
 
Ens esclafa i ens treu del govern un frau electoral i un engany del grup Nov-A, QUE JA NO SÓN NI NOVA,                      
NI ALTERNATIVA, perquè ha caigut als filats del PP més ambiciós, antic i agre, i que hauran d’anar                  
agenollats i cap baix perquè no podran mirar a la cara dels seus electors. Ens esclafen i ens treuen del                    
govern, però no ens llevaran del mig. 
 
Som molts i molt més forts i estam animats a fer feina des de l’oposició municipal per defensar un programa                    
de govern majoritari. No fugirem cap a casa. Ens presentàrem per fer feina i la farem en el govern o a                     
l’oposició, en defensa d’un municipi que, creieu-me, és de tothom i per a tothom. No consentirem mai que                  
sigui d’uns pocs.” 
 

A continuació, el Sr. President cedeix la paraula el Sr. Vicente Juan Torres Ribas, regidor               
del Grup NOV-A, per tal que realitzi, de forma breu, l’exposició que estimi oportuna. 



 
El Sr. Vicente Juan Torres Ribas pren la paraula i diu: 
 
“Sr. Alcalde: 
 
Fa sis mesos, en es discurs de sa seva presa de possessió, ens va dir que,  
 
“La forma de governar a partir d’ara s’haurà de recolzar amb els criteris de discussió, entesa, pacte, acord,                  
concertació, diplomàcia, informació, bona fe, interès general, transparència, austeritat i participació”. 
 
Sent molt generosos podem reconèixer que de tots aquestos criteris, n’ha posat en practica només 2 o 3. 
 
Un: DISCUSSIÓ, és cert. Hem discutit i hem discutit molt, més que mai, però sense arribar a cap acord, sent                    
un pols constant a sa seva idea de què s’havia de fer i sense donar peu a un punt de trobada. 
  
Un altre: S’AUSTERITAT, és veritat que l’anem a posar en practica, però de manera forçosa deguda a sa                  
deficient gestió econòmica que han fet durant apuestos darrers quatre anys i que ara han hagut de destapar                  
una vegada que no tenen sa majoria absoluta que els hi hauria permès camuflar-la. 
 
I un tercer: SA DIPLOMÀCIA, reconeixem que ha set molt diplomàtic amb naltros, ha sabut fer-nos creure                 
que realment estava disposat a governar tenint en compte tots es altres criteris que havien de fer des seu                   
govern un exemple de bona voluntat.  
 
Però no ha set així,  .... no hem vist per en lloc: 
 
NI ENTESA, donat que no hem trobat cap afinitat. 
 
NI PACTE, mal de fer alinear-no amb qui (o amb part de qui) no es comparteixen criteris. 
 
NI ACORDS, impossibles des de postures enfrontades. 
 
NI INTERÈS GENERAL, miri Sr. Alcalde, quan només es miren es interessos particulars i es que donen                 
benefici polític, encara que suposi sa fallida des propi Ajuntament, no es pot parlar d’interès general. 
 
NI CONCERTACIÓ, si no una total descoordinació.  
 
Tampoc hem vist transparència, ni participació, ni informació, cap aquest grup..., per exemple, com hem               
d’entendre que hi ha transparència, participació i informació quan ara encara hem de saber per vostès que                 
varen fer una reunió des patronat de sa fundació Can Blau on, a més, hi varen convidar a s’altre partit de                     
s’oposició d’oient?, tot això, a més,  havent quedat es representants pendents de nomenament. 
 
A vostès els hi pareix transparent i participatiu ?!! 
 
Òbviament, naltros tenim una altre concepte de transparència i participació. 
 
I de bona fe ni parlar-ne, ja que ho han portat tot d’amagat, desastre econòmic, projectes PIOS, llicències de                   
taxi, concessions de platges, Can Blau, normes subsidiàries, per tant, ni transparència, ni participació, ni               
bona fe. 
 



Tot això ha ajudat i molt a sa situació en què mos trobem: una moció de censura cap a vostè i es seu equip                        
de govern. 
 
Moció de censura que ha propiciat vostè mateix amb un comportament totalment contrari a allò que mos deia                  
al seu discurs d’investidura.  
 
Sap, Sr. Alcalde, que hem fet una oposició activa, des des sous des regidors, fins es pla economicofinancer i                   
de sanejament passant pes fondos des fomit o sa concessió de llicències de taxi; qüestions prou importants i                  
il·lustratives de sa dificultat d’arribar a un enteniment amb es plantejaments que mos fa vostè juntament amb                 
es seu equip de govern.  
 
I què és una oposició activa? Una oposició activa és vigilar, filtrar i controlar s’acció de govern, però també                   
ho és fer servir totes ses eines possibles per portar endavant ses propostes des propi programa electoral.  
 
