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Dia 28 de febrer de 2013
ORDRE DEL DIA
1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
- Acta núm. 13/12, ordinària de data 25 d’octubre.
- Acta núm. 14/12, ordinària de data 29 de novembre.
2n. Aprovació de les tarifes del Centre Intermodal i de Serveis (CETIS).
3r. Proposta de derogació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del
domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès
general.
4t. Proposta d’agermanament entre la ciutat d’Eivissa i la ciutat de Dubrovnik.
5è. Proposta de declaració institucional relativa al Tractat sobre el comerç d’armes.
6è. Mocions amb proposta d’acord:
1.- Moció del Grup Eivissa pel Canvi, amb proposta d’acord sobre l’adhesió de l’Ajuntament
d’Eivissa a l’òrgan fundacional de la Xarxa de Municipis de les Illes Balears pel Ramon Llull.
2.- Moció del Grup Eivissa pel Canvi, amb proposta d’acord sobre demanar al Govern Balear la
retirada tractament diferenciat de la ciutat de Mallorca, del seu Pla de Promoció Turística.
3.- Moció del Grup PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord referent al nou Hospital
d’Eivissa.
4.- Moció del Grup PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord sobre recolzament a l’acció
unitària en defensa del català, i la retirada del Decret de llengües.
5.- Moció dels Grups PSOE-PACTE per Eivissa, Eivissa pel Canvi i Nova Alternativa, amb proposta
d’acord per instar al Govern de l’Estat a Modificar la Llei Hipotecària amb el fi de regular la dació en
pagament i adoptar les mesures necessàries per evitar els desnonaments per motius econòmics.
7è. Decrets i comunicacions.
1.- Donar compte del Decret d’Alcaldia de revocació de la delegació a favor de la Junta de Govern
Local, relativa a la resolució dels procediments de disciplina urbanística.
2.- Donar compte del Decret d’Alcaldia de delegació a favor del regidor Sr. Alejandro Marí Ferrer, la
resolució dels procediments relacionats amb llicències urbanístiques considerades com a obra
major, a excepció dels relacionats amb sol·licituds de llicències d’obres de construcció
d’edificacions i instal·lacions de nova planta, i resolució dels procediments de disciplina urbanística.
3.- Donar compte del Decret d’Alcaldia de delegació a favor de la Junta de Govern Local, la
resolució dels procediments relacionats amb sol·licituds de llicències d’obres de construcció
d’edificacions i instal·lacions de nova planta.
4.- Donar compte de l’Informe d’Intervenció sobre el compliment del pla d’ajust de l’Ajuntament
d’Eivissa, aprovat el dia 28 de març de 2011.
8è. Mocions sense proposta d’acord:
1.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa de control sobre modificació de la Llei de
Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears i altres mesures que afecten a aquest cos.
2.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa de control relativa a la possible obertura
d’una nova sala de festes al passeig Joan Carles I.
9è. Precs i preguntes.
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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
Secretari-Acctal.:
Sr. Joaquim Roca Mata
Interventora-Acctal:
Sra. María José Vegas Hernando

