
Secretaria General

O R D R E   D E L   D I A

1r. Ratificació de la urgència de la convocatòria.
2n. Aprovació del Pla d’Ajustament de l’Ajuntament d’Eivissa, previst al RD 4/2012, de 24 de febrer.

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  CELEBRADA,  AMB  CARÀCTER  EXTRAORDINARI  I  URGENT,  PER 
L'EXCM. AJUNTAMENT PLE, EL DIA 30 DE MARÇ DE 2012.

ASSISTENTS:

Sr. Alcalde-Acctal.:

Sr. Juan Daura Escandell

Srs. Regidors:

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. Ildefonso Molina Jiménez
Sr. Vicente Ferrer Barbany
Sr. Antonio Villalonga Juan

Srs. que falten amb excusa:

Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez
Sr. Rafael Ruiz González
Sra. Montserrat Garcia Cuenca

Secretari-Acctal.:

Sr. Joaquim Roca Mata

Interventor-Acctal:

Sr. José Torres Riera



Secretaria General
 

PLE EXTRAORDINARI I URGENT
Dia 30 de març de 2012

ACTA NÚM. 5/12

A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les vuit hores i trenta minuts del dia trenta de març de dos mil 
dotze; sota la Presidència del Sr. Alcalde-Acctal., Sr. Juan Daura Escandell, es reuneixen els Srs. 
Regidors  expressats  al  marge  per  tal  de  celebrar  sessió  extraordinària  i  urgent  de  l'Excm. 
Ajuntament Ple, en convocatòria única, 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

1r. Ratificació de la urgència de la convocatòria:

El Sr. Alcalde, de conformitat amb l’article 79 del Reglament d’organització, funcionament i Règim 
jurídic de les corporacions local i amb l’article 81 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre municipal i 
de Règim Local de les Illes Balears, sotmet a votació del Ple la ratificació de la urgència de la 
convocatòria.

Intervencions:

Sr.  Daura: La  urgència  ve  provocada  perquè el  Govern Central  va dir  que el  dia  15 s’havien 
d’enviar les factures de proveïdors, i així s’ha fet. Des del dia 15 fins ara, han treballat amb el pla 
d’estabilitat,  que  consideren  necessari  per  aquest  Ajuntament,  amb  el  problema  que  els  dos 
funcionaris  que  havien  de  fer  aquesta  feina  estaven  de  baixa.  Això  fa  que  el  departament 
d’economia estigui molt limitat, i han hagut de nomenar un interventor provisional per fer la feina i el 
temps se’ls hi ha tirat damunt. 

Sra. Costa: Si des del dia 15 es sabia que s’havia d’aprovar aquest pla d’estabilitat, almenys se’ls 
haurien  pogut  avisar.  L’altre  dia en el  Ple se li  va preguntar  si  es presentaria,  i  va sortir  amb 
excuses.
Entén que aquest Ple no s’ha convocat de manera correcta. Fa cinc minuts escassos, se’ls hi ha 
donat la proposta d’acord. Ahir a la tarda a les dues que va ser quan se’ls va convocar a aquest Ple, 
per tant ja no tenien ni temps d’acudir a les oficines per poder consultar la documentació. No hi ha 
gaire consideració cap als membres de l’oposició, que tenen dret a saber que tenen que estudiar, 
que han d’aprovar i el que han de votar. No només és improvisació sinó a més desconsideració, i 
no cap a les persones que estan aquí assegudes, sinó cap els ciutadans que representen i que no 
es mereixen aquesta forma d’actuar.
S’ha de fer la feina amb temps, amb programació i amb un poc més de consideració.
Vol preguntar al Sr. Secretari, si és correcte, si és legal que se’ls hagi convocat al Ple sense tenir ni 
tant sols la proposta d’acord, perquè fins fa cinc minuts no sabien quina era la proposta que anaven 
a votar.  L’article 84 del ROF diu que la documentació ha d’estar complerta.  