És en aquest aspecte on mos hem adonat que, als darrers plenaris, propostes que han fet es grups des PP i                     
es nostro mateix han set aprovades amb es vot contrari de vostès. Això fa que ara tinguin que treballar amb                    
propostes de s’oposició en contra des seus propis principis.  
 
Que qui governa hagi de fer lo que diuen es altres, diguin lo que diguin, no ées normal a un sistema                     
democràtic, no sent eficaç ni eficient per un programa de govern que, a la fi, no és d’un ni des altres; i que,                       
amb sa falta d’un lideratge clar, acaba sent dolent pes nostro municipi.  
 
Si això ho ajuntem amb es fet de que es grans partits polítics s’ho han fet venir bé amb sa legislació                     
municipal, buidant de contingut ses competències des ple passant-les a ses juntes de govern local, per cert                 
designada per s’alcalde, on no hi ha cap representació de s’oposició tal com hi ha a ses comissions                  
informatives, i que ho estan aprofitant per administrar d’aquesta manera una majoria que no tenen, donant                
peu a aquesta aberració democràtica, sincerament creim que vostè ha volgut fer passar es camell pes forat                 
de s’agulla en es moment que vol apuntalar una majoria que no té amb es fet de pensar que es nostro grup                      
mantindria una postura passiva davant sa imposició des seu programa electoral i que així ja els hi aniria bé.  
 
Per rematar-ho, mos ha volgut imposar un pla financer per es pròxims tres anys aprofitant-se de s’ absència                  
d’una regidora tot i que va ser informat des viatge i sol·licitat es canvi de dia.  
 
És ver que es comportament democràtic no estava entre es criteris que mos va dir fa sis mesos però naltros li                     
suposàvem. 
 
Ara veim que pot ser hem suposat masses coses...  
 
Es nostro grup no pot permetre per més temps aquesta situació de s’Ajuntament i des municipi. 
 
Per això, fent de nou una oposició activa, hem arribat a un acord de govern en coalició amb s’altre grup de                     
s’oposició i donar suport a aquesta moció de censura que presentem conjuntament Partit Popular i Nova                
Alternativa.  
 
Una moció de censura que durà un canvi de govern municipal on hi participarà aquest grup municipal, des                  
d’on poder portar endavant es nostro programa electoral i, en definitiva, es compromís electoral de fer arribar                 
d’una manera directa sa veu des nostros votants an es govern de s’Ajuntament”.  
 



A continuació, el Sr. President cedeix la paraula al Sr. Francisco Javier Marí Álvarez,              
regidor del Grup Popular Municipal, per tal que realitzi, de forma breu l’exposició que estimi               
oportuna. 
 
El Sr. Francisco Javier Marí Álvarez pren la paraula i diu: 
 

“Las elecciones democráticas del 22 de mayo de este mismo año, dieron los siguientes resultados,               
PSOE-Pacte, dícese PSOE junto a Esquerra Republicana de Cataluña y Gent per Eivissa, 3098 votos,               
Partido Popular 3027 votos, lo que da una diferencia de menos del 1% del total de los votos emitidos, y Nova                     
Alternativa 802 votos. 
 
Resultados, que dejaron bien claro que ninguno de los grupos políticos con representación en esta               
corporación podría gobernar, sin llegar a acuerdos con el resto de grupos con representantes en este pleno. 
 
Es por ello que la actual coalición al frente  de este Ayuntamiento estaba obligada a negociar su acción de                   
gobierno y a llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas, no obstante, no han querido, o no han sabido,                   
realizar la tarea encomendada por los ciudadanos de este municipio. 
 
El equipo de gobierno no ha sabido gestionar los resultados electorales que salieron de las urnas el pasado                  
22 de mayo, son muchos los ejemplos en los que se ha ignorado la opinión de la oposición, despreciando así                    
también, a los ciudadanos que nos votaron, y a los que representamos, sin darse cuenta, que más tarde o                   
más temprano, el PSOE-Pacte necesitaría el acuerdo para poder llevar a cabo su acción de gobierno. 
 
Como ejemplo y entre otros casos: 
 
El proyecto del auditorio des Caló de s'Oli, donde, en una comisión informativa, se comprobó el nulo                 
esfuerzo, por parte de los concejales del PSOE-Pacte para poder acercar posturas sobre las funciones que                
debería tener dicho proyecto, y el todavía Alcalde llegó a comentar, que él, no estaba allí para llegar a un                    
acuerdo, sino por que lo mandaba el Pleno, ya que la comisión informativa sobre el proyecto, fue creada a                   
propuesta de los grupos de la oposición.  
 
