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ORDRE DEL DIA
1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
- Acta núm. 18/07, ordinària de data 25 d’octubre.
2n. Expedients d’aprovació de factures.
3r. Resolució al·legacions ordenances fiscals 2008 i aprovació definitiva.
4t. Pressupost General any 2008.
5è. Aprovació Plantilla de Personal any 2008.
6è. Aprovació Relació de Llocs de Treball any 2008.
7è. Aprovació inicial de l’Ordenança sobre conservació d’edificacions, urbanitzacions, terrenys,
instal·lacions i demés béns immobles.

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB CARÀCTER EXTRAORDINARI, PER L'EXCM.
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2007.
ASSISTENTS:
Sr. Alcaldessa-Presidenta:
Sra. Lurdes Costa Torres
Srs. Regidors:
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
Srs. que falten amb excusa:
Sra. Carolina Cava de Llano Carrió
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Dia 18 de desembre de 2007
Secretari-Acctal.:
Sr. Joaquim Roca Mata
Interventor-Acctal:
Sr. Mario Añibarro Juan

ACTA NÚM. 20/07
A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les deu hores del dia divuit de desembre de dos mil set; 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

1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior:
S’aprova, per unanimitat l’Acta de la sessió anterior núm. 18/07, ordinària de data 25 d’octubre,
amb l’observació del Sr. Rafel Ruiz, a la pàgina 31, en la seua intervenció, on diu: “...... Pel que fa al
pavelló des Viver dins dels pressupostos de l’any que ve...”, ha de dir: “..... Pel que fa al pavelló des
Pratet dins dels pressupostos de l’any que ve ....”.

2n. Expedients d’aprovació de factures:
2.1.- Donat compte de l’informe emès per la Intervenció de Fons del tenor literal següent:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
ASUNTO: EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS A NOMBRE
DE ÁNGEL GARCÍA DE JALÓN LASTRA (TRABAJOS EXTRA-CONTRACTUALES REVISIÓN
PGOU DE EIVISSA)
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Que mediante Decreto de Alcaldía de fecha 24 de enero de 2003 se adjudicó el
contrato para la “Redacción de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de
Eivissa” a la empresa Gabinet d’Anàlisi Ambiental i Territorial S.L. (GAAT SL) por importe de
237.800,00 Eur., cuyo contrato se formalizó en fecha 21 de febrero de 2003.
SEGUNDO.- Que mediante Decreto de Alcaldía de fecha 17 de julio de 2003 se aprobó la cesión
del contrato de referencia a favor del Sr. Ángel García de Jalón Lastra por el importe pendiente de
ejecutar, que ascendía a 154.570,00 Eur., cuyo contrato se formalizó en fecha 29 de septiembre de
2003.
TERCERO.- Que mediante Decreto de Alcaldía de fecha 4 de marzo de 2004 se aprueba la
modificación del contrato de referencia por un importe de 47.560,00 Eur, cuyo contrato se formalizó
en fecha 26 de abril de 2004.
DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN EL EXPEDIENTE
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- Escrito de fecha 11 de abril de 2006 del Sr. Ángel García de Jalón reclamando al Ayuntamiento el
abono de una serie de trabajos extra-contractuales realizados por importe de 143.636,00 Eur.
- Informe jurídico de fecha 10 de noviembre de 2006.
- Informe de fecha 19 de enero de 2007 (en el informe consta 19 de enero de 2006 por un error
material) del Arquitecto Sr. Víctor Beltrán Roca, proponiendo solicitar un informe al Colegio Oficial
de Arquitectos que determine si la valoración económica de los trabajos realizados es correcta.
- Oficio de fecha 22 de enero de 2007 del Regidor de Urbanismo al Colegio Oficial de Arquitectos
solicitando dicho informe.
- Oficio de fecha 29 de marzo de 2007 del Colegio Oficial de Arquitectos designando al arquitecto
Sr. Antonio Ramis Ramos para emitir el referido informe.
- Oficio de fecha 20 de julio de 2007 del Sr. Antonio Ramis Ramos presentado en el Registro
General de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de Eivissa en fecha 27 de agosto de 2007,
adjuntando laudo arbitral emitido en contestación a la petición formulada por el Ayuntamiento.
- Informe de fecha 27 de noviembre de 2007 emitido por el Arquitecto municipal Sr. Fernando Irurre
Valderrama, donde se informa favorablemente al pago de los referidos honorarios.
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos anteriormente y examinada la documentación
obrante en el expediente, esta Intervención en base a la legislación aplicable
INFORMA
PRIMERO.- Que el importe económico de los servicios realizados supera la cifra máxima
establecida para los contratos calificados como menores en los artículos 121, 176 y 201 del texto
refundido de la ley de Contratos de la Administraciones Públicas, aprobada por el Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y en la Base 46ª de las Bases de Ejecución del Presupuesto
General para el ejercicio 2007.
SEGUNDO.- Que en su momento procedimental los gastos por los servicios prestados deberían
haber seguido los trámites previstos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en
las Bases de Ejecución del Presupuesto, así como lo previsto en materia de fiscalización y
contabilidad en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
TERCERO.- Que no le consta a esta Intervención que se hubiera efectuado, en el momento
procedimental oportuno, acto interventor de fiscalización formal del gasto sobre documento
contable “RC”, “A” o “AD”, conforme preveía la Base nº 45 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto General para el ejercicio 2006.
Que se manifiesta, por lo anterior, que no es el momento procedimental oportuno para proceder a la
fiscalización previa del contenido del expediente que se informa, emitiéndose el mismo, sobre
aquellos elementos que conformando un posible acto administrativo y en aplicación de la normativa
invocada son de su competencia.
CUARTO.- Que según se acredita en el informe de los Servicios Técnicos de fecha 27 de
noviembre de 2007 emitido por el Arquitecto municipal D. Fernando Irurre Valderrama y en el laudo
arbitral de fecha 6 de julio de 2007 emitido por el Arquitecto D. Antonio Ramis Ramos, los servicios
objeto del presente informe fueron prestados y su valoración económica es correcta.
QUINTO.- Que según establecen los artículos 176 TRLRHL y 26 RD 500/1990,
“con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo podrán contraerse
obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en
general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario.”
SEXTO.-_ Que los compromisos de gastos que se derivan del expediente intervenido no pueden
considerarse incluidas en el Art. 176.2.b. del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y el Art. 26.2.b. del RD. 500/1990.
SÉPTIMO.- Que esta Intervención entiende que, visto que las actuaciones anteriores se han
realizado omitiendo en su tramitación diversos requisitos esenciales, deben calificarse como nulas
de pleno derecho y sin posibilidad de que las objeciones señaladas sean solventadas o reparadas,
de conformidad con lo establecido en los artículos 215, 216 y 217 TRLRHL.
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OCTAVO.- Que esta Intervención entiende que, con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de la
Corporación al no pagar a terceros trabajos efectivamente realizados, de conformidad con lo
establecido en los artículos 26.2 y 60.2 RD 500/1990, procede la aprobación del expediente de
reconocimiento extrajudicial de créditos a favor de D. Ángel García de Jalón Lastra en concepto de
trabajos extra-contractuales derivados de la consultoría y asistencia técnica para la revisión del
PGOU de Eivissa por importe de CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS EUROS CON
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (124.900,68 Eur.) (IVA INCLUIDO).
NOVENO.- Que esta Intervención informa que existe crédito presupuestario adecuado y suficiente
en la partida 432 22706 “Estudios y Trabajos Técnicos Urbanismo” del vigente Presupuesto
General de la Corporación por importe de CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS EUROS
CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (124.900,68 Eur.) para atender el gasto que se deriva de la
aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos intervenido, tal y como se
acredita mediante documento de retención de crédito (RC) que se adjunta al expediente.
Que esta Intervención informa que su imputación a partidas del Presupuesto vigente no causará
perjuicio, ni limitación alguna para la realización de los gastos del ejercicio corriente.
DÉCIMO.-Que la aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos puede
realizarse, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidades que se puedan derivar de las
actuaciones exigidas conforme determina el Real Decreto 429/1993 de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de
responsabilidad patrimonial.
DÉCIMO-PRIMERO.- Que según establece el Art. 60.2 del RD 500/1990 y la Base nº 10 de las
Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2007, se podrán
aplicar al presupuesto vigente, las obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores, siempre que no
se hayan cumplido los trámites preceptivos, siendo el órgano competente para la aprobación del
expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos el Pleno de la Corporación.
Eivissa a 7 de diciembre de 2007. EL INTERVENTOR, Fdo. Mario Añibarro Juan, Interventor-acctal
”; dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Administració Municipal.
Intervencions:
Sra. Marí: Diu que els preocupa especialment aquest reconeixement extrajudicial de crèdit a favor
del Sr. García de Jalón per import de 140.000 euros i sobretot perquè és la plasmació de l’erràtica
tramitació de la modificació del PGOU d’Eivissa, perquè tots els documents dels quals demana el
Sr. García de Jalón el pagament s’han fet des de l’avanç fins l’aprovació provisional feta dins aquest
Ajuntament. Creu entendre que aquí dins encara no hi ha incloses les factures a conseqüència de
les noves modificacions introduïdes per les reclamacions d’altres administracions. Ells ja van dir que
el Sr. García Jalón no tenia prou experiència per abordar un document tan important com és la
reforma del PGOU d’Eivissa. També l’Ajuntament va cometre una errada, que era iniciar la revisió
del PGOU sense canviar la cartografia. Avui tot això li suposa a l’Ajuntament pagar bastants euros.
Per això votaran en contra, ja que tot el procés dirigit pel Sr. García de Jalón no ha tengut la
professionalitat que calia.
Quant a l’expedient de Zanjas Tadú votaran a favor ja que es tracta d’una intervenció que s’ha fet al
camp de futbol de Can Misses. L’únic que és de lamentar és que es tracti d’una factura que ve des
de 2006, i per tant la tramitació ha estat massa lenta.
Diu que els altres dos expedients també els votaran favorablement.
Sr. Pizarro: Diu que quant a l’expedient de Zanjas Tadú reconeix que no han estat tan diligents
com hauria calgut. Quant a les factures del Sr. García de Jalón creu que la tramitació en general del
PGOU ha tengut bastants mancances, tant dins de la institució com fora però el cas és que són
treballs efectivament realitzats i que no estaven al primer contracte i per tant s’han de pagar. Quan
a la quantia el Sr. García de Jalón pretenia una quantitat molt superior, i per això l’Ajuntament va
demanar una mediació del Col·legi d’Arquitectes. El laude del Col·legi estableix la quantia de
140.000 euros, que és allò que l’Ajuntament accepta.
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Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat, amb els vots a favor de les Sres. Costa, Mayans,
Fernández, Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez i en contra
de les Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Martínez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero, Marí i
Trejo.
2.2.- Donat compte de l’informe emès per la Intervenció de Fons del tenor literal següent:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
ASUNTO: EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
REALIZADOS SIN CRÉDITO PRESUPUESTARIO – AÑO 2006.INFORME DE LA INTERVENCIÓN SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE
CRÉDITOS DE GASTOS PREVIA CONVERSIÓN Y/O CONVALIDACIÓN ADMINISTRATIVA.
Vistas las facturas del año 2006 correspondientes a las Concejalías que posteriormente se detallan,
resulta que la tramitación de las mismas, debe realizarse a través del correspondiente expediente
de reconocimiento extrajudicial de créditos, a efectuar al amparo de lo establecido en el Art. 60.2
del RD. 500/1990, previa conversión y/o convalidación administrativa de las mismas conforme
determina la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para la aprobación y el abono de las facturas
que a continuación se detallan:
Nº FACTURA PROVEEDOR
2006/48