ACTA NÚM. 2/13
A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les deu hores del dia vint-i-vuit de febrer de dos mil tretze;
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
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Sra. Costa: A l’ordre del dia s’inclou el punt segon, que no ha estat tractat per la Comissió
Informativa corresponent, i per tant entenen que no pot anar a aquest ordre del dia, sinó que hauria
d’anar com a punt d’urgència. Estan d’acord en debatre aquest punt, però de forma correcta.
1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior:
S’aproven, per unanimitat, les actes de les sessions anteriors núm. 13/12, ordinària de data 25
d’octubre, i núm. 14/12, ordinària de data 29 de novembre.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Abans d’entrar a tractar el 2n. punt de l’ordre del dia vol dir que, com
encara no tenen reglament de ple, demana al Sr. Secretari, que es faci un reglament orgànic quan
abans possible.
Demana que quan estiguin en les qüestions dels punts de l’ordre del dia, s’atenguin a aquestes
qüestions, procurant que les intervencions, en la mesura del possible, no excedeixin de deu minuts
cadascuna.
2n. Aprovació de les tarifes del Centre Intermodal i de Serveis (CETIS):
Donat compte de la proposta d’acord, del tenor literal següent:
“Expediente: Propuesta de aprobación de tarifas del Centro Intermodal y de Servicios (CETIS)
presentada por el concesionario el 21 de febrero de 2013 (nº registro de entrada 4106)
PROPUESTA DE ACUERDO
En relación con el asunto referenciado, con arreglo a las atribuciones delegadas por la
Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, propongo al Pleno que previa declaración de la urgencia se
ratifique la inclusión en el orden del día la “Propuesta de aprobación de tarifas del Centro
Intermodal y de Servicios (CETIS) presentada por el concesionario el 21 de febrero de 2013 (nº
registro de entrada 4106).
La Comisión de Hacienda y Administración Municipal fue convocada el día 19 de febrero de
2013 para su celebración el día 22 del mismo mes, si bien con fecha 21 de febrero de 2013, se
presentó escrito de la Sociedad Gestora CETIS, en la que se solicitaba la aprobación de las tarifas
para el Centro de Transferencias Intermodal y de Servicios (CETIS).
El asunto no pudo incluírse en el orden del día de la citada Comisión, no obstante se estima
necesario proceder a la apertura de la estación de autobuses, y no demorar su aprobación hasta la
celebración del Pleno ordinario del mes de marzo
Por todo lo anterior se propone la inclusión en el orden del día del Pleno del mes de febrero,
previa declaración de su urgencia y la adopción por urgencia el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar las tarifas del Centro Intermodal y de Servicios (CETIS) que se
relacionan a continuación, conforme al escrito presentado por el concesionario el día 21 de febrero
de 2013:
SUPLEMENTO BILLETE POR PASAJERO

EUROS/UNIDAD

TARIFA POR PASAJERO REGULAR

0,05€
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AUTOBÚS REGULAR, CARGA Y
DESCARGA