Otro ejemplo significativo es, el que nos hayamos enterado por la prensa o por el Boletín oficial de las Illes                    
Balears, de diferentes proyectos, como el presentado al Consell Insular de Eivissa a los planes insulares de                 
obras y servicios 2012, o diferentes subvenciones para el próximo año 2012, todas ellas, comprometiendo el                
próximo presupuesto de este Ayuntamiento para el año que viene, el Grupo Popular, está de acuerdo, en                 
principio, con todas ellas, tanto en el proyecto presentado en los PIOS 2012, como en las subvenciones,                 
sobre todo para estudiantes, pero el equipo de gobierno nuevamente no fue capaz ni siquiera de notificarnos                 
o explicarnos tales acciones, con lo sencillo!!! que hubiera sido, a sabiendas de que este grupo estaba a su                   
disposición. 
 
Durante estos meses el Grupo Popular ha esperado que el PSOE-Pacte fuera adaptándose, a la nueva                
situación de la corporación después del 22 de mayo, en la que el equipo de gobierno se encuentra en                   
minoría frente a la oposición, situación que, por otra parte, es frecuente en diferentes ayuntamientos,               
parlamentos autonómicos y en el Congreso de los Diputados, véase  las dos últimas legislaturas del PSOE                
en el Congreso.  
 
Exigiendo un gran sacrificio para llegar a acuerdos, tanto para la oposición  como al grupo político que                 
gobierna, que es el que tiene que poner toda la carne en el asador, para llevar la gobernabilidad a un estado                     



de aceptable estabilidad. 
 
Sin embargo la situación se ha ido degradando, hasta llegar a un punto en el cual se aprueba el recorte de                     
un millón de euros en inversiones y un plan económico de saneamiento de las cuentas municipales,                
obligados por una mala gestión de los años anteriores, que hipoteca la economía de esta corporación para                 
los años futuros. 
 
Dicha aprobación se llevo a cabo sin el acuerdo del resto de los grupos representados en este pleno,                  
aprovechandose de una situación de ventaja numérica momentánea. El equipo de gobierno del PSOE-Pacte              
pensaba que había conseguido infligir una derrota a la oposición, pero lo único que demostraba era su poco                  
talante democrático. 
 
Días después, el Alcalde anuncia a los medios de comunicación que ha entregado a los grupos  de la                  
oposición las cifras de los presupuestos 2012 para su negociación, pero nuevamente, se truncan las               
esperanzas, de que hayan entendido en qué situación se encuentran, y únicamente ceden información sobre               
los presupuestos, cuando los grupos de la oposición hemos reclamado las verdaderas cifras de estos               
presupuestos. 
 
Llegado a este punto, y habiendo comprobado la nula voluntad de negociar del PSOE-Pacte sus               
presupuestos, con el resto de las fuerzas políticas con representacion en este Pleno, el Grupo Popular ha                 
analizado la situación y ha comprobado que solo hay dos salidas, la prórroga de los presupuestos, con los                  
nefastos efectos que supondría para la Corporación y para la ciudadanía de este Municipio, o poder llegar a                  
un acuerdo de gobierno estable de coalición, con Nova Alternativa. Teniendo en cuenta que ambos partidos                
somos de centro-derecha, nos une más políticamente que la coaliccion creada para gobernar, del Partido               
Socialista Obrero Español con Esquerra Republicana de Cataluña.  
 
El Grupo Popular entiende, que la máxima representación democrática del Municipio de Sant Josep es, este                
Pleno, que ha surgido directamente de las urnas electorales en las elecciones municipales del 22 de mayo,                 
donde los ciudadanos votaron, a sus representantes. 
 
Y es, esta máxima representación la que nos obliga, a nosotros, todos los Concejales de la Corporación, ya                  
sea en la función de gobierno o en la oposición, a aceptarla, respetarla y a actuar con humildad, porque son                    
los ciudadanos de este Municipio, a los que nos debemos, quienes nos han encomendado la tarea de                 
representarles para llevar a cabo lo mejor posible la acción de gobierno, o de oposición, si es el caso. 
 
Responsabilidad, que no podemos, ni queremos rehuir, los Concejales del Grupo Popular. 
 
Y es la irresponsabilidad del grupo PSOE-Pacte en el Gobierno, la que nos ha llevado a una situación                  
insostenible de ingobernabilidad de la Corporacion, porque como dije anteriormente, no han sabido o no han                
querido gestionar el resultado electoral que salió de las urnas. 
 
Así pues, con la representación que nos han dado los ciudadanos en las elecciones, y con la responsabilidad                  
que aceptamos todos los concejales del Grupo Popular, vamos a votar afirmativamente la moción de censura                
que se plantea en el día de hoy. 
  
Y así, con Neus Marí a la cabeza, formar un gobierno de coalición en el Municipio de Sant Josep, con Nova –                      
Alternativa, dando la estabilidad necesaria a la Corporación, porque, por encima de intereses partidistas, está               
la responsabilidad que nos une, para con los ciudadanos de este Municipio.” 
 



 
A continuació, el Sr. President cedeix la paraula el Sr. Josep Antoni Prats Serra, regidor del                
Grup PSOE-PACTE, per tal que realitzi, de forma breu l’exposició que estimi oportuna. 
 
