Secretaria General

ORDRE DEL DIA
1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
- Acta núm. 15/11, ordinària de data 27 d’octubre.
2n. Estudi de detall U.A. Can Bufi Nord: Aprovació definitiva.
3er.Mocions amb proposta d’acord.
4t. Decrets i comunicacions:
1. Donar compte de la proposta de la Regidora de Recursos Humans de reconeixement dels
serveis prestats al personal jubilat 2011.
2. Donar compte del Decret d’Alcaldia pel qual s’atorga la Medalla a la Constància a
funcionaris d’aquest Ajuntament, que no pertanyen al cos de la Policia Local, amb una
antiguitat de més de 25 anys.
5è. Mocions sense proposta d’acord.
6è. Precs i preguntes.

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB CARÀCTER
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2011.
ASSISTENTS:
Sr. Alcaldessa-Presidenta:
Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez
Srs. Regidors:
Sr. Juan Daura Escandell
Sra. Catalina Sansano Costa
Sra. María del Pilar Marí Torres
Sr. Juan Mayans Cruz
Sra. Maria del Mar Sánchez Gutiérrez
Sra. Miriam Valladolid Portas
Sr. Ignacio Rodrigo Mateo
Sr. Alejandro Marí Ferrer
Sr. Raimundo Prats Ramos
Sr. Constantino Larroda Azcoitia
Sra. Lurdes Costa Torres
Sr. Marcos Costa Tur
Sra. Maria del Carmen Boned Verdera
Sr. Enrique Francisco Sánchez Navarrete
Sra. Maria Angeles Martínez Corderas
Sr. Rafael Ruiz González
Sra. Montserrat Garcia Cuenca
Sr. Ildefonso Molina Jiménez
Sr. Vicente Ferrer Barbany
Sr. Antonio Villalonga Juan
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Sr. Joaquim Roca Mata
Interventora-Acctal:
Sra. Cristina Sala Torres
ACTA NÚM. 17/11
A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les tretze hores del dia vint-i-dos de desembre de dos mil
onze; sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa-Presidenta, Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui
Martínez, es reuneixen els Srs. Regidors expressats al marge per tal de celebrar sessió ordinària 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’acorda per unanimitat que l’aprovació de l’Acta es faci en el pròxim Ple ordinari.
2n. Estudi de detall U.A. Can Bufi Nord: Aprovació definitiva:
Donat compte de la proposta d’acord del Regidor d’Urbanisme i Activitats, del tenor literal
següent:
“PROPOSTA D’ACORD
Vist l’expedient de l’Estudi de Detall de la Unitat d’Actuació Can Bufí Nord del PGOU, promogut per
l’entitat Inversiones Serra d’En Felix S.A. en data 07.07.2010, registre entrada 16553, i nova
documentació de data 11.11.2010, aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local en
reunió de data 21.09.2011, i vist l’informe 2351/2011 de data 28.11.2011 dels Serveis Tècnics
Municipals d’urbanisme, es PROPOSTA al Ple de la Corporació, l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- APROVAR DEFINITVAMENT l’Estudi de Detall de la Unitat d’Actuació Can Bufí
Nord del PGOU promogut per l’entitat Inversiones d’En Felix S.a.
SEGON.- L’acord d’aprovació definitiva i les normes urbanístiques haurà de ser publicat al
BOIB (art. 103.1 Llei 20/2006).
TERCER.- Comunicar a la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i
Patrimoni Històric Artístic del Consell Insular d’Eivissa i Formentera (art. 35.2 LS).
Eivissa, 13 de desembre de 2011
Sgt.: Alejandro Marí Ferrer

2

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 22 de desembre de 2011
Regidor d’Urbanisme i Activitats”
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de d’Urbanisme, Obres, Medi Ambient i
Serveis Municipals.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.
3er. Mocions amb proposta d’acord:
No se n’han presentat.
4t. Decrets i comunicacions:
Sra. Sánchez-Jáuregui: A continuació procedirà a l’entrega d’una insígnia a tots els regidors
d’aquesta Corporació, que s’utilitzarà en els actes que, per la seua solemnitat, així ho requereixin.
És la primera vegada que s’entreguen aquestes insígnies de solapa, que estan recollides i descrites
a l’article 12 de Reglament de Protocol i Cerimonial d’aquest Ajuntament que es va aprovar en el
Ple de 24 de juny de 2009, i que els edils portaran com expressió de la representació popular que
ostenten.
A continuació el Sr. Secretari va cridant un a un als Senyors Regidors i la Sra. Alcaldessa els fa
entrega de la insígnia, essent les mateixes acceptades per la totalitat de Regidors a excepció del
Regidor Sr. Vicent Ferrer Barbany.
4.1.- Donar compte de la proposta de la Regidora de Recursos Humans de reconeixement dels
serveis prestats al personal jubilat 2011.
Donat compte de la proposta, del tenor literal següent:
“PROPOSTA DE LA SEGONA TINENT D'ALCALDIA DE RECONEIXEMENT DELS SERVEIS
PRESTATS AL PERSONAL JUBILAT.
Durant aquest any 2011 s’han anat produint en aquest Ajuntament jubilacions per raó d'edat de
varis funcionaris i treballadors laborals de les diferents Àrees i Regidories.
Considerant que el servei públic als ciutadans mereix el just reconeixement del conjunt de la
Corporació com a representant electe dels ciutadans del municipi, tinc a bé proposar al Ple de la
Corporació, el reconeixement dels serveis prestats als ciutadans del municipi d’Eivissa durant mots
anys als següents treballadors d’aquesta Corporació que han arribat a la seva jubilació agraint
l’esforç, dedicació i afany dels citats funcionaris i treballadors laborals.
Llinatges i Nom
Escandell Torres Cosme
Duran Carballido Gracia
Montesa Peydró Ricardo
Chulvi Izquierdo Carmen