CONSTR.Y ZANJAS TADU SL

IMPORTE

ÁREA

6.941,23 €

VIAS PÚBLICAS

ATENDIDO que las citadas facturas no superan individualmente la cifra máxima establecida para
los contratos calificados como menores en los artículos 121, 176 y 201 del texto refundido de la ley
de Contratos de la Administraciones Públicas, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, y en la Base 46ª de las Bases de Ejecución del Presupuesto General para el ejercicio
2007.
ATENDIDO que en su momento procedimental los gastos por las obras o servicios prestados
deberían haberse calificado de menores y haber seguido los trámites previstos en la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y en las Bases de Ejecución del Presupuesto, así como
lo previsto en materia de fiscalización y contabilidad en el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Por todo ello y a la vista de los antecedentes anteriores, esta Intervención, en aplicación del Art.
214 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
INFORMA
PRIMERO.- Que todas las facturas que se someten a aprobación corresponden a gastos o
servicios realizados durante el año 2006 y remitidas de conformidad a esta Intervención dentro del
año 2007.
SEGUNDO.- Que se acredita con la firma del concejal correspondiente y/o el técnico competente
que las obras o servicios, que son objeto del presente informe, fueron prestadas y con las
formalidades que para los mismos prevé el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
TERCERO.- Que no le consta a esta Intervención que se hubiera efectuado, en el momento
procedimental oportuno, acto interventor de fiscalización formal del gasto sobre documento
contable “RC”, “A” o “AD”, conforme preveía la Base nº 45 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto General para el ejercicio 2006.
Que se manifiesta, por lo anterior, que no es el momento procedimental oportuno para proceder a la
fiscalización previa del contenido del expediente que se informa, emitiéndose el mismo, sobre
aquellos elementos que conformando un posible acto administrativo y en aplicación de la normativa
invocada son de su competencia.
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CUARTO.- Que consultadas las bases de datos contables que soporta el sistema informático a
cargo de esta Intervención y teniendo en cuenta que no se puede determinar la existencia o no de
crédito en el momento de la realización ó prestación del servicio contenido en las facturas
indicadas, se manifiesta la inexistencia de crédito adecuado ó suficiente a 31 de diciembre de 2006
QUINTO.- Que los compromisos de gastos que se derivan de las actuaciones anteriores no
pueden considerarse incluidas en el Art. 176.2.b. del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y el Art. 26.2.b. del RD. 500/1990.
SEXTO.- Que según establecen los artículos 26.2.c) y 60.2 del RD. 500/1990 debería procederse
al reconocimiento extrajudicial de créditos, previa conversión administrativa de las actuaciones a
efectuar por el órgano administrativo correspondiente y que, en el caso de procederse de tal forma,
esta Intervención informa que procede su aplicación a partidas del Presupuesto
General de la Corporación del año 2007 y que existe crédito adecuado y suficiente para atender los
gastos derivados del expediente intervenido, al nivel de vinculación jurídica establecido en las
Bases de Ejecución del Presupuesto General, tal y como se acredita mediante el documento de
Retención de Crédito (RC) que se adjunta al expediente.
SÉPTIMO.No obstante lo anterior, debe procederse a la conversión y/o convalidación
administrativa conforme determina la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de “Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”, sin perjuicio de la
exigencia de responsabilidades que se puedan derivar de las actuaciones exigidas conforme
determina el Real Decreto 429/1993 de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los
Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.
OCTAVO.- Que según establece el Art. 60.2 del RD 500/1990 y la Base nº 10 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2007, se podran aplicar al
presupuesto vigente, las obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores, siempre que no se hayan
cumplido los trámites preceptivos, siendo el órgano competente para su aprobación el Pleno de la
Corporación, cuando los importes de las mismas sean superiores a los 3.000,00 Euros.
Eivissa a 7 de diciembre de 2007. EL INTERVENTOR, Fdo. Mario Añibarro Juan, Interventor-acctal
”; dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Administració Municipal.
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat, per unanimitat.
2.3.- Donat compte de l’informe emès per la Intervenció de Fons del tenor literal següent:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
ASUNTO: EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE GASTOS.
INFORME DE LA INTERVENCIÓN DE FONDOS SOBRE CRÉDITOS POR ACTOS DE
CONVERSIÓN Y/O CONVALIDACIÓN ADMINISTRATIVA.
Vistas las facturas remitidas por las Concejalías que posteriormente de detallan, resulta que la
tramitación de las mismas, debe realizarse a través del correspondiente expediente de conversión
y/o convalidación administrativa, conforme determina la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
“Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común”.
NÚM.FTRA.
PROVEÏDOR
IMPORT CONCEJALÍA
F-107/0518
MANBAR SL ........................................ 20.630,83
ALCALDIA
343/1/229
AQUALIA SA ....................................... 30.787,32 VÍAS PÚBLICAS
16/07
ABRAHAM ARIEL................................ 13.782,18
PATRIMONI
ATENDIDO que las citadas facturas superan individualmente la cifra máxima para contratos
menores establecida en los artículo 121, 176 y 201 del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y en la
Base 46ª de las Bases de Ejecución del Presupuesto General para el ejercicio 2007.
ATENDIDO que en su momento procedimental los contratos por las obras y/o suministros
prestados no podían ser calificados de menores y deberían haber seguido los trámites previstos en
el Texto Refundido de la Ley de de Contratos de las Administraciones Públicas y en las Bases de
Ejecución del Presupuesto, así como lo previsto en materia de fiscalización y contabilidad en el
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texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Por todo ello y a la vista de los antedecentes anteriores, esta Intervención, en aplicación del art. 214
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacientas Locales,
INFORMA:
PRIMERO.- No le consta a esta Intervención Municipal que se hubiera incoado en su momento
expediente de contratación por los servicios o suministros que se indican.
Se acredita con la firma del Técnico y/o el Concejal correspondientes, que los servicios o
suministros, que son objeto del presente informe, fueron prestados.
Tampoco le consta a esta Intervención que se hubiere efectuado, en el momento procedimental
oportuno, acto interventor de fiscalización crítica o previa regulada en los artículos 214 y siguientes
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Se manifiesta por lo anterior, que no es el momento procedimental oportuno para proceder a la
fiscalización previa del contenido del expediente que se informa, emitiéndose el mismo, sobre
aquellos elementos que conformando un posible acto administrativo y en aplicación de la normativa
invocada son de su competencia.
SEGUNDO.- Que existe consignación suficiente en las partidas correspondientes del Presupuesto
General de la Corporación, según se acredita mediante documentos de Retención de Crédito (RC),
debiéndose proceder a la conversión y/o convalidación administrativa conforme determina la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de “Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común”, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidades que se
puedan derivar de las actuaciones exigidas conforme determina el Real Decreto 429/1993 de 26 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones
Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.
TERCERO.- Que según establecen la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y las Bases de Ejecución del Presupuesto para el año 2007, el órgano competente
para su aprobación es el Pleno de la Corporación.
En Eivissa, a 7 de diciembre de 2007. EL INTERVENTOR, Fdo.: Mario Añibarro Juan, Interventor
Acctal.”; dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Administració Municipal.
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat, per unanimitat.
2.4.- Donat compte de l’informe emès per la Intervenció de Fons del tenor literal següent:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
ASUNTO: EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE GASTOS.
INFORME DE LA INTERVENCIÓN DE FONDOS SOBRE CRÉDITOS POR ACTOS DE
CONVERSIÓN Y/O CONVALIDACIÓN ADMINISTRATIVA.
Vistas las facturas remitidas por los Servicios Técnicos Municipales, correspondientes, todas ellas,
a trabajos realizados en el Campo de Futbol de Can Misses, resulta que la tramitación de las
mismas, debe realizarse a través del correspondiente expediente de conversión y/o convalidación
administrativa, conforme determina la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de “Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común”.
NÚM. FACTURA

PROVEÏDOR

IMPORT

47/2007

EDO Y BOIX SL

17.206,13 €

48/2007

EDO Y BOIX SL

18.233,97 €

TOTAL

35.440,10 €

ATENDIDO que las citadas facturas superan en su conjunto la cifra máxima para contratos
menores establecida en los artículo 121, 176 y 201 del texto refundido de la Ley de Contratos de las
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Administraciones Públicas, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y en la
Base 46ª de las Bases de Ejecución del Presupuesto General para el ejercicio 2007.
ATENDIDO que en su momento procedimental los contratos por los trabajos realizados no podían
ser calificados de menores y deberían haber seguido los trámites previstos en el Texto Refundido
de la Ley de de Contratos de las Administraciones Públicas y en las Bases de Ejecución del
Presupuesto, así como lo previsto en materia de fiscalización y contabilidad en el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo.
Por todo ello y a la vista de los antedecentes anteriores, esta Intervención, en aplicación del art. 214
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacientas Locales,
INFORMA:
PRIMERO.- No le consta a esta Intervención Municipal que se hubiera incoado en su momento
expediente de contratación por los servicios que se indican.
Se acredita con la firma del Técnico y/o del Concejal correspondientes, que los trabajos que son
objeto del presente informe, fueron realizados.
Tampoco le consta a esta Intervención que se hubiere efectuado, en el momento procedimental
oportuno, acto interventor de fiscalización crítica o previa regulada en los artículos 214 y siguientes
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Se manifiesta por lo anterior, que no es el momento procedimental oportuno para proceder a la
fiscalización previa del contenido del expediente que se informa, emitiéndose el mismo, sobre
aquellos elementos que conformando un posible acto administrativo y en aplicación de la normativa
invocada son de su competencia.
SEGUNDO.- Que existe consignación suficiente en las partidas correspondientes del Presupuesto
General de la Corporación, según se acredita mediante documentos de Retención de Crédito (RC),
debiéndose proceder a la conversión y/o convalidación administrativa conforme determina la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de “Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común”, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidades que se
puedan derivar de las actuaciones exigidas conforme determina el Real Decreto 429/1993 de 26 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones
Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.
TERCERO.- Que según establecen la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y las Bases de Ejecución del Presupuesto para el año 2007, el órgano competente
para su aprobación es el Pleno de la Corporación.
En Eivissa, a 7 de diciembre de 2007. EL INTERVENTOR, Fdo.: Mario Añibarro Juan, Interventor
Acctal.”; .”; dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Administració Municipal.
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat, per unanimitat.

3r. Resolució al·legacions ordenances fiscals 2008 i aprovació definitiva:
Donat compte de les al·legacions presentades per la “Confederación de Asociaciones
Empresariales de Baleares (CAEB)” i pel Grup Municipal Popular a la Modificació i Aprovació de les
Ordenances Fiscals Reguladores dels Tributs Municipals, i vistos els informes emesos al respecte
pels Serveis Econòmics Municipals, es presenta la següent proposta d’acord definitiu:
“PROPOSTA ACORD DEFINITIU DE MODIFICACIÓ I APROVACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS.
Dins del termini d’exposició al públic dels acords provisionals d’imposició i ordenació de tributs, i de
modificació d’Ordenances fiscals que hauran regir a partir de 2008, s’han presentat reclamacions per
persones i entitats legítimament interessades. Examinades aquestes reclamacions es resol:
De conformitat amb el que disposa l’ article 17.3 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’ adopta l’acord definitiu següent :
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Primer.- Desestimar les reclamacions presentades per
la Confederación de Asociaciones
Empresariales de Baleares ( CAEB ) y les presentades per el Grup Municipal Popular d´Eivissa.
Segon.- Aprovar per a l’exercici de 2008 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a
continuació es relacionen:
- Ordenança Fiscal Impost Bens Immobles
- Ordenança Fiscal Impost sobre Activitats Econòmiques
- Ordenança Fiscal Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres
- Ordenança Fiscal Impost sobre l’ increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
- Ordenança Fiscal Taxa expedició de documents administratius
- Ordenança Fiscal Taxa recollida vehicles de la via publica
- Ordenança Fiscal Taxa prestació del servei de recollida i eliminació d’escombraries
- Ordenança Fiscal Taxa per ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies..
- Ordenança Fiscal Taxa per ocupació de terrenys per taules i cadires.
- Ordenança Fiscal Taxa per llicències urbanístiques.
- Ordenança Fiscal del Preu Públic per la vigilància especial dels establiments.
- Ordenança Fiscal Taxa per utilització de les piscines.
- Ordenança Fiscal Taxa Cementiri municipal
Tercer.- Imposar les taxes per prestació de serveis públics o la realització d’ activitats
administratives de competència local i aprovar les Ordenances fiscals reguladores de les mateixes
que a continuació es relacionen :
- Ordenança Fiscal de la taxa per prestació de serveis de sonometria i altres
- Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per entrada i visita al Centre de interpretació Madina
Yabisah .
- Ordenança Fiscal de la taxa per ocupació de la via publica dels carrers per obres i altres supòsits.
Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals
per a l’exercici de 2008, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós administratiu
davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Eivissa, 10 de desembre de 2007. Sgt.: Santiago Pizarro Simón, Tinent d’Alcalde delegat de l’Àrea
d’Admó. Municipal”; dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Administració Municipal.
Intervencions:
Sr. Díaz: Diu que quan en el seu moment van presentar propostes de modificació de les
ordenances des de l’equip de govern es va dir que haurien d’haver-ho fet abans. Per això des del
Grup Popular van creure oportú aprofitar el període d’al·legacions per presentar esmenes. Pel que
veu només hi ha hagut una lectura superficial de les al·legacions i una negativa a totes les
al·legacions. Lamenta aquest fet, la qual cosa suposarà un augment molt important de la pressió
fiscal de l’Ajuntament en 2008. Un tema tan important hauria d’haver-se fet sense tantes presses i
amb reflexió.
Sr. Pizarro: Diu que vol recordar que el ple on es van aprovar les ordenances es varen acceptar
algunes propostes del Grup Popular. Allò que no es pot fer és presentar les al·legacions cinc minuts
abans d’acabar el termini quan saben que han d’entrar en vigor l’1 de gener. S’han llegit les
al·legacions del Grup Popular, però són els mateixos arguments ja debatuts al ple d’octubre i no fan
cap aportació substancial, i fins i tot es diuen coses que segons els serveis tècnics de l’Ajuntament
no són legals.
Sr. Díaz: Diu que pel que fa a aspectes suposadament il·legals, com ara la bonificació de l’IBI per a
menors de 35 anys, tal vegada s’hagués pogut fer servir una expressió diferent a “bonificació”
perquè facilitar que fos legal. De tota manera la qüestió de fons no és aquesta, sinó que
l’Ajuntament ha entrat en una dinàmica a causa de la qual s’han convertit amb un dels Ajuntaments
amb més pes fiscal de tota Espanya. No hi ha cap llei que digui que els impostos han de ser cada
vegada més elevats. L’equip de govern l’únic que ha fet és decidir percentatges de pujada a un
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despatx. Allò que hi ha que fer és veure si el creixement dels impostos va associat en una millora
de la gestió.
Sr. Pizarro: Diu que l’informe al qual feia referència no el firma ell sinó els Serveis Tècnics i en
segon lloc allò que es fa amb els ingressos és el debat que tendran a continuació, quant tractin el
projecte de pressupostos. Per tant es desestimen les al·legacions presentades, tant pel Grup
Popular com per la Confederació d’Empresaris de Balears.
Sotmès l’assumpte a votació, amb els vots a favor de les Sres. Costa, Mayans, Fernández,
Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez i en contra de les Sres.
Marí Ferrer, Marí Torres, Martínez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero, Marí i Trejo, s’acorda
desestimar les al·legacions presentades i l’aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals per a
l’any 2008.