El Sr. Josep Antoni Prats Serra pren la paraula i diu: 
 

“En nom del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa el primer que he de dir és que hem estat governant fins                    
ara amb la legitimitat que ens dóna el fet d’haver estat la força més votada a les passades eleccions.                   
Reconeixem, com no pot ser d’altra manera, que la nostra majoria no és absoluta i interpretam, per tant, que                   
el que ha dit el poble és que governem, però tractant d’arribar a acords amb altres forces polítiques. Creim                   
això fermament i en conseqüència, votarem en contra de la moció de censura presentada, que tal vegada                 
sigui legal, però que des del nostre punt de vista és, com no fa gaire va dir algú en aquesta sala, injusta i                       
indigna. 
 
La moció de censura és un mecanisme establert democràticament, pensat per a aquelles ocasions en què un                 
municipi deixa de ser governable per alguna circumstància sobrevinguda durant el mandat, algun canvi que               
es produeixi respecte a la situació de la sessió d’investidura. Per exemple, que un alcalde o alcaldessa deixi                  
de tenir la confiança de la gent que l’ha votat en aquella sessió d’investidura i que, habitualment, conformen                  
el seu equip de govern. 
 
Res d’això no ha passat a Sant Josep. L’alcalde continua tenint tota la confiança i el suport de tots aquells                    
que l’escollírem fa sis mesos. Què ha canviat, idò? Només una cosa: que els regidors i regidores de PP i                    
Nova Alternativa, que en el mes de juny varen ser conseqüents amb el que havien anunciat als seus electors                   
i varen votar els seus propis candidats a alcalde i alcaldessa, ara han decidit canviar d’opinió (i dic això                   
especialment pels dos regidors de Nova Alternativa, que varen fer-se pesats i tot quan no paraven de dir,                  
repetir, insistir i reiterar que mai de la via, mai, donarien el govern a una altra força política;  
 
I per cert, senyor Torres, trob indigne i insultant a la intel·ligència humana que sigui capaç de comparar                  
públicament les seves mentides amb la meva situació com a regidor d’Esquerra Republicana; jo,              
efectivament, no som del PSOE, però els meus companys socialistes i jo hem conformat una llista conjunta i                  
amb ella ens hem presentat a les eleccions, i el nostre candidat sempre ha estat en Josep Marí Ribas. I                    
tothom ho sabia. Jo no som un mentider compulsiu!)  
 
Ara, una vegada passades les eleccions al Congrés i al Senat, han decidit que els dóna absolutament igual el                   
que haguessin promès abans de les municipals i, per tant, presenten aquesta moció de censura que suposa,                 
al nostre entendre, com a mínim, una vulneració del que se’n diu l’esperit de la Llei. 
 
Estam davant d’una d’aquestes jugades que fan perdre crèdit a la política i fan perdre a la gent en general                    
confiança en les institucions. No s’ha donat a conèixer un pla de govern alternatiu, ni tan sols s’han anunciat                   
mesures concretes per justificar, ni que fos de cara a la galeria, que aplicaran uns millors criteris de govern                   
que els que s’han aplicat fins ara. Vostès només volen manar per manar, repartir-se les cadires del govern                  
perquè no saben fer allò que la gent els ha encarregat: fer oposició, amb tota la dignitat que mereix ocupar                    
qualsevol cadira d’aquest plenari. 
 
Precisament volia parlar un moment de dignitat, confiança i crèdit. Estam convençuts, i crec que així ho ha                  
reconegut tothom, que un dels actius més importants del govern progressista de Sant Josep des de 2007 i                  
fins ara, ha estat la dignificació de la institució, la feina que hem fet perquè les persones que viuen al nostre                     
municipi es poguessin sentir orgulloses o, si més no, dignament representades, pel seu Ajuntament, a               



vegades amb coses aparentment tan senzilles com tenir una seu agradable (aquesta sala, o les oficines de                 
Sant Jordi), organitzar correctament els actes que s’hi fan, o fer homenatges a gent que se’ls mereix. Coses                  
que abans vostès ni s’havien imaginat. 
 