Sr. Secretari: Hi havia el pla d’ajust que s’aprova. Faltava la proposta d’acord que lo únic que diu 
és que s’aprova el pla d’ajust. La proposta d’acord és accidental  respecte el pla d’ajust. El que 
s’aprova és el pla d’ajust i no la proposta d’acord. . 

Sra. Costa: Volen fer una reserva de legalitat a la convocatòria d’aquest Ple, i del que s’aprovarà a 
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continuació. 

Sr. Ferrer: Ratifica les paraules de la Sra. Costa. No es forma de convocar un Ple, doncs li varen 
entregar  la  documentació  a les  dues del  migdia,  per  la  qual  cosa la  impossibilitat  de conèixer 
l’expedient és total. No és una manera transparent de treballar. No va poder acudir a l’Ajuntament 
per consultar la documentació, i convoquen el ple a les vuit i mitja. L’haurien pogut convocar a les 
onze del matí i haurien pogut estudiar el que anaven a aprovar. La proposta d’acord els hi han 
donat ara mateix. No són formes d’actuar.

Sr. Daura: No s’ha fet amb ànim de desconsideració, sinó que al contrari senten un gran respecte 
per l’oposició, perquè el seu grup també hi ha estat. Lamenta que ho sentin així.
S’ha fet el més ràpid que s’ha pogut, i les circumstàncies han manat. Quan a l’hora del Ple, no és 
un caprici sinó  perquè s’ha d’enviar immediatament de forma telemàtica i es volen assegurar de 
que tot funcioni. 

Sotmesa a votació la  urgència,  és aprovada amb els vots a favor de les Sres. Sansano,  Marí, 
Sánchez, Valladolid i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, Larroda i Villalonga, i en contra de 
les Sres. Costa, Boned, Martínez i Srs. Costa, Sánchez, Molina i Ferrer, que suposa la majoria 
absoluta del nombre legal dels i les membres de la Corporació.

2n. Aprovació del Pla d’Ajustament de l’Ajuntament d’Eivissa, previst al RD 4/2012, de 24 de 
febrer:

Donat compte de la proposta del Sr. Alcalde-Acctal., del tenor literal següent:

“PROPOSTA D’ACORD

Havent-se  elaborat  un  pla  d’ajustament  de  conformitat  al  model  aprovat  per  l’ordre 
HAP/537/2012 de 9 de març i adaptat a les exigències previstes a l’article 7 del Reial Decret 4/2012 
de 4 de febrer pel  que es determinen obligacions d’informació i  procediments necessaris  per a 
establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, el qual 
ha  estat  informat  favorablement  per  la  Intervenció  de  Fons  amb  data  29  de  març  de  2012, 
mitjançant la present es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar el pla d’ajustament de l’Ajuntament d’Eivissa previst en el RD 4/2012 de 4 de 
febrer que s’adjunta com a Annex 1.

SEGON.- Que es realitzin les actuacions oportunes per a la remissió del mateix al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques de conformitat al previst a l’article 7.4 del RD 4/2012 de 4 de 
febrer.

Eivissa a 29 de març de 2012
L’ALCALDE ACCTAL.

Sgt. Juan Daura Escandell”

Intervencions:

Sr. Daura: L’aprovació d’aquest pla consisteix, en que si el que demanen estan en condicions de 
tornar-ho I l’equip de govern pensa que sí.
Han fet un previsió d’ingressos addicionals que estan en el pressupost,  on la quantitat  total és 
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d’1.560.000 euros. Això junt amb la reducció de despeses, que pensen que també es pot fer del 
pressupost, suposa que l’estalvi  puja a 125.000 euros. 

Pensaven no demanar la totalitat del que han passat de proveïdors de 5.600.000 euros, sinó que 
demanarien 4.315.000 euros, perquè entenen que la societat IMVISA es finança amb les seues 
vendes, i els Patronats amb el romanent de liquiditat.
Per tant  la  quantitat  que es demana és 4.315.000 euros.  Això permetrà començar  a pagar als 
proveïdors a 30 o 35 dies com a màxim.  Pensen que és una ocasió  per  sanejar  les arques i 
començar de zero. 
Aquest pla d’ajust és necessari, i anirà molt bé a l’Ajuntament per dur les coses endavant, i que els 
proveïdors puguin cobrar.