4t. Pressupost General any 2008:
Donat compte del Pressupost General per a l’any 2008, integrat pel Pressupost de l’Ajuntament,
dels Patronats Municipals i de l’Empresa Pública IMVISA, que presenta els següents resums
d’ingressos i despeses:

- PRESSUPOST AJUNTAMENT D’EIVISSA:
CAPÍTOL INGRESSOS

TOTAL EUROS

OPERACIONS CORRENTS:
1. IMPOSTOS DIRECTES
2. IMPOSTOS INDIRECTES
3. TAXES I ALTRES INGRESSOS
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5. INGRESSOS PATRIMONIALS
Total Operacions Corrents

16.346.176,00
1.200.000,00
11.736.921,00
11.322.424,35
659.002,00
41.264.523,35

OPERACIONS DE CAPITAL:
6. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8. ACTIUS FINANCERS
9. PASSIUS FINANCERS
Total Operacions de Capital

0,00
2.545.475,65
1,00
1.890.000,00
4.435.476,65

TOTAL INGRESSOS
CAPÍTOL DESPESES
OPERACIONS CORRENTS:
1. DESPESES DE PERSONAL
2. DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS
3. DESPESES FINANCERES
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Total Operacions Corrents

45.700.000,00
TOTAL EUROS

15.455.166,57
16.417.747,35
777.300,39
4.570.126,81
37.220.341,12
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OPERACIONS DE CAPITAL:
6. INVERSIONS REALS
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8. ACTIUS FINANCERS
9. PASSIUS FINANCERS
Total Operacions de Capital
TOTAL DESPESES

6.123.281,65
465.457,08
1,00
1.890.919,15
8.479.658,88
45.700.000,00

- PRESSUPOST PATRONAT MUSEU D’ART CONTEMPORANI
CAPÍTOL INGRESSOS

TOTAL EUROS

OPERACIONS CORRENTS:
1. IMPOSTOS DIRECTES
2. IMPOSTOS INDIRECTES
3. TAXES I ALTRES INGRESSOS
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5. INGRESSOS PATRIMONIALS
Total Operacions Corrents

0,00
0,00
2.000,00
232.968,95
30,05
234.999,00

OPERACIONS DE CAPITAL:
6. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8. ACTIUS FINANCERS
9. PASSIUS FINANCERS
Total Operacions de Capital

0,00
26.500,00
1,00
0,00
26.501,00

TOTAL INGRESSOS
CAPÍTOL DESPESES
OPERACIONS CORRENTS:
1. DESPESES DE PERSONAL
2. DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS
3. DESPESES FINANCERES
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Total Operacions Corrents
OPERACIONS DE CAPITAL:
6. INVERSIONS REALS
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8. ACTIUS FINANCERS
9. PASSIUS FINANCERS
Total Operacions de Capital
TOTAL DESPESES

261.500,00
TOTAL EUROS

164.535,24
70.413,76
50,00
0,00
234.999,00

26.500,00
0,00
1,00
0,00
26.501,00
261.500,00
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- PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA
CAPÍTOL INGRESSOS
OPERACIONS CORRENTS:
1. IMPOSTOS DIRECTES
2. IMPOSTOS INDIRECTES
3. TAXES I ALTRES INGRESSOS
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5. INGRESSOS PATRIMONIALS
Total Operacions Corrents
OPERACIONS DE CAPITAL:
6. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8. ACTIUS FINANCERS
9. PASSIUS FINANCERS
Total Operacions de Capital
TOTAL INGRESSOS
CAPÍTOL DESPESES
OPERACIONS CORRENTS:
1. DESPESES DE PERSONAL
2. DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS
3. DESPESES FINANCERES
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Total Operacions Corrents
OPERACIONS DE CAPITAL:
6. INVERSIONS REALS
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8. ACTIUS FINANCERS
9. PASSIUS FINANCERS
Total Operacions de Capital
TOTAL DESPESES

TOTAL EUROS

0,00
0,00
40.001,00
634.098,00
100,00
674.199,00

0,00
5.800,00
1,00
0,00
5.801,00
680.000,00
TOTAL EUROS

375.803,49
297.975,51
20,00
400,00
674.199,00

5.800,00
0,00
1,00
0,00
5.801,00
680.000,00

- PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
CAPÍTOL INGRESSOS
OPERACIONS CORRENTS:
1. IMPOSTOS DIRECTES
2. IMPOSTOS INDIRECTES
3. TAXES I ALTRES INGRESSOS

TOTAL EUROS

0,00
0,00
300.000,00
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4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5. INGRESSOS PATRIMONIALS
Total Operacions Corrents
OPERACIONS DE CAPITAL:
6. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8. ACTIUS FINANCERS
9. PASSIUS FINANCERS
Total Operacions de Capital
TOTAL INGRESSOS
CAPÍTOL DESPESES
OPERACIONS CORRENTS:
1. DESPESES DE PERSONAL
2. DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS
3. DESPESES FINANCERES
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Total Operacions Corrents
OPERACIONS DE CAPITAL:
6. INVERSIONS REALS
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8. ACTIUS FINANCERS
9. PASSIUS FINANCERS
Total Operacions de Capital
TOTAL DESPESES

1.748.949,00
50,00
2.048.999,00

0,00
31.000,00
1,00
0,00
31.001,00
2.080.000,00
TOTAL EUROS

882.758,18
565.740,82
250,00
600.250,00
2.048.999,00

31.000,00
0,00
1,00
0,00
31.001,00
2.080.000,00

- EMPRESA PÚBLICA IMVISA
COMPTE PERDUES I GUANYS

TOTAL EUROS

INGRESSOS:
ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ

580.000,00

TOTAL INGRESSOS

580.000,00

DESPESES:
SOUS I SALARIS
CÀRREGUES SOCIALS
AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT
SERVEIS EXTERIORS
ALTRES DESPESES GESTIÓ CORRENT
DESPESES FINANCERES
DOTACIÓ PROVISIONS

95.000,00
29.000,00
8.000,00
30.000,00
282.000,00
12.000,00
60.000,00
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AMORTITZACIÓ PASSIUS FINANCERS
TOTAL DESPESES

64.000,00
580.000,00

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Administració Municipal.
Intervencions:
Sra. Marí: Diu que aquest és un dels punts centrals a la vida de qualsevol institució és el debat de
pressupostos, perquè és on es veu la realitat de les coses i les prioritats polítiques de l’equip de
govern. Avui és el dia de comparar les propostes que feien al programa electoral amb la memòria
de Presidència del pressupostos. Si bé poden coincidir amb algunes de les afirmacions que es fan a
la memòria, les bones intencions no es reflecteixen després a les partides. Com a mètode aniran
analitzen les partides i veient la coherència amb el que es diu a la memòria.
Ja al principi cau la primera declaració, quan diu que es dóna especial importància a les polítiques
socials. Enguany baixen un 17%, a pesar d’haver estat una de les banderes del Pacte Progressista.
Quan les ajudes que rebien de tercers desapareixen la realitat canvia, i això sense tenir en compte
allò que són inversions. Hi ha una baixada de 616.000 euros i a més des del punt de vista política si
en alguna cosa l’Ajuntament havia de fer un esforç en aportar-hi recursos propis és en aquesta
matèria.
En segon lloc es diu que es fa un especial esforç en polítiques educatives i a pesar que diuen que
la partida d’Educació puja això no es veritat per tres motius: en primer lloc perquè la ciutat segueix
sense posar a disposició de la Conselleria d’Educació nous solars. En segon lloc baixen un 50% la
partida d’ajuda als llibres. Ha estat desesperant per als pares saber quines ajudes hi hauria
enguany. El darrer dia del termini es van donar instruccions a l’empresa que ho realitza perquè
també agafassin les sol·licituds de primer i segon de Primària. A més la resta de pujada correspon a
la contractació d’una nova persona, enllumenat d’escoles i poca cosa més.
També s’augmenten les partides en polítiques d’igualtat. Vol pensar que les denúncies que es fan
contra aquest Ajuntament per discriminació són infundades però creu que les polítiques d’igualtat
no es fan posant diners sinó ajudant a la conciliació entre la vida familiar i laboral a les dones. No
vol dir res més perquè no és el dia ni el moment.
Quant a habitatge aquí hi troben un engany o una falta de rigor perquè a la memòria es diu que
milloren les polítiques d’habitatge. Als pressupostos de l’Ajuntament no hi ni un euro per a inversió.
Ho fien tot a deute per fer qualsevol tipus d’inversió.
Es parla d’enfortir el teixit associatiu i en canvi de la manera en que ho volen fer es reduint un 50%
l’ajuda a les associacions de vesins per fer les festes del seu barri, ja que ho volen donar com a
subvencions en comptes de donar ajudes directes, com es feien fins ara.
Sí diuen la veritat en una cosa i és en el creixement en les despeses de personal i en despesa
corrent. En personal creixen segurament allí on hi ha menys capacitat. Els hi ha presentat una
esmena d’allò que creuen que és una prioritat per als funcionaris i laborals i és la introducció d’una
esmena per introduir un altre complement que compensi la insularitat, o potser li poden dir d’una
altra manera. Any rere any perden personal, i era enguany el moment de crear un partida que
equiparàs progressivament la realitat econòmica del treballadors del municipi amb la d’altres
institucions.
Segons l’equip de govern l’augment de la despesa corrent es justifica en l’augment en l’ajuda a les
persones. Enguany l’augment ve donat pel funcionament del propi ajuntament, sobretot lloguers.
Quant a policia local, els problemes no se solucionen creant només 4 places i sobretot quan allò
que es necessita és una profunda reorganització i la dotació de nous mitjans i sobretot d’un nou
edifici.
Els sorprèn que es digui que la biblioteca té més horari i més personal, en canvi al pressupostos la
partida baixa. Això els ho han d’explicar.
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Si en alguna cosa els ciutadans estan queixosos de l’Ajuntament és en la manca de mitjans en el
servei d’ajuda d’atenció als ciutadans pel que fa a l’atenció al públic. La dotació d’una nova plaça no
és tal perquè passarà de ser un interí a ocupar una plaça funcionarial.
Pel que fa al capítol d’inversions pateix una baixada històrica, ja que passa de 8,8 milions d’euros
en 2007 a 6,1 milions l’any 2008; és a dir, un 30.74% de baixada. Això que sense que li sumi el
capítol 7, on es baixa un 51,61%. Diu que per la capacitat inversora es veu molt compromesa.
L’equip de govern ho justifica dient que la inversió es fa a través de l’empresa pública i del Consorci
Patrimoni de la Humanitat. Això no és així. Allò que faran Imvisa i el Consorci és endeutar-se en un
100% de la inversió que han de fer. Aquesta baixada denota dos qüestions, en primer lloc que allò
que recapten dels ciutadans va a despesa corrent i que si volen fer inversió s’han d’endeutar. Això
es justifica encara menys quan es pugen tant els impostos als ciutadans. A pesar d’això s’han
d’endeutar en 19 milions d’euros. Per una banda, en un any on l’Ajuntament havia de fer un esforç
de tributs perquè tothom està preocupat per l’evolució de l’economia, en canvi són molt insolidaris
amb els ciutadans.
Quant a aportacions d’altres institucions el Grup Popular ha tengut una sorpresa desagradable
perquè, ja que totes les institucions són d’un mateix color polític, es pensava que això beneficiaria
l’Ajuntament. En canvi veuen que el Govern de l’Estat aporta un 3,48% menys, la CCAA baixarà un
82’42% les inversions i el Consell Insular un 13,33%. No sap quin és el problema, però allò que
queda clar és que abans no tenien cap raó quan feien victimisme i a més els seus els tracten
encara pitjor. A més hauran d’aclarir una altra qüestió referida a la CCAA. Diu que computen com a
despeses unes subvencions de 2006 i 2007 que ja estan gastades i contractades, i que són la
peatonització dels voltants de la peixateria i Gaietà Soler, a més de les obres de supressió de
barreres arquitectòniques de Vara de Rey. Si això és així encara baixen 27.000 euros més. Llavors
l’únic que pagarien és el Pla d’Excel·lència. Si passen al Consell Insular, veuen que en PIOS reben
el mateix de l’any passat. Ha llegit en premsa que rebran sous del Consell pel que fa al Pla
d’Excel·lència quant al pressupost diu 0 euros. Quant a fons europeus baixen 255.000 euros, una
part d’ells en mobilitat i l’altra en serveis socials. Haurien de buscar nous projectes i programes. En
definitiva les seues alabances pressupostàries no aguanten la realitat dels números. Allò que sí han
fet és dotar de personal a aquells regidors que tenen una nova àrea de responsabilitat. També
hauran d’explicar com pensen per fer millorar l’oferta turística i combatre l’estacionalitat quant la
partida per aquest concepte baixa en més de 200.000 euros.
Hi ha una qüestió que voldrien que consti en acte i és una reserva de legalitat que fa el Grup
Popular quant a la incorporació a Capítol II d’inversions que vénen de l’Estat i la CCAA d’inversions
del Pla d’Excel·lència en la base 43.2 perquè entenen que aquelles partides inversores que
corresponen a Capítol VII en cap cas poden destinar-se a capítol de despesa corrent. Pel perill de
perdre’s aquestes subvencions voldrien que es revisi aquesta qüestió, ja que creuen que cometen
una il·legalitat. Així com en totes les bases el Sr. Interventor ho redacta de la mateixa manera, en el
punt de segon de la Base 43 no s’especifica a quines partides pressupostàries concretes van
destinades aquestos ingressos de finançament del Pla d’Excel·lència Turística perquè no ho posen
a la base corresponent. Per tant demana formalment que s’aclareixi aquesta qüestió, i que expliquin
a què es destinaran 600.000 euros que van destinats al Pla d’Excel·lència Turística.
Acabarà la seua intervenció mostrant la seua preocupació, ja que a l’inici d’un nou cicle polític es
troben amb uns pressupostos que no atenen allò que són les necessitats bàsiques dels ciutadans.
Demana on han quedat les ajudes promeses a les famílies de 300 euros, a l’oferta turística, a la
creació de places d’aparcament, les noves places per infants de 0 a 3 anys, la nova targeta
municipal. De les 1es 16 promeses que varen fer a la campanya electoral, en aquest primer any no
en compleixen cap. La realitat és que quan acabi l’any 2008 les famílies d’aquesta ciutat deu 1078
euros per família i l’any que ve en deurem 2215.
Tot l’anterior mereix un vot en contra dels pressupostos.
Sr. Pizarro: Diu que en primer lloc voldria aclarir dos coses: quant a les promeses electorals, porten
5 mesos i per tant no es pot pretendre que amb tant poc temps es compleixi. Quant al pla
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d’excel·lència la seua programació s’aprova per unanimitat al si del Pla, on hi ha representants de
totes les institucions. De la programació del pla es va derivar que les aportacions del Consell es
concentressin en els primers anys. No consenteix que diguin que cometen il·legalitats. Quan s’han
fet les programacions dels dos anys anteriors, s’ha posat tot en inversions. Com tothom sap hi ha
activitats del Pla d’Excel·lència que no són inversions, com la Mostra de Creativitat. Si s’hagués
posat tot en inversions ho haguessin pogut fer però creuen que era millor especificar allò que era i
que no era inversions ho han fet així, a proposta del senyor interventor.
Pel que fa als ingressos, els impostos globalment es mantenen, ja que passen de gestionar 17,2 a
17,5 milions d’euros. S’incrementen les taxes, però que dels 2 milions que augmenten, 1 d’ells va a
la recollida selectiva. Quant a transferències corrents, de l’Estat passen de 8,9 a 9,6 milions, que és
la part que els corresponen de tributs de l’Estat. De la CCAA es passa d’1.248.000 a 1.179.000, que
si es té en compte que l’aportació a Equal era de 100.000 euros s’explica prou bé la baixada, i a
més i abans hi havia 200.000 euros per a l’escola taller encara s’explica més la baixada. En canvi
han pujat altres partides com a programes per a formació contínua, formació laboral o la participació
en el fons municipal de la CAIB. Les transferències del Consell Insular s’han incrementat en un
12%, i corresponen al Pla de Prestacions Bàsiques. Hi ha partides que ara figuren en els
pressupostos amb 0 euros però que després s’incrementaran fruit de la signatura de convenis que
s’aniran produint al llarg de l’any, com ara festes, arxius i biblioteques, voluntariat, medi ambient,
etc. Els ingressos patrimonials es mantenen.
El total dels ingressos corrents de l’Ajuntament passen de 38,4 a 41,2 milions d’euros. Pel que fa
als ingressos per altres conceptes, en el Capítol VII les transferències de l’Estat passen de 1,5 a 1,4
milions però si tenen en compte que el Prop a Tu és un projecte que ja ha acabat en la part
aportada per l’Estat això explica la disminució. Pel que fa a les transferències de la CAIB, ja han
explicat que la baixada s’explica pel tema de la construcció del Centre de Salut del Passeig Marítim.
Pel que fa al Capítol IX és el préstec que demanaran en 2008, la mateixa quantitat que amortitzen.
Els préstecs que té l’Ajuntament sumant en total 15.090.000 euros, diguin el que diguin.
En total els pressupostos de l’Ajuntament d’enguany serà de 45,7 milions d’euros. Tan malament no
ho deuen fer perquè si es compara amb altres ajuntaments de l’illa, es veurà que hi ha un
paral·lelisme quasi automàtic pel que fa a euros per habitant.
Pel que fa a les despeses, pel que fa a Personal passen de 14,5 a 15,4 milions. D’aquest 6% de
pujada la meitat no es pot triar ja que correspon a la pujada anual del 2% i a més haurà un 1% per
equiparar les pagues ordinàries amb les extraordinàries, i la resta correspon a la creació de noves
places. Pel que fa a la despesa corrent, ja d’entrada podrien haver rebaixat 300.000 euros del Pla
d’Excel·lència posant-los en inversions. S’incrementen 2 milions, corresponents a 1 milió de
l’abocador, 400.000 euros pel lloguer del CETIS, 310.000 euros del Pla d’Excel·lència i 150.000 del
nou contracte d’enllumenat públic. La despesa financera es manté igual i en transferències corrents
passa de 4 a 4,5 milions. S’incrementa l’aportació corrent al Patronat d’Esports i al Patronat de
Música. L’aportació que es fa al Pla de Transport Públic, al Consorci de Transport Públic i al
Consorci Patrimoni de la Humanitat. Tot això fa que de les despeses totals de l’Ajuntament un 37,2
milions d’euros -3 milions d’euros més que l’any passat- es destinin a despeses corrents.
Pel que fa a inversions, no està satisfet amb les aportacions d’altres administracions. És difícilment
explicable que la Comunitat Autònoma aporti 166.000 euros al municipi. El que ha passat és que els
responsables de la Comunitat Autònoma i del Consell, que es van incorporar durant l’estiu, han fet
els pressupostos a la carrera..Ja estan treballant perquè això no torni a passar. Pel que fa
inversions es baixa 2,7 milions degut a 2,2 milions del Centre de Salut i pel que fa al Pla
d’Excel·lència es baixa 500.000 euros degut a la seua programació plurianual que van fer i a
l’esmentada qüestió dels 300.000 euros que han optat per posar en despesa corrent i no en
inversions. Pel que fa a transferència de Capital es passa de 961.000 a 460.000 degut a l’any
passat havia una partida que es transferia des d’Imvisa per al Centre de Salut i Esportiu de Can
Misses per posar en marxa l’operació. Pel que fa als passius financers, el deute que s’amortitza és
de 1.890.915 euros. A partir d’aquestes xifres es pot valorar els pressupostos com es vulgui. De