La confiança i el crèdit no són només una façana institucional. També es guanyen dia a dia amb l’esforç                   
personal, amb la dedicació i amb l’entusiasme. Els he de dir que si avui comença a treballar un nou equip de                     
govern el que sé segur és que ho tendrà molt difícil per superar-nos en aquest aspecte. Si em permeten una                    
expressió col·loquial, ens hem deixat la pell per aquesta casa, hem fet molt més del que en teoria correspon                   
a un alcalde i uns regidors, suplint amb el nostre esforç les mancances de personal i mitjans que hem hagut                    
d’afrontar. Perquè segurament ens hem equivocat més d’una vegada (és el que té fer moltes coses, no totes                  
poden ser a gust de tothom), però sí que hi ha un error que avui vull reconèixer: l’any 2007 no vàrem voler, o                       
no vàrem saber explicar prou les condicions catastròfiques en què ens vàrem trobar aquesta casa. I no                 
m’estic referint només al fet absolutament lamentable, antidemocràtic i que encara em fa vergonya aliena               
recordar que no hi hagués cap tipus de traspàs de poders (alerta!, com sí hi ha hagut ara, tot i les                     
circumstàncies) i que bona part de l’equip de govern sortint fugís per cames miserablement sense donar cap                 
explicació. Faig referència a que varem trobar un Ajuntament petit, encarcarat, gairebé paralitzat, sense              
idees, sense projectes, sense il·lusió, que no tenia capacitat per oferir serveis ni per donar respostes a les                  
necessitats dels habitants del municipi. Un Ajuntament que, per culpa dels que l’havien governat més de vint                 
anys, estava totalment desprestigiat pels casos de corrupció i de nepotisme. Tant, que al cap de pocs mesos                  
va haver d’intervenir la guàrdia civil per emportar-se bona part de l’arxiu d’urbanisme (que, per cert, encara                 
no ha tornat). Un Ajuntament sense personal per funcionar mínimament i sense diners, amb calaixos buits de                 
projectes i plens de factures per pagar. Alguns departaments varen haver de començar a treballar des de 0.                  
Altres, per davall de zero.  
 
Però vàrem plantar cara a les dificultats. I dels resultats en podem estar ben orgullosos. Pensau un moment                  
quines coses deixam fetes: aquesta sala de plens, les oficines municipals de Sant Jordi, la deixalleria de Can                  
Guerxo, la de Cala de Bou, Can Curt, Can Jeroni, el centre social de Cala Tarida, l’oficina d’informació                  
turística de l’església de Sant Josep, sa Casilla, el centre juvenil Xerinola de Sant Jordi, el centre juvenil                  
Bauxa de Cala de Bou, la zona lúdica de Can Raspalls, la zona esportiva de Can Burgos, l’aigua bona a Sant                     
Jordi, a sa Carroca, a Can Raspalls, a sa Caleta, a Port des Torrent, a Cala Tarida, a Cala Vedella i a més                       
llocs, l’escoleta de Sant Agustí, la nova seu de Protecció Civil, la sala d’actes de l’escola de Sant Jordi, els                    
aparcaments del poliesportiu de Can Guerxo, la pujada a sa Capella d’en Serra, el carrer de Can Cantó, el                   
soterrament de la línia d’alta tensió del centre de Sant Jordi, l’electrificació de Cala d’Hort, el centre de                  
Serveis Socials de Sant Jordi i els equips de Serveis Socials en funcionament a tot el municipi, el carrer des                    
Torrió, la carretera de Cala Vedella, la de Cala Molí amb el seu carril-bici (per cert, el primer d’Eivissa), la                    
remodelació de l’avinguda Sant Agustí, els cursos de compostatge, l’ampliació de la recollida selectiva de               
residus, el camí des Rafal Trobat (entre molts altres camins i carrers arreglats), l’aparcament de devora                
l’Ajuntament, les zones de jocs infantils de sa Carroca, des Cubells o de Cala de Bou, la zones de gimnàstica                    
per gent gran de Can Raspalls i Cala de Bou, nous equipaments a les platges, el pla de gestió de Comte i la                       
Bassa, millores a la piscina municipal, un pla de senyalització de les vies públiques, la pista poliesportiva de                  
l’Urgell, les instal·lacions de l’escola-taller de jardineria, el arxius reformats, prop d’un milió d’euros en               
millores a la xarxa d’aigües, unes normes subsidiàries pràcticament acabades (encara que no sé si els                
agradaran, perquè tenen moltes zones verdes, molts espais públics, eliminen urbanitzacions i no en posen               
cap de nova)... i podria seguir. Hi ha moltes coses més; i no estic comptant les coses que no ha fet                     
directament l’Ajuntament però que no s’haguessin fet sense la nostra feina de convèncer altres institucions,               
com la nova depuradora de Sant Jordi, els centres de salut o l’ampliació de les escoles de Sant Josep i Sant                     
Agustí. 
 
Estic segur que ningú dels presents, ni tan sols els que governaven aleshores, seria capaç de fer un llistat de                    
coses aconseguides pel bé públic durant els 24 anys anteriors al 2007 en què va governar el Partit Popular                   



que fos ni la tercera part de les coses que ha fet el govern progressista en tres anys (el primer poc poguérem                      
fer). 
 
Queda clar que hi ha dos formes de governar un Ajuntament. Durant anys, sempre, es va governar posant                  
per davant determinats interessos privats. Naltros hem canviat aquesta dinàmica, i hem començat a mirar per                
les persones. Si a partir de demà tornen a governar els que ho feien abans, ja podem esperar per qui                    
miraran. 
 