Sr. Molina: Fa tres dies varen tenir un Ple i ja sabien que endeutarien a l’Ajuntament en 4.300.000 
d’euros. Des de la publicació del Decret 4/2012, saben que l’endeutament té que anar aparellat al 
que es denomina un pla d’ajustament, i no entén perquè aquest tema no es va portar al Ple ordinari. 
Lo important no és la forma, si bé està d’acord amb la Sra. Costa de que se’ls ha convocat d’una 
forma impròpia i se’ls ha donat una documentació millorable i que s’hauria pogut fer d’una altra 
manera.
Lo important és el fons, i els fons és que l’equip de govern incrementarà un 20% l’endeutament de 
l’Ajuntament per pagar despesa corrent. L’Ajuntament de Santa Eulària diu que no demanarà cap 
prèstam per l’objecte d’aquest Decret Llei, i l’Ajuntament d’Eivissa no està en pitjor situació.
Han analitzat les factures que s’han declarat, i l’Ajuntament té pendent de pagament cinc milions i 
mig d’euros de l’any 2011, incloent IMVISA i Patronats, 75.000 euros de 2010, 19.000 euros de 
2009, 580 euros de 2008, 440 de 2007 i 200 euros de 2005. Creuen que és una situació normal.
Agafant les partides de despeses del pressupost que es poden acollir a aquest Decret, que són el 
capítols  2  i  6,  despesa  corrent  i  inversió,  el  total  pressupostat  per  a  l’any  2012,  per  la  suma 
d’aquestes  dos  partides  són 21.604.500 euros.  Si  divideixen això  por  trimestres són 5.401.000 
euros de despesa cada trimestre, que coincideix amb el deute que es reconeix. La conclusió és que 
el que té pendent de pagament l’Ajuntament són les factures de l’últim trimestre de 2011, i això no 
és un endeutament històric.
Per altra banda, entenen que el pressupost de l’Ajuntament té instruments suficients per fer front al 
pagament d’aquestes factures.
Es  dona  el  fet,  a  més,  que  aquest  any  el  Decret  20/2011  dona  un  instrument  addicional  a 
l’Ajuntament  per  al  seu finançament,  que  és l’ampliació  de l’IBI,  que generarà  un ingressos  al 
voltant d’1.300.000 euros, que suposa un 3% del pressupost municipal.
Creuen que no és necessari endeutar a l’Ajuntament per als propers 10 anys.
El pla d’ajust és un compromís per a la intervenció, perquè en aquest pla no hi ha res nou.
Si repassen les partides que s’inclouen en aquest pla d’ajust, no hi ha res que no estigués ja a la 
casa.  Hi  ha el  tema de l’IBI  que diuen que recaptaran 410.000 euros més,  i  creu que és una 
estimació  extremadament  prudent.  Això  no  és  un  ajust  sinó  que  és  una  cosa  que  ja  hi  era. 
Proposen multes de circulació per pagar el préstec,  amb 180.000 euros més que volen recaptar. 
Preveuen 250.000 euros més d’ingrés de la ORA , que és possible que es tinguin si entra en servei 
la concessió , però no  es sap que passarà perquè està als Jutjats.