16

Secretaria General

PLE EXTRAORDINARI
Dia 18 de desembre de 2007
totes maneres el que no es pot fer és dir que es baixen les partides de promoció social sense dir res
més. No es pot dir que les partides de Promoció Social baixen 600.000 euros sense explicar que
n’hi ha 563.753 que venien finançades per la Unió Europea pels projectes d’Equal. Obviar això és
voler emmascarar les xifres. També s’ha d’explicar que hi ha 202.262 euros menys pel que
l’anterior Govern Balear no els hi va aprovar un projecte de Taller d’Ocupació, perquè si no suposa
dir mitges veritats. Tot i així el grup de funcions 3, puja a 3.482.3777,83 euros, que és el 7,51% del
total del pressupost.
Hi ha una altra cosa que cal aclarir. Diu que perquè a una determinada subfunció hi figurin 0 euros
no es pot deduir en absolut que l’Ajuntament no fa res en promoció i reinserció social. Hauria
d’explicar als treballadors de Benestar Social si creu que l’Ajuntament no fa res en aquesta matèria.
Li agradaria que els explicàs als treballadors d’Eivissa Ocupació si creu que el mig milió d’euros que
gestionen no té res a veure amb reinserció social. També li agradaria que explicàs als treballadors
del programa d’exclusió social que els 127.000 euros pressupostats no tenen res a veure amb
reinserció social, o als treballadors de l’Escola Taller o als Tallers d’Ocupació. També els hi explicàs
això als treballadors del Pla Municipal de Drogues. Vol recordar que quan es va portar a aquest Ple
el Pla Municipal de Drogues el PP no el va votar a favor. Ha llegit que el Sr. Díaz està horroritzat pel
descens d’inversions en matèria social. Ja ha explicat sobradament a què es deu aquest descens.
Diu que pel que fa al 0,7% es calcula sobre els ingressos propis, la qual cosa correspon a 207.000
euros.
En aquestos pressupostos hi ha un augment de 690.000 euros, un 26,85% d’increment en les
partides de Cultura; 320.000 euros més en Joventut, la qual cosa representa un 42,6% d’increment;
55.000 euros més en Normalització Lingüística, un 62% més; 352.000 per participació ciutadana, un
11% més. Diu que es passa de 60.000 a 324.000 euros en transport públic i mobilitat. Que el total
de funció 51, referida a infraestructures bàsiques i transport passa de 2,43 a 3,37 milions d’euros; i
en comerç es passa de 26.000 a 130.000 euros.
Hi ha una partida a la qual voldria fer referència per la polèmica que s’ha suscitat, i és que
l’Ajuntament destinarà el 4,1% del seu pressupost a pagar el deute; és a dir, 1.890.919 euros.
D’això no es pot deduir, com fa el PP, que l’Ajuntament està fent fallida.
Sr. Díaz: Diu que l’única cosa que ha fet el Sr. Pizarro és justificar perquè no es fan les coses. Si
explica que ja no hi ha partides pel programa Equal i no diu quant destina a una partida equivalent,
haurà d’explicar perquè no ho fa.
A l’hora d’analitzar els pressupostos seguirà la classificació funcional.
Diu el Sr. Pizarro que allò que s’ingressa per impostos no varia, però el que en realitat han fet és fer
un desplaçament d’impostos i les taxes per cobrir el futur dèficit derivats de les llicències d’obra.
Per tant allò que es recaptava d’una activitat empresarials ara es recaptarà directament dels
ciutadans. Pel que fa al deute públic, és el 5,75% del pressupost global. En acabar el 2008
l’endeutament estrictament municipal serà 15.089.000 euros. Disminueix en 219,15 euros. Per
aconseguir-ho s’han de compensar les amortitzacions previstes per 2008 amb un nou préstec que
durarà fins 2023. Han ampliat fins a 2023 l’horitzó de l’endeutament. S’hauran de pagar 120 milions
de ptes. en interessos. El nou préstec suposen uns 46.000 euros nous d’interessos, a causa de
l’alça dels tipus d’interès. L’equip de govern han decidit que l’endeutament creixi per una nova via,
que és a través d’Imvisa o del Consorci. Això suposarà que l’endeutament d’Imvisa per a 2008 sigui
de 10,5 milions d’euros, i el del Consorci serà 21 milions d’euros dels quals correspon a
l’Ajuntament 7 milions. En determinades circumstàncies el deute dels consorcis ha de ser
íntegrament atribuïda a qui ostenta la presidència. L’endeutament global de l’Ajuntament, incloguent
la preexistent del Consorci, més la d’aquest any més la d’Imvisa puja a prop de 37 milions d’euros,
dels quals queden fora del control aproximadament la meitat. Tot això ho ha de tornar l’Ajuntament.
Entén que hi ha dos raons per augmentar el deute fora del Consistori, ja que fent-ho així per una
banda escapen del control pressupostari de les normes d’estabilitat pressupostària i per altra
canvien la forma d’administrar el diners d’aquesta institució. Actualment al Consorci no hi ha cap
mecanisme de control polític on cap membre de l’oposició pugui intervenir. En Imvisa suposa
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l’augment de l’agilitat però un no es pot saltar determinades normes a l’ètica política per donar
forma mercantil a una certa activitat municipal.
Pel que fa a la subpartida d’òrgans de govern suposa un 2,7% del pressupost i té una pujada de
272.000 euros. Crida l’atenció que les retribucions pressupostades per a membres de l’equip de
govern són en la seua major part atribuïbles a l’augment de dedicació de diverses regidories. No hi
ha res a objectar si compleixen amb la seua feina, però si no és així no es preocupin que afegiran al
seu descrèdit el fet d’haver cobrat més. És molt important la pujada d’un 41% de la retribució més
seguretat social a personal de confiança, que puja en més de 110.000 euros situant-se en 383.392
euros.
Pel que fa a administració general, la pujada de les partides de personal tot just explica una petita
part de la pujada del 56% de l’augment. El cost del que es podria dir “obrir la porta” és de 3.893.560
euros; és a dir el 8,52%. La lectura d’aquestes xifres és que continua la tendència de creixement
d’un nucli de l’administració central que augment a un ritme desbocat. S’està fallant en l’economia
de costos i en les mesures de contenció de la despesa. La subfunció de seguretat té un augment
d’uns 295.000 euros, que es deuen fonamentalment a un augment dels costos de personal i
seguretat social i a un augment d’inversions que suposen uns 33.000 euros. Pensava que tendrien
la valentia d’entrar amb un nou projecte de Policia Local. Fa l’efecte que s’abandona el projecte
d’una nova comissaria i es posposa la reforma en profunditat de la Policia Local. Seguint l’ordre la
subfunció d’acció social, el Grup Popular ha estat sempre molt respectuós amb la feina que fa tot
els personal i li consta la gran feina que fan. Estrictament la pujada és de 350.00 euros, que
s’explica per la pujada en costos de personal. És aquí on es fulmina l’aportació de l’ajuda als llibres.
Hi ha una desaparició important de partides assistencial, però diu que no sap si es tracta d’un canvi
en la denominació. Si és així això no és de rebut perquè un no té perquè anar a buscar, per
exemple, les polítiques de reinserció a Comerç. La subfunció de promoció d’ocupació presenta
importants rebaixes, ja que en el pressupost de 2008 aquesta partida queda en mínims. El Sr.
Pizarro li ha explicat que això s’explica perquè no comptaran amb les ajudes europees però no li diu
quina és la seua voluntat per suplir aquestes ajudes. De la mateixa manera sabien que els
programes Equal acabaven el 2007, i en canvi no han fet res per substituir-los per activitats
anàlogues. Sincerament pensava que hi hauria una continuïtat en aquestes polítiques. En accions
públiques de salut, no veu que s’hagi recollit la seua petició d’augment de vigilància i control de
rates. En ensenyament l’augment és de 30.000 en el conveni d’educació d’adults i la creació d’una
plaça. En manteniment d’edificis augmenta 178.000 euros però perd pes específic en el pressupost.
S’incorporen unes partides de consum d’energia de 90.000 que abans estaven a una altra partida i
ara s’inclouen aquí. El Grup Popular ha votat a favor del Pla d’Habitatge. De tota manera no vol
desaprofitar l’ocasió per reflexionar sobre la manera d’executar aquest pla. L’empresa pública haurà
d’endeutar-se almenys en 8 milions d’euros. En aquestos moments desconeixen els continguts
reals d’aquest programa. L’Ajuntament no és una promotora immobiliària i si hi ha un organisme
que es dedica a aquestes coses, com és l’IBAVI, s’ha de parlar amb ell i que sigui ell qui ho faci ja
que garanteix un major control sobre aquestes operacions. No entén el perquè d’aquesta insistència
en l’empresa pública i d’utilitzar un sistema privat de gestió.
En urbanisme es redueixen en 100.000 euros en la subfunció d’estudis i treball tècnics. Els alegra
veure que de vegades escolten a l’oposició ja que sempre han defensat que s’han d’utilitzar els
propis mitjans de la casa, però veu que paral·lelament a això no s’augmenta la plantilla per a la
realització de treballs i estudis tècnics. Està convençut que el personal d’aquest departament
treballa molt però està mal dirigit. L’augment del cost associat al personal d’Urbanisme puja a
206.000 euros. Es redueix en un 40% el pressupost per actuacions del PEPRI. No sap si aniran a
través del Consorci, però com que no els ho aclareixen no ho poden saber. En parcs i jardins hi
dediquen 644.000 euros menys. Almenys augmenten 30.000 euros en parcs infantils. Alguna cosa
deu tenir que veure les vegades que els hi ha insistit en aquest tema.
No els hi sembla presumptuós parlar en la Memòria d’inversions en el mobiliari urbà perquè no ho
veuen per enlloc. En neteja augmenta un 21,27% però això és degut a que s’ha de pagar més d’un
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milió d’euros a l’abocador insular. Haurien aplaudit si en aquesta partida s’hagués inclòs un
controlador específic d’aquesta contracta i que s’hagués inclòs algun programa de divulgació per a
la recollida selectiva, ja que es va augmentant el nombre de punts de recollida. S’ha reduït la
partida de cementeris en 146.000 euros. Pel que fa Cooperació amb el Sud es perd un 1,37% de
pes específic dins del pressupost. No sap novament si es que s’ha canviat de lloc. Quant a Cultura
reconeix que s’ha augmentat. La inversió en aquesta àrea se centra sobretot en l’ampliació del
MACE on s’invertiran 400.000 euros durant el 2008, encara que diu que d’aquestos només 6000
seran posats directament per l’Ajuntament. És veritat que hi ha un augment important en el
pressupost del Patronat de Música. La major pujada de la pujada en Cultura es per despeses de
personal en el Museu Puget. Pel que es veu hi ha un acord amb el Ministeri de Cultura segons el