5,00€

TARIFA POR PASAJERO DISCRECIONAL

0,05€

AUTOBÚS DISCRECIONAL Y URBANO
CARGA Y DESCARGA

8,00€

SEGUNDO.- Notificar a la Sociedad Gestora Cetis S.L., al Consell Insular d’Eivissa y a las
compañías de transporte urbano e interurbano que operan en la Isla de Ibiza.
Eivissa, a 25 de febrero de 2013.
Primer Tinent d’Alcalde Delegat de
l’Area Econòmica i d’Administració Municipal
Fdo.: Juan Daura Escandell”
Intervencions:
Sra. Sánchez-Jáuregui: De conformitat al previst a l’art. 82.3 del ROF, s’ha decidit per motius
d’urgència introduir aquest punt a l’ordre del dia, sense haver set dictaminat prèviament per la
Comissió Informativa. Per tant s’ha de ratificar la inclusió a l’ordre del dia.
No es va dur a la Comissió Informativa perquè no estava acabat una part de l’informe.
Pareix ser que d’acord amb tots els grups de l’oposició i de l’equip de govern, que formen part
d’aquesta Comissió Informativa, es va dir que a darrera del dia de la comissió tendrien tota la
documentació, i per tant es podria portar a aquest Ple per urgència. Com que avui és dijous i varen
tenir tota la documentació el diumenge a la nit i donada la importància de l’assumpte a tractar,
entén que sí que procedeix que es voti la urgència d’incloure aquest punt a l’ordre del dia en el ple
d’avui.
És un tema que s’ha demorat, perquè primer hi havia un informe que deia que l’estació d’autobusos
del CETIS era nul·la de ple dret, i per tant que tot el que s’havia fet no es podia fer, sense
especificar les conseqüències econòmiques ni d’altre índole. Varen haver de demanar un altre
informe perquè s’expliqués això. Com a conseqüència d’això hi ha hagut un altre informe, que
justifica i desvirtua extrems del primer informe, i estableix quines actuacions s’han de seguir per a
l’obertura de l’estació d’autobusos CETIS, i per tant és un tema de la suficient importància per no
demorar-lo més. El primer pas per dur endavant el Cetis és aprovar les tarifes, i fins que no
s’aprovin les tarifes no es pot fer el trasllat dels autobusos a aquesta estació.
Per tant, entén que està més que justificada la inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia, tenint en
compte que la documentació l’han tengut tots els regidors amb temps suficient per estudiar-la.
Sra. Costa: Estan d’acord que és urgent, però ho és des de fa 20 mesos. Li faria vergonya
presentar una urgència després de 20 mesos d’inactivitat. Hagués estat millor no haver demanat
tants informes i contrainformes, i haver fet cas als informes dels tècnics municipals que ja estaven
fets, i a tota la documentació que estava correctament feta. Ja es hora que es tracti aquest tema en
el Ple de la Corporació.
Sr. Ferrer: Vol preguntar al Secretari si les formes es compleixen, posant aquest punt sense que
s’hagi aprovat primer per urgència. Comprèn que es pot dur per urgència, és legal, el que no entén
és que ja estigui a l’ordre del dia sense haver aprovat la urgència.
Sr. Secretari: L’article 82.3 del ROF faculta a l’Alcaldessa, per raons d’urgència, a introduir a l’ordre
del dia, assumptes que no han estat prèviament dictaminats per la respectiva Comissió Informativa.
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El que s’ha de fer és, abans d’entrar a debatre l’assumpte, el Plenari ha de ratificar la inclusió a
l’ordre del dia de l’assumpte.
Sra. Interventora: Vol que consti en acta que la Comissió es va convocar el dimarts. L’assumpte va
entrar per registre el dijous i la Comissió va ser el divendres. Era materialment impossible tenir-ho
llest, i es va entregar el diumenge.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Abans de passar a votar la urgència, vol contestar a la Sra. Costa i dir-l’hi
que és una vergonya tenir 12 anys una estació d’autobusos, desde el 2003, sense obrir-la, i que
hagi tingut que ser l’actual equip de govern, després d’un any i quatre mesos, fent un gran esforç
pensant amb els ciutadans, els que l’obriran.
Sotmesa a votació la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia per urgència, és aprovat amb els vots a
favor de les Sres. Sánchez-Jáuregui, Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid, Costa, Boned, Martínez,
García i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, Larroda, Costa, Sánchez, Ruiz, Molina i
l’abstenció dels Srs. Ferrer i Villalonga.
Intervencions:
Sra. Costa: Fa 12 anys no s’havia fet res, ni tant sols existia la idea de començar una estació
d’autobusos. Aquestes tarifes arriben 20 mesos tard. Quan va prendre possessió com Alcaldessa,
es va trobar un edifici acabat i amb tots els permisos i tota la tramitació feta legalment.
La ciutat fa 12 anys no tenia estació d’autobusos. El govern balear tampoc ho tenia previst. Es va
parlar amb el consell i es va decidir treure-ho a concurs públic. No és una fórmula descabellada
treure una concessió pública perquè hi hagi inversió privada, que després es recupera amb
l’explotació d’aquest. És molt millor que hi hagi inversió pública i que després els ingressos siguin