Per tot això he de dir, per acabar, que naltros no podem ser optimistes. Tenim por que a partir d’ara es                     
tornarà a mirar més pels interessos d’uns pocs que no pels del conjunt de la població. Tenim por, primer,                   
perquè les persones no ens inspiren confiança. De fet, n’hi ha especialment dos que no sé si n’inspiraran mai                   
més a ningú: formaven part dels antics governs del PP, feren un paper trist a l’oposició, han muntat una gran                    
comèdia els darrers mesos amb sortida del PP inclosa, sense que hi faltassin plors, laments i gemecs                 
diversos, han fet un altre partit, i ara traeixen els seus votants i tornen amb els genolls pelats a les ordres dels                      
de sempre. 
 
I també temem que tots vostès, els que estan aquí davant, no seran els que realment governaran a partir                   
d’ara. De la mateixa manera que tampoc han sét vostès els que han mogut els fils d’aquesta moció de                   
censura. Són massa evidents els anuncis de noves urbanitzacions, de ports esportius i de camps de golf en                  
el nostre municipi que han aparegut els darrers dies. Vostès hauran de demostrar que són alguna cosa més                  
que els titelles dels que estan darrere d’aquest pacte indigne, que són els mateixos que sempre, fins al 2007,                   
havien fet el que havien volgut, alguns des de l’Ajuntament, com a alcalde o com a tinent d’alcalde, i altres                    
sense figurar-hi per res, perquè ni tan sols són del municipi (tot i que hi tenen interessos). Els mateixos que                    
ara pretenen, sembla que amb èxit, continuar essent el veritable poder a l’ombra. 
 
Naltros, per la nostra banda, ens posam a treballar, a partir de demà, perquè ben aviat aquest municipi                  
recuperi la dignitat.” 
 

Desprès de les intervencions el Sr. President disposa que es procedeixi a la votació de la                
Moció, utilitzant el sistema de votació pública, amb citació nominal dels regidors, així com              
disposa l’art. 22.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. A                  
aquests efectes la Sra. Secretària procedeix a cridar els regidors per ordre alfabètic del seu               
primer llinatge, manifestant cadascun: 
 

- Encarnación Castro Rojas a favor de la moció 

- Ángel Luis Guerrero Domínguez en contra de la moció 

- Monica Herrero Plaza en contra de la moció 

- Victor Manuel Lozano Corral a favor de la moció 

- Francisco Javier Marí Álvarez a favor de la moció 

- Maria Nieves Mari Mari a favor de la moció 

- Alberto Marí Planells en contra de la moció 



- Josep Marí Ribas en contra de la moció 

- M. Ángeles Mostazo Camacho en contra de la moció 

- Josep Antoni Prats Serra en contra de la moció 

- Manuela Quintas Bouza a favor de la moció 

- Francisco Ramón Tur en contra de la moció 

- Marilina Ribas Cardona a favor de la moció 

- Juan Francisco Ribas Martí a favor de la moció 

- Maria Ribas Prats en contra de la moció 

- Francisca Ribas Ribas en contra de la moció 

- Maria Ribas Ribas a favor de la moció 

- Vicente Juan Torres Ribas a favor de la moció 

- Rafael Tur Cardona a favor de la moció 

Per últim:  

- María José Guisado Costa en contra de la moció 

- José Serafin Grivé Guasch a favor de la moció 

 

L’escrutini recull el següent resultat: 

Vots emesos: 21 

Vots a favor: 11 

Vots en contra: 10 

Abstencions :0  

  
El Sr. President a la vista del resultat i de conformitat amb el que disposa l’art. 197.1 f),                  
manifesta que queda proclamada alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Josep, la Sra.            
MARÍA NIEVES MARÍ MARÍ, candidata inclosa a la Moció de censura, en haver prosperat              
aquesta, atès que la Moció ha obtingut el vot favorable de la majoria absoluta del nombre                
legal de regidors de la corporació i a la vegada el cessament del Sr. Josep Marí Ribas, en                  
l’exercici del seu càrrec.  
 



El Sr. President de la Mesa insta a la Senyora Alcaldessa electe que haurà de               
manifestar la seva acceptació del càrrec i prestar jurament o promesa en la forma              
legalment establerta. 

 
Tot seguit i de conformitat amb l’art. 18 del RD legislatiu 781/86, de 18 d’abril, i 40.2 del                  

ROF i règim jurídic de les corporacions locals, la Sra. María Nieves Marí Marí formula el                
següent: 
 
“Accept el càrrec d’alcaldessa de Sant Josep de sa Talaia i jur complir fidelment les obligacions del                 
càrrec d’alcaldessa de l’Ajuntament de sant Josep de sa Talaia amb llealtat al rei, i guardar i fer                  
guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat”. 
 

En aquest moment el president de la Mesa entrega el bastó de comandament a              
l’alcaldessa, fent-se càrrec de la presidència de la sessió.  
 