qual l’Ajuntament gestiona i després el Ministeri el compensa en una part molt important dels
costos, o sigui que realment la pujada tampoc és per tirar coets. En Esports hi ha una pèrdua
important de les inversions realitzades per la Regidoria, i que sembla ser que en el programa
d’IMVISA hi ha previstes una sèrie d’actuacions al respecte. El Grup Popular ha lliurat una esmena
al pressupost d’IMVISA sobre aquestos temes en el qual se sol·licita l’eliminació de barreres
arquitectòniques de les instal·lacions esportives i un pla de reforma de les graderia de Can Misses
1, millora de la seguritat dels murs i barreres existents dels terrenys de joc i dotació d’equips
sanitaris de primera assistència. Cap d’aquestes peticions apareix i per tant demanen que
s’incorporin. Hi ha un augment en la subvenció del Patronat d’Esports. El Patronat s’ha convertit
només en una oficia de repartir subvencions i ajudes. Quant a conservació del Patrimoni i
Arqueologia l’han deixat totalment buida de contingut. La dotació específica és de 139.000 euros,
que és la suma de personal més despesa corrent. La resta és aportació del Consorci Patrimoni de
la Humanitat i la quota de Ciutats Patrimoni. El 87% es dedica al Consorci o al pagament de la
quota de Ciutats Patrimoni. Quant a Arxius i Biblioteques pateix una reducció important. Tornant al
Consorci, ja que allò que s’aporta al Consorci és per pagar els deutes del Consorci es podria haver
classificat com a pagament de deute. Segueix sense veure’s actuacions a la zona PEPRI. La
partida de Joventut té una pujada de 293.000 euros. Hi ha una inversió de 350.000 euros per a
l’espai de Creació Jove. És per remodelar l’edifici del Carrer Castella. Tot això queda condicionat a
que es faci el trasllat de les dependències municipals i tot està pendent encara dels acords amb el
Ministeri de Justícia per veure si es traslladen o no els jutjats a l’edifici del CETIS. Tota l’actuació de
la creació d’aquest espai ve finançada per una aportació important de l’INJUVE. Quant a
Normalització Lingüística és la partida que creix més, un 62,82%. Participació ciutadanada
augmenta 28.600 el cost del personal assignat, 2000 euros l’assignació a partits, 2000 a estudis i
conferències i baixa 30.000 les festes populars i puja 34000 a associacions veïnals. Haurien d’haver
caigut en el límit del 50% de les subvencions. Voluntariat baixa 800 euros.
El resum del tot el grup 4 és que té una pèrdua de 1.600.000 euros. Si el diner continua essent el
mateix no s’entén aquesta disminució. Hi ha una part que es compensa amb allò que s’invertirà en
PIOS, al Pla de Mobilitat. No sap perquè augmenta Comerç en 23.000 euros, però diu que no sap
perquè. La ciutat continua amb un únic llacer i això ja va essent així des de fa 18 anys, a pesar que
el nombre de mascotes augmenta. La conseqüència és que el servei només de dilluns a divendres
fins las 3 de la tarda. Finalment vol donar un parell de pinzellades sobre algunes qüestions. L’alegra
que el Sr. Pizarro entoni el meua culpa i estigui descobrint que ja no depèn de que un administració
determinada sigui o no del mateix color polític a l’hora de rebre inversions. Els seus companys
d’altres institucions els estan tractant igualment. El Sr. Pizarro havia dit que el Grup 2 augmentava
perquè hi havia una millora en la prestació general als ciutadans, però aquesta millora no es veu. El
Sr. Pizarro li ha justificat tota la pujada del grup 2 amb quatre partides: l’abocador, el lloguer del
CETIS, l’enllumenat i la despesa corrent. Hi ha una errada que no es perdonarà a si mateix i és que
quan fa uns anys es va plantejar la necessitat de buscar una nova ubicació per als Serveis
Econòmics van mostrar el seu suport. Ja es va començar a panadir quan l’Ajuntament va decidir
que fos l’empresa pública IMVISA la que buscàs aquesta nova ubicació. En menys d’una setmana
apareix IMVISA apareix amb una operació nauseabunda. És la operació més estúpida que ha pogut
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fer l’Ajuntament en els darrers anys. Va pensar que el Sr. Pizarro hauria pogut fer marxa enrere,
però en canvi li diu que potser és que no ha llegit bé. Tan sols tenen un contracte firmat en una
Notaria en virtut del qual IMVISA adquireix els drets concessionals del concessionari del CETIS a
canvi del lliurament d’unes dependències per als Serveis Econòmics. Això és una compravenda i no
es podrà donar marxa enrere així com així. El problema real és que com és possible que
l’Ajuntament hagi de recuperar part d’una concessió endeutant-se en 4,5 milions d’euros per utilitzar
una cosa que d’aquí a 40 anys serà seu. Hagués estat molt més senzill dir-li al concessionari que
l’Ajuntament li lloga durant 40 anys part de l’edifici del CETIS. L’operació tal i com està dissenyada
és altament perjudicial per als interessos de l’Ajuntament perquè al cap i a la fi el que està fent és
assumir part del finançament de l’obra del CETIS a canvi de que no l’assumeixi al concessionari.
Molt probablement la quantitat que hagi de pagar l’Ajuntament per cobrir el préstec sigui una
quantitat molt superior el que li costaria llogar directament aquest establiment. Allò que estan fent
és vendre el cotxe per vendre la gasolina. L’única explicació que se li pot trobar prefereix no
esmentar-la.
Tenen uns pressupostos decebedors en el que desapareixen partides importantíssimes i a més
inesperades. Pel que fa a ajudes d’altres administracions, potser que l’equip de govern no hagi
espavilat prou i no s’hagi mogut per obtenir-les. Hi ha veus que s’han de fer sentir i aquí hi ha hagut
massa complaença.
Sr. Pizarro: Quant a polítiques socials, l’any passat el Sr. Díaz deia exactament el mateix a la Sra.
Cristina Ferrer: que estaven cansats. No estan en absolut cansats ni desil·lusionats, el que passa
és que li molesta que diguin segons quines coses. La Sra. Marí ha esmenat un possible cas de
discriminació. És un tema en el qual no entrarà. Es podria haver estalviat la insinuació de l’estil de
dir “vull creure que no é veritat”. El Grup Popular els acusa de fer créixer el personal allí on no hi ha
necessitat. Han dit que s’hauria d’ampliar el Servei d’Ajuda a Domicili, cosa en la qual estan
treballant. Han demanat que s’introdueixi un complement referit a la insularitat de uns 80 euros
mensuals. Ho votaran en contra, en primer lloc perquè hi ha dubte sobre la legalitat d’aquest
concepte, perquè allí on s’està introduint s’està fent de la manera que tots sabem, perquè 80 euros
al mes per cada treballador suposa mig milió d’euros més de despeses de personal, i sobretot
perquè aquest equip de govern ha decidit que això serà objecte de negociació al proper conveni
col·lectiu. D’IMVISA i del Consorci en poden parlar tot el que vulguin, però diu que no és just que en
parlin quan es tracta de referir-se al deute i no quan parlen d’inversions. No és just que a l’hora de
calcular deute afegeixin la d’IMVISA i el Consorci i en canvi no ho facin quan es tracta de parlar
d’inversions. Quant a l’increment de les partides d’òrgans de govern, això ja ho van pactar amb
l’oposició. L’únic òrgan que s’incrementa ja estava en el programa electoral del Partit Popular.
Quant al CETIS creia que ja havien pactat que segons quines coses no es podien dir. El Sr. Díaz no
pot dir que té una “explicació remota” sobre l’operació del CETIS però que prefereix no dir-la. Un ho
ha de dir tot o un s’ha de callar. Abandonen les polítiques de reinserció social. Temes com el de les
Escoles Tallers sorgeixen d’ordres Ministerials i després són gestionades per les Comunitats
Autònomes, les quals les aproven o no. L’Ajuntament podran fer moltes altres coses, però aquestes
no. El concepte de reinserció social és un concepte molt més ample que el d’una simple subfunció.
Pel que fa al tema d’habitatge hi ha una cosa que l’equip de govern va decidir fa molt temps i és
que les polítiques que afecten als seus ciutadans, siguin o no de la seu competència els
incumbeixen. Per exemple no tenen competències en ocupació i en canvi s’impliquen en aquest
assumpte, i amb habitatge fan igual.
No pot deixar de fer algunes consideracions finals sobre l’estat de salut de les arques municipals.
Perquè consti en acta l’esmena que fa referència a obres a les instal·lacions esportives alguns dels
punts els votaran en contra perquè les obres ja s’està fent, com l’eliminació de barreres. Pel que fa
a l’estadi de Can Misses es van fent millores progressivament, i a més que des de la regidora
d’esports ja tenen un pla de millores progressives a les instal·lacions. Quant a la salut econòmicafinancera de l’Ajuntament, l’equip de govern intenta sobretot que els ingressos i les despeses
coincideixin. Pel que fa als ingressos des de fa molt temps sempre han procurat fer unes previsions
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d’ingressos bastant cautes. Prova d’això és que en els vuit anys que porta aquest grup polític en el
govern de l’Ajuntament les liquidacions pressupostàries han estat sempre positives. No es pot dir el
mateix d’èpoques anteriors. Aquest any tendran un estalvi net de 4.815.413 euros. En 2008 tendran
una taxa d’estalvi net de més d’un 11% més drets reconeguts que cobraran i obligacions
reconegudes que hauran de pagar. Tenen resultats pressupostaris positius i taxes d’estalvi positiu.
Diu gràcies a això han tengut romanents de tresoreria positives. En 2007 han tengut un romanent
positiu de 6,3 milions d’euros. També vol informar que a dia d’avui a la caixa de l’Ajuntament hi ha
13 milions d’euros, i així com disposin del crèdit pressupostari de 2007 tendran 15 milions d’euros.
El deute és de 15 milions d’euros, la qual cosa representa el 36% del pressupost. De cap manera
no es pot deduir que una entitat que dedica un 4% del seu pressupost està en situació de fallida.
Pel que fa a l’endeutament cal repetir que aquest Ajuntament deu des del 2003 a dia d’avui la
mateixa quantitat, i això tenint en compte que des de llavors el pressupost de l’Ajuntament ha
crescut considerablement. La ràtio de deute ha passat del 60% al 36,93%.
Sr. Díaz: Diu que voldria retirar la insinuació que havia fet anteriorment quan parlava de l’operació
del CETIS i li demana disculpes al Sr. Pizarro, perquè en cap moment ha dubtat de la seua
honorabilitat.
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat, amb els vots a favor de les Sres. Costa, Mayans,
Fernández, Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez i en contra
de les Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Martínez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero, Marí i
Trejo.