Preveuen taxes  per  utilització  de instal·lacions  esportives,  i  tampoc és una cosa sobrevinguda, 
perquè en el mateix ple de pressupostos s’aprovaren les ordenances que regulen aquestes taxes. 
Això era una actuació prèvia al Decret 4/2012, i no es pot dir que sigui un ajust.
Preveuen 450.000 euros de Taxa de recollida  i  eliminació  de fems.  Aixó  és més greu,  ja  que 
teòricament una taxa ve a reflectir l’impacte del cost de la prestació d’un servei que es trasllada al 
ciutadà. Aquests 450.000 euros eren un cost o no, però no són un ajust.
Preveuen 50.000 euros més de Taxa de recollida de vehicles que suposa que venen de la grua, i el 
cànon de llicències de taxis temporals, que no estava en els pressupostos, de 180.000 euros.
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El total de previsió de majors ingressos és de 1.560.000 euros. No hi ha res de nou i no poden dir 
que això és un ajust. El que han fet és posar en un document una sèrie d’increments d’impostos i 
taxes, que ja hi eren.
A les partides de despeses es troben, eliminació de contractes de lloguer i eliminació de l’escola de 
formació.  Dels contractes de lloguer ja en parlaven en el mes de setembre, i pertant tampoc és una 
novetat.
La reducció d’hores extres, també ve en el Decret 20/2011, i tampoc és nou. Sense el RD 4/2012, 
no haguessin fet això? La resposta és sí, perquè ja ho tenien aprovat.
Creu que en els documents que s’aporten hi ha alguns errors. Es fa referència a un estalvi brut de 
6.387.000 euros, quan en el pressupost es parlava de 11.577.000 euros, per a un estalvi net, que 
aquí es diu que és de 4.468.000 euros, mentres que en els pressupostos aquest estalvi net figura 
per 6.404.000 euros.
Quan  es  parla  d’amortització  del  deute,  només  es  parla  d’aquest  préstec  i  suposa  que  algo 
amortitzaran de la resta de préstecs..
Respecte a la plantilla, només fan us de la reducció de costos de personal per lo de les hores extres 
i  dels contractes externalitzats que, considerant el seu objecte, poden ser prestats pel personal 
municipal.
Hi  ha  altres  partides  que  són  molt  interessants,  com la  reestructuració  municipal,  mesures  de 
reducció de càrregues administratives per als ciutadans, mesures de reducció prestació de serveis 
no  obligatoris  o  mesures  de  reducció  de  personal  de  confiança.  L’equip  de  govern  no  fa  ús 
d’aquestes partides perquè no fa falta un pla d’ajust. Si fes falta haurien de tocar partides delicades. 
No  hi  ha  ajust  perquè  no  fa  falta,  i  el  seu  grup  està  encantat  perquè  d’alguna  manera  és 
conseqüència d’una gestió prudent, que s’ha desenvolupat en aquest Ajuntament de molt abans 
que el Partit Popular estàs en el govern.
Han aprofitat una oportunitat per pagar despesa corrent amb deute. És golós deixar un deute pel 
futur fins al 2022.