Finalment, complert l’objecte de la convocatòria, la Sra. Alcaldessa pren la paraula i fa el               
discurs de proclamació, que es transcriu literalment:  

 
“En primer lloc permeteu-me AGRAÏMENTS: autoritats (president del Consell, alcaldes, diputats del            
Parlament Balear, diputats nacionals, senador, consellers, regidors), i com no als veïns que ens acompanyeu               
i de manera especial a la meva família.  
 
Permeteu-me que em dirigeixi a vosaltres, companys del Grup Popular, de Nova-Alternativa i també als               
companys del PSOE-Pacte, al públic present i als que ens veuen a través de TV,  ara ja com alcaldessa. 
 
I no vull començar les meves paraules sense agrair als qui m’han precedit en aquesta labor al front de                   
l’Ajuntament: aquestos mesos i els darrers 4 anys a Josep Marí (Gustinet) (vull pensar que les paraules que                  
hem sentit avui són fruit, mes que del rancor de la impotència que produeix el moment), i els anys anteriors a                     
tants altres que ens han precedit i que avui ens contemplen des d´aquesta sala. Tots ells, estic segura que                   
han fet el millor que han pogut amb ses circumstàncies de cada moment i amb la seva feina i la dels equips                      
que els varen acompanyar han fet que el nostre municipi avui sigui el que és. 
 
Com ja s’ha dit en les intervencions anteriors, la coalició del Grup Popular i Nova-Alternativa hem arribat a un                   
acord programàtic per aquesta legislatura poder dur endavant les propostes dels nostres programes. Tots              
nosaltres hem sabut veure que el més beneficiat d’aquest ACORD no és una persona o un altre ni un grup                    
polític o un altre, sinó la institució, l’Ajuntament de Sant Josep, perquè és un acord que s’ha fet amb l’ànim i                     
la responsabilitat d’afavorir els veïns del municipi de Sant Josep. 
 
Aquest, però, no és un acord excloent, és un acord en el que, ara ja com a alcaldessa, vull convidar-hi a                     
afegir-se tant al PSOE-PACTE, com als altres partits que es varen presentar a les eleccions, però no varen                  
tenir representants, així com també a les associacions, entitats i a tots els veïns que conformen el nostre                  
municipi de Sant Josep i dir-vos, que encara que ja sé que és un tòpic, volem governar per tots.  
 

Vull demanar, també un vot de confiança als qui no ens han recolzat i als que han set crítics amb la                     
nostra postura, dir-lis que estam aquí per aportar la nostra feina i la nostra força per al bon funcionament                   



d’aquest govern, que podem aportar molt al nostre poble. Ara tenim l´ oportunitat de demostrar-ho i així ho                  
farem. 

 
Sabeu idò, que les portes de l’Ajuntament, la casa de tots, estan obertes a tothom. 

 
Vull que ens veieu, no només a jo, sinó a cada un dels regidors, com lo que som: persones normals, com                     
vosaltres, mares o pares de família, treballadors que, per un temps, deixem de banda el nostre per                 
dedicar-mos amb vocació, a treballar en benefici de tots. I per això estem al vostre servei, som persones                  
properes disposades a ajudar-vos el millor que sapiguem i amb humiltat. I volem gestionar els recursos de                 
forma racional i amb austeritat. 
 

I per això, ja us anuncio, que a més de les àrees que portin els regidors, nomenaré un regidor com a                     
representat de cada poble, al que per proximitat us podreu dirigir. 
 
I ara ja, no ens podem permetre més discrepàncies que les pròpies del sistema democràtic. S’acaben els                 
enfrontaments i les confrontacions. Ara ja, és hora de sumar esforços i amb això hi posarem tota la nostra                   
voluntat el meu equip i jo. 
 
La prioritat del nostre Govern serà la RECUPERACIÓ ECONÒMICA i el BENESTAR SOCIAL dels veïns de                
Sant Josep i en aquest sentit dirigirem des d’aquí les diferents polítiques i em permet dir que tant les                   
polítiques municipals com les que puguem acordar amb altres institucions com el Consell Insular, el Govern                
de les Illes Balears, o el govern de l’Estat, ja que tots hem d’actuar conjunta i coordinadament, i ho farem                    
amb plantejaments responsables i coherents capaços de dinamitzar sa nostra economia i obtenir així el               
benefici social. 
 
Sé que molts dels veïns de Sant Josep estan a l’atur i avui els meus pensaments estan especialment amb                   
ells, i vull que sapin que farem actuacions per afavorir el desenvolupament econòmic, que permetin la                
contractació de més treballadors; perquè la millor política social és poder donar feina a tots el que ho                  
necessiten. 
 
Tots som conscients, que en el moment en què ens trobem, i la situació econòmica de les institucions no                   
permetrà fer actuacions que suposin grans inversions però sabem que fer política es precisament això: saber                
prioritzar unes coses per davant de les altres i en això ens esforçarem per ser justos i poder repartir a cada                     
racó del municipi segons les necessitats de cada lloc.  
 