5è. Aprovació Plantilla de Personal any 2008:
Donat compte de la Plantilla de Personal per a l’any 2008, i vista la proposta d’acord presentada per
la Regidoria de Recursos Humans del tenor literal següent:
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PER A L’ANY 2008
AL PLE DE LA CORPORACIÓ.
Vista la memòria del Regidor delegat de Recursos Humans i Seguretat Ciutadana del tenor literal
següent:
“MEMORIA
PLANTILLA DE PERSONAL PER A L’ANY 2008
La plantilla de personal constitueix un instrument bàsic a la planificació i programació de les
necessitats de personal a la Corporació. A la plantilla es recullen els efectius que han de donar
respostes als objectius assenyalats en el programa pressupostari, classificant els mateixos en tres
categories de personal al servei d’una Corporació Local: Personal funcionari, laboral i eventual.
L’equip de Govern de l’Ajuntament d’Eivissa, davant l’inici d’un nou període de legislatura, exercint
la seva potestat d’autoorganització, i amb l’objectiu de desenvolupar els projectes i programes
previstos, detecta necessitats de creació de noves places no cobertes en l’actual plantilla de
personal.
D’altra banda, de conformitat amb l’article 8 de la Llei 6/2005 de 3 de juny, de coordinació de les
policies locals de les Illes Balears i l’article 8 de del Decret 67/2007, de 7 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament marc de mesures urgents de les policies locals de les Illes Balears, permeten que els
municipis de les Illes Balears, en consideració a la seva realitat socioeconòmica peculiar, puguin
crear en les seves plantilles de personal funcionari, places de policia turístic, per tant s’inclouen en
la plantilla per a l’any 2008, 10 places de policies turístics amb un període màxim de 9 mesos.
Per Acord de Ple Ordinari de data 30 de novembre de 2006 es va aprovar la Plantilla de Personal
de l’any 2007, i posteriorment s’ha modificat mitjançant Ple extraordinari de data 21 de juny de 2007
i 11 de juliol de 2007.
Per tot això, es presenta la següent proposta de Plantilla per a l’any 2008, detallant les següents
variacions respecte a l’any 2007.
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1) CREACIÓ DE PLACES NOVES
Vistes les propostes presentades per a les diferents Àrees de l’Ajuntament , i dels seus Organismes
Autònoms es proposa , la creació de les següents places dins la plantilla de personal de
l’Ajuntament per a l’any 2008:
1.1.- PERSONAL FUNCIONARI:
- 4 places de Policia Local, Escala d’Administració Especial, Subescala Serveis Especials, per a
proveir en qualitat de lloc d’entrada, el lloc de treball d’Agent de la Policia Local.
- 4 places d’Auxiliar Administratiu, Escala d’Administració General, Subescala Auxiliar, per a proveir
en qualitat de lloc d’entrada, 3 llocs de treball Auxiliar de Gestió Administrativa Polivalent i 1 lloc de
treball d’Auxiliar de Biblioteca.
- 1 plaça de Tècnic de Medi Ambient, Escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe
Mitja, per a proveir en qualitat de lloc d’entrada, el lloc de treball de Tècnic Mig d'Urbanisme, Obres,
Serveis i Medi Ambient.
- 1 plaça de Delineant, Escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Auxiliar per a
proveir en qualitat de lloc d’entrada, el lloc de treball de Delineant C.
- 1 plaça d’Arquitecte Superior, Escala d’Administració Especial. Subescala Tècnica, Classe
Superior, per a proveir en qualitat de lloc d’entrada, el lloc de treball de Tècnic Superior
d'Urbanisme, Obres, Serveis i Medi Ambient compatible.
- 1 plaça d’Enginyer Superior Industrial, Escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica,
Classe Superior, per a proveir en qualitat de lloc d’entrada, el lloc de treball de Tècnic Superior
d'Urbanisme, Obres, Serveis i Medi Ambient.
- 1 plaça de Responsable de manteniment continguts pagina web municipal, Escala d’Administració
Especial, Subescala Tècnica, Classe Auxiliar , per a proveir en qualitat de lloc d’entrada, el lloc de
treball de Responsable de manteniment continguts pagina web municipal.
- 1 plaça de Tècnic Mig de gestió, Escala d’Administració General, Subescala de Gestió, per a
proveir en qualitat de lloc d’entrada, el lloc de treball de Tècnic mig de gestió de programes.
- 1 plaça de Tècnic Mig de gestió de processos i millora continua, Escala d’Administració Especial,
Subescala Tècnica, classe Mitja, per a proveir en qualitat de lloc d’entrada, el lloc de treball de
Tècnic Mig de gestió de processos i millora continua.
- 1 plaça d’Educador Social, Escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Mitja, per
a proveir en qualitat de lloc d’entrada, el lloc de treball d’Educador Social.
- 1 plaça d’Assistent Social, Escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Mitja, per
a proveir en qualitat de lloc d’entrada, el lloc de treball de Treballador Social.
1.2.- PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA:
- 1 plaça de Professor Flauta Travessera.
- 1 plaça de Professor Trombó i Música Moderna.
- 1 plaça de Professor Trompeta i Música de Cambra.
1.3.- PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS:
- 1 plaça d’auxiliar administratiu.
- 2 places d’operari 2.
2) AMORTIZACIO DE PLACES
2.1.- PERSONAL FUNCIONARI:
- 1 plaça de Monitor de Serveis Socials, Escala d’Administració Especial. Subescala Tècnica,
Classe Auxiliar.
2.2.- PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA:
- 3 Músic Banda Primera Classe.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER
L’art. 90.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, senyala que
correspon a cada Corporació Local l’aprovació anual, a traves del Pressupost, la Plantilla, que
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haurà de comprendre tots el llocs reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, sent
competència del Ple, conforme estableix l’art. 33.2.f) de la Llei 7/1985.
SEGON
Les Plantilles hauran de respondre als principis de racionalitat, economia i eficàcia, i establir-se
d’acord amb l’ordenació general de l’economia, competència en exclusiva a l’Estat, sense que les
despeses de personal puguin excedir els límits que es fixin amb caràcter general –art.90.1 de la
Llei 7/1985-.
En aquest sentit, la plantilla proposada respon a la coherència organitzativa, recollint el número
d’efectius necessaris per a la consecució dels objectius generals i específics de la Corporació,
resultant de la planificació pressupostaria per a l’any 2008 amb dotació pressupostaria de totes les
places incloses en la mateixa.
TERCER
La plantilla del personal és l’instrument de coordinació entre l’ordenació de la funció pública i les
estructures pressupostàries, la qual conté la relació de places corresponents a cadascun dels grups
i cossos funcionarials i a cadascun dels grups i nivells de classificació de personal laboral, que
s’emparen en la dotació pressupostària dels llocs de feina.- article 36 de la Llei 3/2007 de 27 de
març, de la Funció Publica de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
QUART
Cada entitat local és competent per determinar la seva pròpia plantilla de personal amb les escales,
subescales i classes de personal funcionari que correspongui a les seves necessitats i per
classificar aquest personal en raó de la branca o especialitat concreta.-article 192 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
CINQUÈ
A tenor dels articles 127 i 129,3 del R.D. Legislatiu 781/1986 i article 150 de la Llei 39/1988, una
vegada aprovada la plantilla es remetrà còpia a l’Administració de l’Estat i a la de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears dins del termini de trenta dies, sense perjudici de la seua publicació
íntegra en al Butlletí Oficial de la Província.
Eivissa, 5 de desembre de 2007.Sgt.: Ricardo Albín Pascual.Regidor delegat de Recursos Humans
i Seguretat Ciutadana”
Vist l’informe d’Intervenció de Fons on consta l’existència de crèdit pressupostari suficient al Capitol
I del pressupost per a l’any 2008;
Vista l’acta de la Mesa general de Negociació de personal funcionari i l’acta del Comité d’empresa
de personal laboral de data 10 de desembre de 2007;
Per tot el que s’ha exposat, i de conformitat amb la legislació vigent es presenten aquestes
propostes al Ple de la Corporació per a la seva aprovació, així com es proposa l’aprovació de
la Plantilla del Personal de l’any 2008:
PRIMER: CREACIÓ DE PLACES NOVES
1.1.- PERSONAL FUNCIONARI:
- 4 places de Policia Local, Escala d’Administració Especial, Subescala Serveis Especials, per a
proveir en qualitat de lloc d’entrada, el lloc de treball d’Agent de la Policia Local.
- 4 places d’Auxiliar Administratiu, Escala d’Administració General, Subescala Auxiliar, per a proveir
en qualitat de lloc d’entrada, 3 llocs de treball Auxiliar de Gestió Administrativa Polivalent i 1 lloc de
treball d’Auxiliar de Biblioteca.
- 1 plaça de Tècnic de Medi Ambient, Escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe
Mitja, per a proveir en qualitat de lloc d’entrada, el lloc de treball de Tècnic Mig d'Urbanisme, Obres,
Serveis i Medi Ambient.
- 1 plaça de Delineant, Escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Auxiliar per a
proveir en qualitat de lloc d’entrada, el lloc de treball de Delineant C.
- 1 plaça d’Arquitecte Superior, Escala d’Administració Especial. Subescala Tècnica, Classe
Superior, per a proveir en qualitat de lloc d’entrada, el lloc de treball de Tècnic Superior
d'Urbanisme, Obres, Serveis i Medi Ambient compatible.
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- 1 plaça d’Enginyer Superior Industrial, Escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica,
Classe Superior, per a proveir en qualitat de lloc d’entrada, el lloc de treball de Tècnic Superior
d'Urbanisme, Obres, Serveis i Medi Ambient.
- 1 plaça de Responsable de manteniment continguts pagina web municipal, Escala d’Administració
Especial, Subescala Tècnica, Classe Auxiliar , per a proveir en qualitat de lloc d’entrada, el lloc de
treball de Responsable de manteniment continguts pagina web municipal.
- 1 plaça de Tècnic Mig de gestió, Escala d’Administració General, Subescala de Gestió, per a
proveir en qualitat de lloc d’entrada, el lloc de treball de Tècnic mig de gestió de programes.
- 1 plaça de Tècnic Mig de gestió de processos i millora continua, Escala d’Administració Especial,
Subescala Tècnica, classe Mitja, per a proveir en qualitat de lloc d’entrada, el lloc de treball de
Tècnic Mig de gestió de processos i millora continua.
- 1 plaça d’Educador Social, Escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Mitja, per
a proveir en qualitat de lloc d’entrada, el lloc de treball d’Educador Social.
- 1 plaça d’Assistent Social, Escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Mitja, per
a proveir en qualitat de lloc d’entrada, el lloc de treball de Treballador Social.
1.2.- PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA:
- 1 plaça de Professor Flauta Travessera.
- 1 plaça de Professor Trombó i Música Moderna.
- 1 plaça de Professor Trompeta i Música de Cambra.
1.3.- PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS:
- 1 plaça d’auxiliar administratiu.
- 2 places d’operari 2.
SEGON: AMORTIZACIO DE PLACES
2.1.- PERSONAL FUNCIONARI:
- 1 plaça de Monitor de Serveis Socials, Escala d’Administració Especial. Subescala Tècnica,
Classe Auxiliar.
2.2.- PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA:
- 3 Músic Banda Primera Classe.
TERCER: APROVACIÓ DE LA PLANTILLA RESULTANT
AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'EIVISSA PLANTILLA 2008
PERSONAL FUNCIONARI
ESCALA D’HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL

Denominació

Grup

Dotació Vacants Vac.Reser.