Lloc de treball
Auxiliar Serveis 1 Festius (Personal funcionari)
Operària de Neteja (Personal laboral)
Arquitecte Tècnic (Personal funcionari)
Operària de Neteja (Personal laboral)

Data
Jubilació
11/03/11
28/02/11
10/06/11
31/12/11
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Eivissa, 5 de desembre de 2011
Catalina Sansano Costa
Segona Tinent d'Alcaldia”
Per unanimitat s’acorda quedar assabentats i es procedeix a l’entrega d’un record als funcionaris.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Han entregat avui aquestes insígnies als membres del Ple del Consistori,
perquè fa ara quasi dos-cents trenta anys que es va crear la Seu Bisbal, i Eivissa rebia el títol de
ciutat. Tant important efemèrida fa mirar enrere i prendre consciència amb satisfacció, de com Vila
s’ha projectat al món i s’ha convertit en una urbs de referència en molts aspectes. Gran part del
mèrit de la projecció que ha adquirit la ciutat, el té la incansable labor portada a terme pel personal,
que al llarg dels anys ha exercit el seu treball a l’Ajuntament, que té l’honor i l’orgull de dirigir.
Com és el cas dels funcionaris als quals a continuació se’ls fa un homenatge, amb l’entrega d’un
record.
4.2.- Donar compte del Decret d’Alcaldia pel qual s’atorga la Medalla a la Constància a funcionaris
d’aquest Ajuntament, que no pertanyen al cos de la Policia Local, amb una antiguitat de més de 25
anys.
“DECRET:
1. Vist l’escrit de la segona tinent d'Alcaldia de data 9 de desembre de 2011, pel qual es proposa la
concessió de la Medalla a la Constància a les persones funcionàries de carrera d’aquest
Ajuntament, que no pertanyen al cos de la Policia Local, amb una antiguitat reconeguda a
l’Ajuntament d’Eivissa de mes de 25 anys de servei, havent evidenciat una constant dedicació en
l’acompliment dels seus deures, sense que consti en el seu expedient cap anotació per falta
disciplinària, les quals es relacionen a continuació:
LLINATGES I NOM

D.N.I.

GARCIA ALONSO OBDULIA

41.442.046W

2. Atès el que disposa l’article 120 del Pacte regulador de les condiciones laborals del personal
funcionari de l’Ajuntament d’Eivissa, publicat al Boib. núm. 145 de data 14 d’octubre de 2008;
3. Vista l’acta de la Mesa de Negociació del Personal Funcionari d’aquest Ajuntament de data 12 de
juny de 2009, on s’estableix que la medalla a la constància que s’hagi de lliurar al personal
funcionari que no pertanyi al cos de la Policia Local, estarà representada en forma de diploma
signat per l’Alcalde/sa de la Corporació, i que la data de lliurament serà amb motiu de la celebració
del tradicional Ple de Sa Sobrassada que tindrà lloc durant el mes de desembre;
4. D'acord amb els antecedents assenyalats i fent ús de les atribucions que m'atorga l'article 21.1 h)
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
RESOLC:
PRIMER.- Atorgar la Medalla a la Constància a la següent persona funcionària de carrera d’aquest
Ajuntament, que serà lliurada amb motiu del tradicional Ple de “Sa Sobrassada” al saló d’actes de
l’Edifici Municipal “Can Botino”, carrer Pere Tur, núm.1:
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LLINATGES I NOM

D.N.I.

GARCIA ALONSO OBDULIA

41.442.046W

SEGON.- Aquesta Medalla comportarà el dret a percebre una quantitat mensual a la nòmina,
equivalent a la del darrer trienni concedit.
TERCER.- Els efectes econòmics d’aquesta resolució es meritaran amb caràcter de l’1 de gener de
2012 i s’anotaran a l’expedient personal.
QUART.- Notificar aquest decret a la persona interessada.
QUINT.- Informar a la persona interessada que en contra d'aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar:
a) Directament, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma
de Mallorca en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació
de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
b) Recurs potestatiu de reposició davant l'Alcaldia, en el termini d'un mes comptador des de
l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d'un mes
des de la seua presentació sense que s'hagi resolt expressament ni s'hagi notificat, podrà
interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos a partir del dia següent a
la desestimació presumpta.
c) Qualsevol altre recurs que cregueu convenient, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de
modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Eivissa 13 de desembre de 2011
En don fe,
L'alcaldessa
Marienna Sánchez-Jáuregui Mártinez