per recuperar la inversió, però també i pot haver la participació privada, i aquest és el model que es
va triar, en aquest cas concret, en aquell moment concret, i amb les circumstàncies que es donaven
en aquell moment.
Si l’Alcaldessa hagués volgut obrir l’estació, només tenia que preparar aquestes tarifes.
Al juny de l’any passat ja va anunciar un Ple extraordinari per aprovar les tarifes i que a l’estiu
estaria oberta l’estació d’autobusos.
Volen que avui s’aprovin aquestes tarifes, però els agradaria que es parlés i s’acordés un pla
d’actuació i un calendari per no perdre més temps, perquè s’obri l’estació.
Llegeix una conclusió de l’informe del Sr. Tornos, que ha contradit l’anterior que s’havia fet, que és
el que contradeia un anterior que deia que estava tot bé:
“El acuerdo plenario del Ayuntamiento de Eivissa de 22 de diciembre de 2003, es conforme a
derecho, tal y como hemos acreditado en este dictamen y lo mismo puede decirse del contrato
adjudicado a IMVISA, hoy ya firme e inatacable.”. Això demostra que les coses es varen fer ben
fetes.
Llegeix una altra conclusió: “El Ayuntamiento de Eivissa debe proceder a la puesta en
funcionamiento del CETIS, haciendo uso con este fin de sus competencias en materia de
ordenación del tráfico y urbanismo, sin que su actuación esté condicionada por ningún permiso o
informe previo del Consell Insular. El Ayuntamiento sí debe informar de sus decisiones al Consell
Insular.”.
Estan decidits a posar-ho en marxa encara que el Consell no vulgui?
Quin calendari hi ha? Quina previsió hi ha? A partir d’aquí el PSOE també prendrà les seues
decisions.
Sr. Ferrer: Aquest tema s’hauria d’haver debatut fa molt temps. S’han anat demanant informes i
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això per a l’Ajuntament i tots els ciutadans té un cost econòmic.
No entén la separació dins de la mateixa concessió, del que és l’estació d’autobusos en el conjunt
del Cetis, perquè el projecte inicial era que fos un conjunt, i amb els beneficis produïts de tot es
pogués portar endavant l’activitat de l’estació d’autobusos, i que tengués el mínim cost possible per
als ciutadans.
Tampoc entén que això no s’hagi consensuat amb el Consell.
Sr. Villalonga: A part d’aprovar les tarifes, seria important que s’expliqués quan s’obrirà i com.
Quan se subsanaran les deficiències de l’edifici de la Policia Local?
Sr. Daura: Vol ressaltar les diferències entre les tarifes aprovades i les d’ara.
L’autobús regular, càrrega i descàrrega era de 50 euros. Negociant han aconseguit a 5 euros.
Els autobusos discrecionals era de150 euros. L’actual equip de govern ho ha deixat en 8 euros.
Espera que en el moment que l’estació estigui oberta, tots els locals de l’edifici siguin llogats,
perquè hi haurà més transit de gent que atraurà als comerciants, i això generarà els beneficis
esperats, i espera que es podran baixar aquests 5 euros.
En aquests moment l’important és l’aprovació d’aquestes tarifes, per poder procedir a l’obertura.
Sra. Costa: El Dictamen del Sr. Tornos, parla de que les tarifes podrien ser inferiors, sempre que
l’administració pública hagués fet una inversió.
En aquell moment varen demanar al govern balear, que és qui té competències de transport, que
ajudés a la construcció de l’estació d’autobusos. El govern balear no va voler i per això es va fer
una concessió.Les tarifes es varen aprovar per tots, inclòs el PP.
No s’han rebaixat les tarifes. En el plec de condicions i a la memòria econòmica, hi havia unes
tarifes màximes, que són les que han de regir en el llarg de la concessió.
Llavors el contracte també deia que els que s’havia de fer era negociar les tarifes i fixar-les a dia
d’avui, i veure per quan temps duren perquè es poden revisar. Entén que s’hauran de revisar en el
seu dia, quan se sàpiguen les xifres reals quan estigui tot en marxa.
Demana que es compleixi el punt 6è. de l’informe del Sr. Tornos, que diu:
“El equilibrio económico de la concesión en general, y el régimen tarifario en particular, deberían ser
objeto de una más detallada regulación, para ello y sin necesidad de modificar el contrato, el
Ayuntamiento podría unificar el reglamento de explotación de la estación de autobuses, aprobado
por el propio Ayuntamiento, el reglamento de usuarios propuesto por el Concesionario, y el
reglamento de régimen interior, en un nuevo reglamento en el que, además del funcionamiento,
explotación y derechos y deberes de los usuarios, se regule el régimen tarifario y su contribución en
el equilibrio económico financiero de la concesión, teniendo en cuenta los demás ingresos del
CETIS derivados del contrato de concesión de obra pública.”
Aquí el que aconsellen és que una vegada entri en funcionament, es revisin tots aquests expedients
i les tarifes, una vegada que es sàpiga quin és el funcionament real de l’estació i de tota la
instal·lació del CETIS.
S’abstendran en aquest punt a l’espera de que es converteixin en aquesta unificació de reglaments,