SUBESCALA DE SECRETARIA. CATEGORIA SUPERIOR
Secretari/a General

A1

1

1

0

SUBESCALA D’INTERVENCIÓ-TRESORERIA-CATEGORIA SUPERIOR
Interventor/a

A1

1

1

0

SUBESCALA D’INTERVENCIÓ-TRESORERIA-CATEGORIA D’ENTRADA
Tresorer/a

A1
TOTAL

1

1

0

3

3

0

2

0

ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL

SUBESCALA TÈCNICA
Tècnic Administració General

A1

3
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SUBESCALA DE GESTIÓ
Tècnic Mig de Gestió

A2

1

1

0

C1

17

3

0

C2

60

16

1

SUBESCALA ADMINISTRATIVA
Administratiu d’Administració General
SUBESCALA AUXILIAR
Auxiliar Administratiu
SUBESCALA SUBALTERNA
Ordenança

Agrup.Prof

3

3

0

Porter - Macer

Agrup.Prof

3

2

0

Porter – Notificador

Agrup.Prof

3

0

0

Telefonista - Informador

Agrup.Prof

1

1

0

91

28

1

TOTAL

ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
SUBESCALA TÈCNICA
CLASSE SUPERIOR
Arquitecte Superior

A1

5

4

0

Economista

A1

1

0

0

Lletrat

A1

2

0

1

Llicenciat Geografia i Història

A1

1

0

0

Psicòleg

A1

1

1

0

Tècnic/a de Patrimoni

A1

1

0

0

Tècnic/a de Joventut

A1

1

0

0

Tècnic/a de Normalització Lingüística

A1

1

0

1

Enginyer Superior Industrial
Tècnic/a Formació, Ocupació i
Orientació

A1

1

1

0

A1

1

0

0

Aparellador

A2

2

0

0

Arquitecte Tècnic

A2

4

1

0

Delineant

A2

1

0

0

Enginyer Tècnic Industrial

A2

1

1

0

Perit Industrial

A2

1

0

0

Arxiver/a Bibliotecari/a

A2

1

0

0

Tècnic en Mediació Intercultural

A2

1

1

0

Assistent Social

A2

10

2

0

CLASSE MITJA
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Educador Social
Tècnic de Gestió de Processos i
millora continua
Tècnic de Medi Ambient

A2

5

1

0

A2

1

1

0

A2

1

1

0

Mestre d’Educació Infantil

A2

1

0

0

Delineant

C1

4

2

Inspector/a Fiscal

C1

1

0

0

Operador de Sistemes

C1

4

0

0

Educador Infantil
Responsable de Manteniment
contiguts pagina Web municipal

C1

5

0

0

C1

1

1

0

59

17

2

CLASSE AUXILIAR

TOTAL

0

SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS
CLASSE POLICIA LOCAL
Inspector

A2

2

0

0

Subinspector

A2

6

0

0

Oficial

C1

15

0

0

Policia

C1

89

17

0

Policia Turístic

C1

10

10

0

C2

5

3

0

A2

1

0

0

TOTAL

128

30

0

TOTAL FUNCIONARIS

281

78

3

CLASSE PERSONAL D’OFICIS
Fosser
CLASSE COMESES ESPECIALS
Tècnic Protocol i Relacions
Institucionals

PERSONAL LABORAL
Grup
Dotació
d’Assimilació

Denominació

Vacants

Vac.Reser.

DIVISIO FUNCIONAL D’OFICIS
Grup Professional – Encarregat A
Encarregat/da de Mercat

C1

1

0

0

Tècnic/a Jardiner

C1

1

0

0

C2

1

0

0

Grup Professional – Encarregat B
Encarregat Manteniment
d’Enllumenament
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Encarregat/da de Neteja

C2

1

0

0

Oficial Primera

C2

5

1

0

Cuiner

C2

1

1

0

C2

5

1

0

Auxiliar de Serveis 1 Festius

Agrup.Prof

2

1

0

Auxiliar de Serveis –IPT-

Agrup.Prof

2

0

0

Auxiliar de Serveis 2

Agrup.Prof

1

1

0

Auxiliar de Serveis 3

Agrup.Prof

8

0

0

Caner

Agrup.Prof

2

1

0

Operari/a de Jardineria

Agrup.Prof

19

0

0

Operari/a de Neteja

Agrup.Prof

28

2

1

Operari/a d’Obres (Brigada)

Agrup.Prof

8

0

0

Operari/a d’Obres (Mercat)

Agrup.Prof

3

1

0

Zelador Medi Abiental

Agrup.Prof

2

1

0

90

10

1

1

0

0

TOTAL

1

0

0

TOTAL PERSONAL LABORAL

91

10

1

Grup Professional – Oficial Primera

Grup Professional – Oficial de Segona
Oficial Segona
Grup Professional – Operari

TOTAL

DIVISIO FUNCIONAL ADMINISTRATIVA
Grup Professional – Auxiliar
Responsable de Formació Interna

C2

PERSONAL EVENTUAL
Denominació

Dotació

Vacants

Vac.Reser.

Cap de Gabinet de Batlia

1

0

0

Director Centre Can Ventosa

1

0

0

Gerent

1

0

0

Director Tècnic de la Policia Local

1

0

0

Director Area Urbanisme

1

1

0

Adjunta al Gabinet de Batlia

1

0

0

Secretària Particular Grup Oposició

1

0

0

TOTAL PERSONAL EVENTUAL

7

1

0
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TOTAL PLANTILLA

379

89

3

PERSONAL ORGANISMES AUTÒNOMS
Denominació

Dotació Vacants

Vac.Reser.

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
Director Gerent

1

0

0

Tècnic d’Esports

1

0

0

Monitor Responsable Àrea

1

1

0

Capatàs

1

0

0

Operari 1

1

0

0

Operari 2

11

5

0

Monitor Coordinació Natació

1

0

0

Monitor Socorrista Natació

8

2

0

Auxiliar Administratiu

4

3

0

29

11

0

Director

1

0

0

Auxiliar Administratiu

1

0

0

Professor Llenguatge Musical i Coordinador d’Àrea

3

3

0

Professor Faluta Travessera (1/2 Jornada)

1

1

0

Professor Trombó i Musica Moderna (1/2 Jornada)

1

1

0

Professor Trompeta i Musica de Cambra (3/4 Jornada)

1

1

0

Músic Solista Cap d’Àrea

2

2

0

Músic Solista

10

8

0

Músic Ajudant Solista

4

3

0

Músic Banda Primera Classe

14

0

0

38

19

0

Director Tècnic

1

0

0

Subaltern

4

4

0

Auxiliar Administratiu

1

1

0

6

5

0

TOTAL
PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA

TOTAL
PATRONAT MUNICIPAL MUSEO D’ART CONTEMPORANI

TOTAL
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QUART: PUBLICITAT
De conformitat amb l’establert a l’article 127 del Text Refós de les disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, una vegada
aprovada la Plantilla, haurà d’enviar-se copia a l’Administració de l’Estat i a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, dins del termini de 30 dies, sense perjudici de la sevua publicació integra al
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, junt amb el resum del Pressupost.
Eivissa, 10 de desembre de 2007. EL REGIDOR DELEGAT DE RECURSOS HUMANS, SGT:
RICARDO PEDRO ALBIN PASCUAL.”.
Dictaminat l’assumpte favorablement per la Comissió Informativa d’Administració Municipal.
Intervencions:
Sr. Trejo: Diu que ja un parell de plens va preguntar si es pensava contemplar un complement
relatiu a la insularitat en els pressupostos. Els hi havia dit que a principis d’any hi hauria una reunió
amb la Junta de Personal per tractar aquest tema i per tant entén que per part de l’equip de govern
hi ha alguna intenció de donar-li solució. Aquest fet provoca que funcionaris de l’Ajuntament marxin
a altres institucions perquè reben una millor retribució per fer el mateix. El fet de no contemplar-ho
només es donar llargues a aquest tema.
Estan d’acord amb la creació de noves places, però diu que no entén perquè no es fa un esforç per
cobrir el nombre de vacant a la Policia Local. Només l’any passat hi havia 13 vacants. Li agradaria
obtenir el compromís que es farà tot el possible per cobrir aquestes vacants.
Sr. Albín: Diu que li agraeix el vot favorable global a la plantilla. Quant al complement d’insularitat,
com que la Junta de Personal ha denunciat els convenis han els han demanat que nomenin els
seus representants a la mesa de negociació. Quant al tema de les places policials no hi ha vacants,
perquè quan n’hi es treballa per cobrir-les. Hi ha hagut la vacant de set policies interins i ja s’ha
començat el procés per cobrir-les. S’ha negociat l’entrada en servei de deu policies turístics per a
l’estiu i sembla que serà possible, ja que el Govern ha acceptat que no hagin de complir el requisit
de tenir el Batxillerat. No té constància que se’n vagin policies a altres ajuntaments de manera
significativa, i a més també n’hi ha d’altres municipis que demanen venir a Vila.
Sr. Trejo: Diu que no parlava només de policia. Té una pregunta sobre aquest tema i és per què
l’estiu passat l’Ajuntament va patir aquest abandonament de policies turístiques cap a altres
Ajuntament. Si no és pel tema econòmic serà per altres raons. Li sembla molt bé la mesa de
negociacions però no entén perquè no avançar-se. La voluntat d’aquest Ajuntament és no pagar res
en concepte d’insularitat durant el 2008. Si la situació de l’Ajuntament, tal com diuen, és tan bona
no entén perquè no es pot incloure una partida per aquest complement.
Sr. Albín: Diu que quant als policies turístics, la raó dels trasllats es deuen més a motius personals,
de lloc de residència, etc. i no a motius econòmics. Han de complir la legalitat i no poden contractarlos si no tenen Batxiller. Quant a l’altre tema, diu que li agraeix que reconegui allò que no han
reconegut els seus companys pel que fa a la bona situació econòmica de l’Ajuntament. El
complement per qüestió d’insularitat el procediment ha de ser al revés: primer negociar i després
veure com queda.
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat.