Sr. Ferrer: Està d’acord amb el que ha dit el Sr. Molina. No és un entès en economia ja que és 
botiguer, i les botigues funcionen bastant igual que l’Ajuntament. Hi ha èpoques d’entrada forta de 
diners, i èpoques que hi ha menys sous, i s’ha de mantenir l’equilibri.
Volen endeutar  a l’Ajuntament  per pagar despesa corrent  a la qual es podria  fer  front amb els 
pressupostos. 
A part de donar la documentació a les dues del migdia, la documentació que els  han passat no es 
pot llegir.
Quan al pla d’ajust s’ha quedat espantat, doncs primer diuen que no poden pagar i després pugen 
impostos. La majoria de mesures per augmentar els ingressos les  pagaran els ciutadans. 
Quan a la reducció de gastos,  sempre redueixen els serveis als ciutadans.
S’haurien pogut fer les coses d’una altra manera. No entén que es pugui arribar a aquesta situació, i 
que no s’hagin pres mesures que haguessin beneficiat a l’Ajuntament i que estaven a les seues 
mans, com podria ser tirar endavant el plec de l’aigua o el de recollida de fems que proporcionaven 
ingressos a l’Ajuntament. 

Sr. Daura: El deute que tenim és dels darrers sis mesos, perquè han pagat tot el que hi havia 
retardat.
Des del mes de juny fins al desembre han pagat 15.800.000 euros de proveïdors i no tot era de 
l’actual equip de govern.  
No tanquen l’escola de formació, la traslladen de lloc. El casal de dones, també s’ha traslladat. 
L’únic que tenen tancat per un problema tècnic és el CIJAE, però  s’obrirà el més aviat possible.
Si  vostès manessin haguessin fet  el  mateix.  Possiblement haguessin pogut pagar el  deute que 
tenen, però sempre van amb l’aigua al coll i això els ajudarà a anar més lleugers.
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No és cert que no hi hagi res de nou en ingressos, els taxis són nous, la recollida de vehicles serà 
nou, i tot això és incrementar més damunt el pressupost.
La pujada de l’IBI no serà d’1.300.000 euros, tant de bo ho fos, encara que seria dolent per als 
ciutadans.
Quan a la despesa, han considerat que el que es podia eliminar en aquests moments és això i no 
volen entrar en més profunditat perquè entenen que no fa falta. Entre els ingressos que consideren 
que  tindran,  i  aquesta  eliminació  de  despeses,  pensen  que  el  pressupost  quedarà  totalment 
equilibrat i el pla d’ajust és perfecte.

Sr. Molina: Si hi ha un problema a curt termini, s’ha de resoldre a curt termini.
A l’any 2022, els ciutadans seguiran pagant les llums de nadal de l’any 2011. Això és una herència 
que es deixa a les futures generacions i corporacions.
Han fet aquest pla d’ajust com un sudoku, doncs han posat números perquè han de justificar aquest 
pla quan saben que no és necessari.
L’Interventor amb la seva millor intenció i capacitat de treball, ha fet el que ha pogut però aquest pla 
d’ajust no diu res perquè no fa falta. El que fan no arregla res i és absolutament innecessari. Està 
clar que han pagat factures de la legislatura anterior, i segur que quan el Sr. Tarrés va entrar en el 
govern de l’Ajuntament, va pagar factures que venien d’abans. Es van fent front als pagaments que 
venen.
Això s’hauria pogut resoldre el dimarts passat ja que tenien tota la informació.  Això no és un pla 
d’ajust i  no fa falta endeutar l’Ajuntament posant en perill futures inversions.

Sr. Ferrer: Un troba un error. Creu que és un mal dia per a l’Ajuntament i per tots els ciutadans. 
S’haurien pogut fer les coses d’una altra manera i no haurien tengut que arribar mai a aquesta 
situació que  no soluciona res. L’Ajuntament no es troba en una situació excepcional que faci que 
s’hagin d’endeutar per gasto corrent.  
Sabent que tenien dos plecs de condicions que es podien aprovar, com el d’aigües i el de fems, que 
haguessin aportat sous a aquest Ajuntament, i que no s’han aprovat, han anat a lo fàcil que és pujar 
els impostos i demanar un préstec per pagar despesa corrent. 

Sr. Villalonga: En molts aspectes coincideix amb els seus companys de l’oposició. 
Demana que prediquin amb l’exemple i quan diuen de reduir les despeses, s’haurien de plantejar-se 
la política que han portat a terme en matèria de càrrecs de confiança.
Li agradaria un dia fer els càlculs reals del que costa només l’equip de govern anualment, perquè 
això en proporció al pressupost de l’Ajuntament és molt elevat. Haurien de fer autocrítica de com 
gestionen l’Ajuntament i prenguin mesures al respecte i no sols ho paguin els ciutadans.

Sr. Daura: Accepta les seves discrepàncies, però tenen una altra opinió i pensen que això serà 
beneficiós per a l’Ajuntament. Entenen que els pagaments a proveïdors, ara es faran entre 30 i 35 
dies, i l’any que ve no tenen que tenir aquesta situació. 
Pel que fa als plecs que diu el Sr. Ferrer, en el darrer ple va quedar clar que el dels fems no era 
legal.

Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat amb els vots a favor de les Sres. Sansano, Marí, Sánchez, 
Valladolid i  Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, i Larroda,  en contra de les Sres. Costa, 
Boned, Martínez i Srs. Costa, Sánchez, Molina i Ferrer, i l’abstenció del Sr. Villalonga.

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