El secretari acctal
Joaquim Roca Mata”

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats i es procedeix a l’entrega d’un record als funcionaris.
4.3.-Conforme estableix l’art. 42 del RD 2568/86, de 28 de novembre, l’Alcaldessa dóna compte de
que està a disposició de tots els corporatius el Llibre de Resolucions de l’Alcaldia, per al seu
coneixement. En queden assabentats.
5è. Mocions sense proposta d’acord:
No se n’han presentat.
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De conformitat amb el que disposa l’article 91.4 del RD 2568/86, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, la
Sra. Alcaldessa pregunta si algun grup vol sotmetre a la consideració del Ple per raons d’urgència,
algun assumpte no compres a l’ordre del dia i que no tingui cabuda en el punt de precs i preguntes.
U.1.- Donat compte de la proposta d’acord del tenor literal següent:
“PROPOSTA D’ACORD
Havent-se detectat una errada en la data de celebració del Consell d’Administració d’Imvisa
que consta en el punt primer de l’acord adoptat pel Ple de la Corporació amb data 27 d’octubre de
2011, mitjançant el qual es va autoritzar a l’empresa municipal IMVISA per a la renovació d’una
operació de crèdit a curt termini per import de 1.500.000.- Euros, així com la prestació d’aval solidari
per part de l’Ajuntament d’Eivissa per aquesta operació, mitjançant el present i de conformitat al
previst a l’article 105.2 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú que estableix que les
Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes, es proposa al Ple de
la Corporació l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Rectificar l’errada existent en el punt primer de l’acord adoptat pel Ple de la
Corporació amb data 27 d’octubre de 2011, mitjançant el qual es va autoritzar a l’empresa municipal
IMVISA per a la renovació d’una operació de crèdit a curt termini per import de 1.500.000.- Euros,
així com la prestació d’aval solidari per part de l’Ajuntament d’Eivissa per aquesta operació, essent
la redacció correcte de lo acordat la següent: “ PRIMER.- Autoritzar a l’empresa municipal IMVISA
a la renovació d’una operació de crèdit a curt termini per import de 1.500.000.-Euros, amb les
condicions establertes en l’acord del Consell d’Administració d’IMVISA de data 13 d’octubre de
2011; així com a la prestació d’aval solidari per part de l’Ajuntament d’Eivissa per a aquesta
operació.
Eivissa a 21 de desembre de 2011
L’ALCALDESSA
Sgt. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez”
Sotmesa a votació la urgència del tractament de la proposta, és aprovada per unanimitat.
Sotmès l’assumpte a votació es aprovat per unanimitat.
6è. Precs i preguntes: Per acord d tots els Grups Municipals d’aquest Ajuntament, els precs i
preguntes així com les contestacions pendents es tractaran es tractaran en el pròxim Ple ordinari.
Sra. Costa: Felicita i dona les gracies en nom del seu grup, a tots els funcionaris que han set
reconeguts avui, i que han tengut un premi a la seves tasques, que han fet tants anys per a
l’Ajuntament i que aquesta feina es tradueix i es llueix davant ciutadans d’Eivissa. Que gaudiu de la
vostra jubilació i dels temps lliure que ara teniu els que s’han jubilat, i a la Sra. García que segueixi
fen tant bona feina com ha fet fins ara.
Desitja a tots molt bones festes.
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Sr. Ferrer: Vol donar les gracies a totes les persones que han rebut aquest homenatge, per la seua
feina dins l’Ajuntament, i que es reflecteix en els ciutadans. Els hi dona l’enhorabona per tots els
anys que han estat treballant i per la seua feina.
També vol desitjar, a tota la Corporació i a tots els treballadors, molts anys i bons.
Sr. Villalonga: Com no ho pot dir millor que els seus companys de Corporació, és remet a les
seues paraules.
Vol fer un petit prec, i és que en aquest Ple on hi ha tant bon ambient, per a edicions següents
seria una bona idea fer l’amic invisible, ja que li donaria més simpatia.
Sr. Rodrigo: Per part del grup popular s’accepta el prec, ara bé, sempre i quan estigui condicionat
a que el Sr. Villalonga fixi un límit màxim de despesa entre regidors i que sigui voluntària la
participació.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Afegiria una condició més, i és que els bons siguin intercanviables.
Normalment en els altres plens ordinaris sempre dona la paraula al públic, al acabar la sessió, però
com avui hi ha el brindis per les festes, és millor passar a celebrar-ho.
Vol aprofitar per, en nom del grup popular, desitjar molt bones festes per a tothom.
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les tretze hores i quaranta-cinc minuts del
dia, de la qual s’estén la present Acta que consta de set folis que, amb mi el Secretari, firmen tots
els assistents.
De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific.
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