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Punt únic. Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior (art. 36.1 ROF):
- Acta núm. 8/11, extraordinària, de data 18 de maig.

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  CELEBRADA,  AMB  CARÀCTER  EXTRAORDINARI,  PER  L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 8 DE JUNY DE 2011.
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Sra. Alcaldessa-Presidenta:

Sra. Lurdes Costa Torres
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Sra. Irantzu Fernández Prieto
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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
Sra. Carolina Cava de Llano Carrió
Sr. Alejandro Marí Ferrer
Sra. Olga Martínez Parra

Srs. que falten amb excusa:

Sr. Adrián Trejo de la Rosa

Secretari-Acctal.:

Sr. Joaquim Roca Mata



Secretaria General
 

PLE EXTRAORDINARI
Dia 8 de juny de 2011

ACTA NÚM. 09/11

A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les onze hores; sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa-
Presidenta, Sra. Lurdes Costa Torres, es reuneixen els Srs. Regidors expressats al marge per tal 
de celebrar sessió extraordinària de l'Excm. Ajuntament Ple, en primera convocatòria, per a la qual 
han estat citats de forma reglamentària.

Actua de secretari el Lletrat de la Corporació que subscriu.

DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA

Punt únic. Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior (art. 36.1 ROF):

S’aprova, per unanimitat, l’Acta de la sessió anterior núm. 8/11, extraordinària, de data 18 de 
maig.

Intervencions:

Sra. Costa: Com que és el darrer ple de la legislatura, vol agrair a tots els regidors tota la feina que 
han fet durant aquests quatre anys, i que els que es queden que tenguin bona sort i que facin molt 
bona feina aquests pròxims quatre anys.

Sra. Marí Ferrer: Vol agrair la feina dels regidors que l’han acompanyat aquesta legislatura, a tots i 
cadascun d’ells. Vol també agrair també a tots els regidors que, en totes les legislatures que ha 
estat a aquesta Casa, han formant part del Grup Popular tant en el govern com després a l’oposició, 
de la feina que en rigor i sobretot amb estima a la Ciutat, han intentat fer tots. I vol donar les gràcies 
també a tots els funcionaris, laborals, i brigades de la Casa que sempre ens han tractat en respecte, 
i sobretot creu que la seua professionalitat i dedicació a la Ciutat, està fora de tot dubte.
Com és la darrera vegada que s’asseu en aquest escó com a regidora, donar les gràcies a aquesta 
Institució  per  l’oportunitat  que  li  ha  donat  de  servir  a  la  seua  Ciutat.  Desitja  que  els  que  els 
substitueixen tenguin la mateixa estima, i un sentiment que han de ser capaços de traslladar a tots 
els nous i a tots els ciutadans. No hi ha res més polit que treballar pel teu pobla o la teua ciutat. 
Gràcies als ciutadans que els hi han donat l’oportunitat de servir-lo, i molt d’encert per la gent que 
els substituirà en el futur.

Sra. Costa: Ella al igual que alguns companys es queden aquí, seguiran treballant espera que amb 
encert, o això és el que intentaran durant molts anys per aquesta Ciutat.

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les onze hores i deu minuts del dia vuit de 
juny de dos mil onze, de la qual se n’estén la present Acta que consta de dos folis que, amb mi el 
Secretari, firma la Sra. Alcaldessa.

De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific.
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