I a partir de ara mateix ens posem a treballar per tots vosaltres seguint una línia programàtica a la que temes                     
com la economia, el benestar social, la formació, la seguretat ciutadana, la modernització de l’Administració i                
la seguretat jurídica, siguin eixos prioritaris. 
  
I començarem a posar fil a l’agulla perquè en els pressupostos de l’any que ve, ja s’incloguin mesures que                   
sense augmentar els impostos, permetin a la institució tenir més liquidesa, per facilitar els pagaments als                
proveïdors de l’Ajuntament.  
 
També posarem en marxa la simplificació de les tramitacions amb l’Administració.  
 
Farem especial incidència a impulsar que els Serveis Socials tinguin un equip més complet per atendre les                 
necessitats afavorint la prevenció i la inserció social, i treballarem per atendre els més dèbils, per millorar la                  
seva qualitat de vida. 
 



Volem millorar la seguretat ciutadana, sobretot durant els mesos de temporada turística, i en la mesura de les                  
possibilitats ens comprometem a augmentar el cos de policia local. 
 
I en quant a infrastructures, farem els nostres pobles més humanitzats, reordenant el trànsit als centres,                
afavorint les zones de passeig o creant aparcaments. 
 
En col·laboració amb el govern de les Illes Balears impulsarem la construcció d’un nou col·legi de Cala de                  
Bou i agilitzarem l’obertura del nou Centre de Salut de Sant Josep.  
 
També ens comprometem a buscar una solució a les infraestructures de Cala Vedella al seu pas per la platja,                   
d’acord amb els veïns afectats i la demarcació de Costes.  
 
Continuarem també ajudant els propietaris de Cala d’Hort i els defensarem com a institució més propera                
perquè puguin continuar gaudint de les seves propietats dins el marc d’un desenvolupament sostenible. 
Així mateix, reprendrem el projecte de Passeig marítim respectuós amb el litoral, des de la Badia de Sant                  
Antoni i fins a Port des Torrent, perquè pugui ser una realitat i en puguem gaudir veïns i visitants. 
 
I no abandonarem la idea de millorar i modernitzar la zona del nucli turístic de Platja d’en Bossa. 
  
No deixarem de banda tampoc a les associacions ciutadanes darrera les que hi ha tantes persones que de                  
manera voluntària presten el seu temps i la seva il·lusió en benefici de la Comunitat. Gràcies a elles, les                   
festes dels pobles, la promoció de la cultura popular o el foment de l’esport, etc. son una realitat, i nosaltres                    
en som conscients. 
 
El meu equip i jo governarem per als que sou d’aquí i com no, per als que heu arribat d’altres llocs d’Espanya                      
o de l’estranger i no permetrem que la llengua sigui un obstacle entre uns i els altres. I per això, ens                     
comprometem a donar l’oportunitat als ciutadans de poder elegir la llengua en la que volen rebre les                 
notificacions oficials. 
 
A partir d’ara, jo mateixa com a alcaldessa i el grup de regidors que m’acompanyen, ens comprometem amb                  
tots vosaltres a governar amb rigurositat, serietat, austeritat i sense perdre els criteris d’igualtat i justícia que                 
han de marcar el bon camí dels governants. I ho farem perquè volem que Sant Josep estigui al lloc que li                     
pertoca, que sigui un municipi capdavanter i que sigui reconegut per tots, no només pels seus valors                 
paisatgístics - que els té i no els ha de perdre -, i per la seva gent, sinó també pels serveis que reben els seus                         
ciutadans gràcies a la gestió municipal. 
 
I contarem per dur endavant les propostes amb tota la gent que treballa a l’Ajuntament i que al cap i a la fi                       
són la maquinària que amb la seva feina i el seu esforç, poc sovint reconegut, fan que no s’aturi es motor                     
que és aquesta Institució sigui qui sigui el pilot que l’hagi de conduir; a ells –que ara estan treballant, avui NO                     
és festa- agrair-lis des d’aquí el seu esforç i la seva dedicació. 
 
I ja només per acabar vull reiterar la disposició de tots nosaltres per rebre-us, per escoltar les vostres                  
propostes i conèixer les vostres inquietuds perquè considerem que només així us haurem servit.  
 
Vull que confieu amb la meva feina que no serà altra que la de l’esforç, l’honradesa i l’estima cap a Sant                     
Josep per qui em sento amb l’obligació de servir-vos. 
 
Gràcies,” 

 



 
Finalitzat el discurs, la Sra. Alcaldessa s’asseu en el lloc de Presidència i tot seguit aixeca                
la sessió a les tretze hores quinze minuts, de la qual estenc aquesta acta que consta de                 
dinou pàgines, que, com a secretària, certific amb el vistiplau de la Sra. Alcaldessa. 
 

VIST I PLAU 
      L’ALCALDESSA,  

 
 
 
 
                                                                                   Sign. M. Nieves Mari Mari. 