6è. Aprovació Relació de Llocs de Treball any 2008:
Donat compte de la Relació de Llocs de Treball per a l’any 2008, i vista la proposta d’acord del
tenor literal següent:
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA RELACIO DE LLOCS DE TREBALL DE
PERSONAL FUNCIONARI I PERSONAL LABORAL PER A L’ANY 2008.
Vista la memòria del Regidor delegat de Recursos Humans i Seguretat Ciutadana del tenor literal
següent:
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“MEMORIA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2008.
Assumpte.- MODIFICACIONS DEL NUMERO DE LLOCS DE TREBALLS HOMOGENIS,
AMORTITZACIÓ DE LLOCS DE TREBALL, CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I APROVACIÓ
DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI I PERSONAL
LABORAL DE L’ANY 2008.
Atesa la conveniència de continuar amb el procés de modernització, organització de l’administració
municipal i donar cobertura als nous programes i serveis per a l’exercici 2008.
Atès els articles 44 a 48 del Pacte Regulador que regula la creació , modificació i amortització dels
llocs de treball de personal funcionari i l’article 26 del Conveni Col•lectiu del “Personal Laboral de
l’Ajuntament d’Eivissa”.
D’altra banda, de conformitat amb l’article 8 de la Llei 6/2005 de 3 de juny, de coordinació de les
policies locals de les Illes Balears i l’article 8 de del Decret 67/2007, de 7 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament marc de mesures urgents de les policies locals de les Illes Balears, permeten que els
municipis de les Illes Balears, en consideració a la seva realitat socioeconòmica peculiar, puguin
crear en les seves plantilles de personal funcionari, places de policia turístic, per tant s’inclouen en
la relació de llocs de treball per a l’any 2008, 10 llocs de treball d’agent de la policia turístic.
Atès que durant l’any 2007 s’ha cobert diversos llocs de treball mitjançant la selecció corresponent,
es presenta la següent proposta detallant les següents variacions respecte a l’any 2008:
1) MODIFICACIÓ DEL NÚMERO DESCRIPTIU DELS LLOCS DE TREBALL HOMOGENIS.
1.1 PERSONAL FUNCIONARI:
1.1.1- Incrementar en 4 el número d’efectius del lloc de treball d’Agent de la Policia Local.
1.1.2- Incrementar en 3 el número d’efectius del lloc de treball d’Auxiliar de Gestió Administrativa
Polivalent.
1.1.3- Incrementar en 1 el número d’efectius del lloc de treball d’Auxiliar de Biblioteca.
1.1.4- Incrementar en 1 el número d’efectius del lloc de treball de Tècnic Mig d’Urbanisme, Obres,
Serveis i Medi Ambient.
1.1.5-. Incrementar en 1 el número d’efectius del lloc de treball de Delineant C.
1.1.6- Incrementar en 1 el número d’efectius del lloc de treball de Tècnic Superior d’Urbanisme,
Obres, Serveis i Medi Ambient compatible.
1.1.7- Incrementar en 1 el número d’efectius del lloc de treball de Tècnic Superior d’Urbanisme,
Obres, Serveis i Medi Ambient.
1.1.8-. Incrementar en 1 el número d’efectius del lloc de treball d’Educador Social.
1.1.9-. Incrementar en 1 el número d’efectius del lloc de treball de Treballador Social.
1.1.10- Incrementar en 1 el número d’efectius del lloc de treball d’Auxiliar de Serveis d’Atenció al
ciutadà.
2) AMORTIZACIO DE LLOCS DE TREBALL.
2.1 PERSONAL FUNCIONARI
2.1.1- Amortitzar el lloc de treball de Monitor/a de Serveis Socials.
2.1.2- Amortitzar el lloc de treball de Responsable de Padró d’Habitants i suport a secretaria
(Patronat d’Esports).
3) CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL:
3.1 PERSONAL FUNCIONARI:
3.1.1- Creació del lloc de treball de Responsable Administratiu del servei d’atenció al ciutadà i de
padró d’habitants,amb número de llocs de treball homogenis: 1; Nivell C.D. 18; Complement
Específic 10.163,08 Euros anuals, d’acord amb la fitxa descriptiva elaborada.
3.1.2- Creació del lloc de treball de Tècnic/a Mig de gestió de processos i millora continua, amb
número de llocs de treball homogenis: 1; Nivell C.D. 20; Complement Específic 5.309,58 euros
anuals, d’acord amb la fitxa descriptiva elaborada.
3.1.3- Creació del lloc de treball de Tècnic/a Mig de gestió de programes, amb número de llocs de
treball homogenis: 1; Nivell C.D. 20; Complement Específic 5.309,58 euros anuals, d’acord amb la
fitxa descriptiva elaborada.
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3.1.4- Creació del lloc de treball de Tècnic/a Mig de joventut, amb número de llocs de treball
homogenis: 1; Nivell C.D. 20; Complement Específic 5.309,58 euros anuals, d’acord amb la fitxa
descriptiva elaborada.
3.1.5- Creació del lloc de treball de Cap de Servei de Tresoreria, amb número de llocs de treball
homogenis: 1; Nivell C.D. 18; Complement Específic 12.582,74 euros anuals, d’acord amb la fitxa
descriptiva elaborada.
3.1.6- Creació del lloc de treball de Cap de Servei d’Intervenció, amb número de llocs de treball
homogenis: 1; Nivell C.D. 18; Complement Específic 12.582,74 euros anuals, d’acord amb la fitxa
descriptiva elaborada.
3.1.7- Creació del lloc de treball de Responsable de Manteniment Continguts pàgina web municipal,
amb número de llocs de treball homogenis: 1; Nivell C.D. 18; Complement Específic 10.749,58
euros anuals, d’acord amb la fitxa descriptiva elaborada.
3.1.8- Creació del lloc de treball de Coordinador/a Tècnic/a d’Informàtica, amb número de llocs de
treball homogenis: 1; Nivell C.D. 18; Complement Específic 15.589,77 euros anuals, d’acord amb la
fitxa descriptiva elaborada.
3.1.9- Creació del lloc de treball de Responsable de Gestió de Recursos Humans, amb número de
llocs de treball homogenis: 1; Nivell C.D. 18; Complement Específic 21.537,60 euros anuals,
d’acord amb la fitxa descriptiva elaborada.
3.1.10- Creació del lloc de treball de Director/a de Serveis Culturals, amb número de llocs de treball
homogenis: 1; Nivell C.D. 26; Complement Específic 15.670,47 euros anuals, d’acord amb la fitxa
descriptiva elaborada.
3.1.11- Creació del lloc de treball de Director/a dels Serveis de Promoció Econòmica i
Desenvolupament Local, amb número de llocs de treball homogenis: 1; Nivell C.D. 26; Complement
Específic 15.670,47 euros anuals, d’acord amb la fitxa descriptiva elaborada.
4) MODIFICACIO DE LA FORMACIÓ ESPECIFICA:
4.1 PERSONAL FUNCIONARI:
4.1.1 Modificar la formació específica del lloc de treball de Tècnic/a en Mediació Intercultural amb la
següent descripció: Diplomatura als àmbits de les Ciències Socials. Formació en l’àmbit de la
mediació intercultural.Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari.Eivissa, 5 de desembre de
2007.Sgt.: Ricardo Albín Pascual.Regidor delegat de Recursos Humans i Seguretat Ciutadana.”
Vista l’acta de la Mesa General de Negociació de personal funcionari i l’acta del Comitè d’empresa
de personal laboral de data 10 de desembre de 2007.
Per tot el que s’ha exposat, i de conformitat amb la legislació vigent es presenten aquestes
propostes al Ple de la Corporació per a la seva aprovació, així como es proposa l’aprovació
de la relació de llocs de treball de personal funcionari 2008 i l’aprovació de la relació de llocs
de treball de personal laboral 2008, d’acord amb els següents punts:
PRIMER: MODIFICACIÓ DEL NÚMERO DESCRIPTIU DELS LLOCS DE TREBALL
HOMOGENIS.
1.1 PERSONAL FUNCIONARI:
1.1.1- Incrementar en 4 el número d’efectius del lloc de treball d’Agent de la Policia Local.
1.1.2- Incrementar en 3 el número d’efectius del lloc de treball d’Auxiliar de Gestió Administrativa
Polivalent.
1.1.3- Incrementar en 1 el número d’efectius del lloc de treball d’Auxiliar de Biblioteca.
1.1.4- Incrementar en 1 el número d’efectius del lloc de treball de Tècnic Mig d’Urbanisme, Obres,
Serveis i Medi Ambient.
1.1.5-. Incrementar en 1 el número d’efectius del lloc de treball de Delineant C.
1.1.6- Incrementar en 1 el número d’efectius del lloc de treball de Tècnic Superior d’Urbanisme,
Obres, Serveis i Medi Ambient compatible.
1.1.7- Incrementar en 1 el número d’efectius del lloc de treball de Tècnic Superior d’Urbanisme,
Obres, Serveis i Medi Ambient.
1.1.8-. Incrementar en 1 el número d’efectius del lloc de treball d’Educador Social.
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1.1.9-. Incrementar en 1 el número d’efectius del lloc de treball de Treballador Social.
1.1.10- Incrementar en 1 el número d’efectius del lloc de treball d’Auxiliar de Serveis d’Atenció al
ciutadà.
SEGON: AMORTIZACIO DE LLOCS DE TREBALL.
2.1 PERSONAL FUNCIONARI
2.1.1- Amortitzar el lloc de treball de Monitor/a de Serveis Socials.
2.1.2- Amortitzar el lloc de treball de Responsable de Padró d’Habitants i suport a secretaria
(Patronat d’Esports).
TERCER: CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL:
3.1 PERSONAL FUNCIONARI:
3.1.1- Creació del lloc de treball de Responsable Administratiu del servei d’atenció al ciutadà i de
padró d’habitants,amb número de llocs de treball homogenis: 1; Nivell C.D. 18; Complement
Específic 10.163,08 Euros anuals, d’acord amb la fitxa descriptiva elaborada.
3.1.2- Creació del lloc de treball de Tècnic/a Mig de gestió de processos i millora continua, amb
número de llocs de treball homogenis: 1; Nivell C.D. 20; Complement Específic 5.309,58 euros
anuals, d’acord amb la fitxa descriptiva elaborada.
3.1.3- Creació del lloc de treball de Tècnic/a Mig de gestió de programes, amb número de llocs de
treball homogenis: 1; Nivell C.D. 20; Complement Específic 5.309,58 euros anuals, d’acord amb la
fitxa descriptiva elaborada.
3.1.4- Creació del lloc de treball de Tècnic/a Mig de joventut, amb número de llocs de treball
homogenis: 1; Nivell C.D. 20; Complement Específic 5.309,58 euros anuals, d’acord amb la fitxa
descriptiva elaborada.
3.1.5- Creació del lloc de treball de Cap de Servei de Tresoreria, amb número de llocs de treball
homogenis: 1; Nivell C.D. 18; Complement Específic 12.582,74 euros anuals, d’acord amb la fitxa
descriptiva elaborada.
3.1.6- Creació del lloc de treball de Cap de Servei d’Intervenció, amb número de llocs de treball
homogenis: 1; Nivell C.D. 18; Complement Específic 12.582,74 euros anuals, d’acord amb la fitxa
descriptiva elaborada.
3.1.7- Creació del lloc de treball de Responsable de Manteniment Continguts pàgina web municipal,
amb número de llocs de treball homogenis: 1; Nivell C.D. 18; Complement Específic 10.749,58
euros anuals, d’acord amb la fitxa descriptiva elaborada.
3.1.8- Creació del lloc de treball de Coordinador/a Tècnic/a d’Informàtica, amb número de llocs de
treball homogenis: 1; Nivell C.D. 18; Complement Específic 15.589,77 euros anuals, d’acord amb la
fitxa descriptiva elaborada.
3.1.9- Creació del lloc de treball de Responsable de Gestió de Recursos Humans, amb número de
llocs de treball homogenis: 1; Nivell C.D. 18; Complement Específic 21.537,60 euros anuals,
d’acord amb la fitxa descriptiva elaborada.
3.1.10- Creació del lloc de treball de Director/a de Serveis Culturals, amb número de llocs de treball
homogenis: 1; Nivell C.D. 26; Complement Específic 15.670,47 euros anuals, d’acord amb la fitxa
descriptiva elaborada.
3.1.11- Creació del lloc de treball de Director/a dels Serveis de Promoció Econòmica i
Desenvolupament Local, amb número de llocs de treball homogenis: 1; Nivell C.D. 26; Complement
Específic 15.670,47 euros anuals, d’acord amb la fitxa descriptiva elaborada.
QUART: MODIFICACIO DE LA FORMACIÓ ESPECIFICA:
4.1 PERSONAL FUNCIONARI:
4.1.1 Modificar la formació específica del lloc de treball de Tècnic/a en Mediació Intercultural amb la
següent descripció: Diplomatura als àmbits de les Ciències Socials. Formació en l’àmbit de la
mediació intercultural.Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari.
CINQUÈ: L’aprovació de la relació de llocs de treball del personal laboral 2008 i l’aprovació de la
relació de llocs de treball del personal laboral 2008, que s’acompanya a aquest escrit.
SISÈ: PUBLICITAT
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De conformitat amb l’establert a l’article 127 del Text Refòs de les disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, una vegada
aprovada la relació de llocs de treball de personal funcionari i de personal laboral, haurà d’enviarse, conjuntament amb una còpia de la Plantilla, còpia a l’Administració de l’Estat i a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, dins del termini de 30 dies, sense perjudici de la seua publicació
íntegra al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, junt amb el resum del
Pressupost.
Eivissa, 10 de desembre de 2007. EL REGIDOR DELEGAT DE RECURSOS HUMANS, Sgt.:
RICARDO PEDRO ALBIN PASCUAL.”.
Dictaminat l’assumpte per la Comissió Informativa d’Adminstració Municipal.
Intervencions:
Sr. Trejo: Diu que no hi pot haver diferències tan escandaloses al mateix grup i mateix nivell quant
a sou. No pot ser que dos auxiliars administratius cobrin tan diferent. Hauria d’haver un compromís
quant a igualar les retribucions. Pel que fa a la policia, depenent de a quina unitat estan adscrits
cobren molt diferent en un dia festiu. En aquest cas votaran que no perquè entenen que el camí ha
de ser la igualtat en les retribucions.
Sra. Costa: Diu que creu que el Sr. Trejo no ho ha entès perquè a la relació de llocs de personal
laboral no hi ha discriminacions.
Sr. Albín: Diu que una cosa és la plaça bàsica i l’altra el lloc concret i la tasca que desenvolupa.
Per tant no hi ha discriminació. La Junta de Personal ha aprovat per unanimitat la memòria de llocs
de feina que han presentat.
Sr. Trejo: Diu que a l’acta de la reunió de la Junta de Personal de 10 desembre, el representant
sindical de CCOO que s’ha de tendir a la igualtat i a la homogeneïtat entre tots els llocs de feina.
L’acta recull que el Sr. Albín va dir que s’obriria aquest procés. Per això votaran en contra.
Sra. Costa: Diu que pel que veu no ha entès aquest tema el Sr. Trejo però tampoc el representant
de CCOO. Aquest últim és treballador social i a la vegada té un càrrec de director d’àrea i per això
justament percep una retribució major.
Sr. Albín: Diu que és veritat que el sistema té les seues complicacions. El representant de CCOO
té la seua opinió però no és la Junta. Aquest últim no ha arribat a parlar de discriminació. Fins i tot
aquest representant va votar a favor. Pròximament s’obrirà un procés de revisió de les fitxes de
treball que així ho necessitin.
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat, amb els vots a favor de les Sres. Costa, Mayans,
Fernández, Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez i en contra
de les Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Martínez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero, Marí i
Trejo.

7è. Aprovació inicial de l’Ordenança sobre conservació d’edificacions, urbanitzacions,
terrenys, instal·lacions i demés béns immobles:
Vista la Proposta d’acord del regidor de l’Àrea de Planificació Territorial i Espai Pública de data
07.12.2007 del tenor: “ASSUMPTE: APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA DE L’AJUNTAMENT
D’EIVISSA SOBRE CONSERCACIÓ D’EDIFICACIONS, URBANITZACIONS, TERRENYS,
INSTAL·LACIONS I ALTRES BÉNS IMMOBLES.
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació de l’ordenança de l’Ajuntament d’Eivissa sobre la
conservació d’edificacions, urbanitzacions, terrenys, instal·lacions i altres béns immobles.
Atesa la necessitat de regular els aspectes que es contenen a la redacció de la mateixa i vist els
informes tècnic i jurídic emesos en data 20 i 23 de novembre de 2007 respectivament.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
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PRIMER.- Aprovar amb caràcter inicial l’ordenança sobre conservació d’edificacions,
urbanitzacions, terrenys, instal·lacions i altres béns immobles.
SEGON.- Que es sotmeti a informació pública mitjançant anunci al boib i tauler d’anuncis de
l’Ajuntament per període mínim de trenta dies per formula reclamacions, objeccions u observacions,
de conformitat amb el que disposa l’article 102 de la Llei 20/2006.”.
Dictaminat l’assumpte per la Comissió Informativa de Planificació Territorial i Espai Públic.
Intervencions:
Sr. Prats: Diu que li havia demanat al Sr. Costa una petita modificació a una disposició final. Estan
d’acord amb aquesta ordenança. Únicament demanaria que l’Ajuntament hauria de donar exemple
de compliment de les ordenances.
Sr. Costa: Diu que l’indicaran al Sr. Secretari l’acord al qual han arribat, i és canviar una paraula a
la disposició final primera, incloent la paraula “dolosa”. Aquesta ordenança ve a consagrar la
necessitat de mantenir els edificis en situació de seguretat i estètica.
Sr. Prats: Diu que votaran a favor. A l’hora de complir l’ordenança desitja que es pensi també en
els solars abandonats.
Sr. Costa: Diu que allò desitjable seria que fossin els propietaris els qui complissin per iniciativa
pròpia les seues obligacions, però en tot cas l’ordenança proporciona instruments per quan això
passi.
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat quedant redactada la disposició final
primera de la següent forma:
“No podran ser objecte d’ajudes per a la rehabilitació per part de l’Ajuntament o ens amb ell
vinculats, aquelles edificacions en les quals no s’hagi donat acompliment de manera dolosa a les
obres de conservació o de reparació necessàries, assenyalades pels Serveis Tècnics Municipals i
ordenades mitjançant una ordre d’execució.”.

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió sent les tretze hores i quaranta minuts del
dia, de la qual se n’estén la present Acta que consta de trenta-quatre folis que, amb mi el Secretari,
firmen tots els assistents.
De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific.
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