i del pla de posada en marxa de l’estació.
Sr. Ferrer: Quan s’iniciarà l’explotació de la concessió? L’empresa ja ha tengut una activitat
econòmica i ha tengut ja beneficis.
A finals de la legislatura anterior es va arribar a un acord amb l’empresa Sagales, i la tarifa per
viatge era de 0,4 euros per autobús, i això ho donaven per bo. La tarifa per passatger era de 0,04
euros, la meitat del que s’aprova avui.
Per autobús discrecional era de 4 euros.
Aquests preus estaven acceptats pel Consell, i no entén que no s’hagués arribat a un acord, quan
aquesta empresa estava disposta a acceptar aquests preus, i que s’aprovin aquests, més cars,
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sense consensuar-ho amb el Consell.
Sr. Villalonga: Quan s’obrirà l’estació?
Quan es repararan les deficiències?
Qui pagarà la reparació de les deficiències?
Sra. Sánchez-Jáuregui: El primer tema que no entengueren quan arribaren al govern de
l’Ajuntament, era que l’estació d’autobusos, que ja estava acabada, no estigués oberta.
En 1 any i 4 mesos han estat capaços de desbloquejar-ho, a pesar de la paràlisi de la que parla tant
l’oposició, i a més a set amb la major seguretat possible, tenint en compte les característiques de
servei públic que és.
Quan varen mirar l’expedient, els va sorprendre molt que havien fet la concessió sense que hi
hagués acord amb el Consell, els transportistes i l’empresa concessionària.
El segons punt que els va cridar l’atenció, va ser que no hi havia cap memòria econòmica per donar
una base als 50 euros que es varen aprovar.
Han desbloquejat l’assumpte amb un benefici molt important per als ciutadans de la ciutat, i per als
usuaris de tota l’Illa, la qual cosa demostra que a l’equip de govern li preocupa l’interès general.
Haurien d’explicar com cedeixen uns terrenys de propietat municipal, a l’empresa concessionària
Sagales, i pagaren quasi 7 milions d’euros perquè construïssin un edifici en aquests terrenys. Els
ciutadans haurien de saber tot això.
En relació als informes jurídics, si hagués estat cert l’informe que diu que la concessió del Cetis era
nul·la de ple dret, l’Ajuntmament hagués anat a la fallida.
L’informe de Tornos creuen que és molt més coherent i legal, i a més està subscrit pel Secretari
General amb qui té absoluta confiança. Els serveis d’Intervenció també subscriuen aquest informe.
Aquest és el que preval i és l’informe que permet que avui s’aprovin les tarifes.
Respecte al que demanen el Sr. Ferrer i el Sr. Villalonga, de quan s’obrirà l’estació, l’informe del Sr.
Tornos dui que, en virtut d’una derogació, ja no és el Consell el que ha de dir quan es pot obrir, sinó
que és l’Ajuntament el que diu quan poden anar allí els autobusos. Mai haguessin fet aquesta
estació subterrània a un lloc com Eivissa, però la tenen i com que hi ha molts ciutadans que varen
fer una inversió al voltant d’aquesta estació, la seua obligació es donar solució i obrir l’estació.
Una vegada aprovades les tarifes, que era el pas previ, s’asseuran amb el Consell Insular i els
transportistes, per fer totes les actuacions necessàries perquè els autobusos vagin a l’estació.
No diran el termini exacte en el qual s’obrirà l’estació perquè es podrien equivocar.
El pas següent serà enviar una certificació de l’acord d’aprovació de les tarifes al Consell Insular, i
demanar una reunió per tractar el trasllat.
Varen adquirir el compromís amb els ciutadans de que aquesta estació s’obrirà el més aviat
possible, i això serà quan tots els detalls que s’han de tenir en compte s’hagin acabat.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb els vots a favor de les Sres. Sánchez-Jáuregui,
Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid, i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats i Larroda, i
l’abstenció de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García, i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer
i Villalonga.
3r. Proposta de derogació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament
especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministrament d’interès general:
Donat compte de la proposta d’acord, del tenor literal següent:
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“PROPOSTA DE DEROGACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D'EMPRESES
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D'INTERÈS GENERAL ANYS 2008
I 2009
Debatut l’expedient de la proposta de derogació de la Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per
Aprofitament Especial del Domini Públic Local, la Comissió Informativa Econòmica i d’Administració
Municipal celebrada el dia 22 de febrer de 2013, per 6 vots a favor (PP) y 4 abstencions (2 vots
de PSOE-Pacte, 1 vot de Nova Alternativa i 1 vot de Eivissa pel Canvi), proposa al Ple de la
Corporació, l’adopció del següent acord:

“Es proposa la derogació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Aprofitament
Especial del Domini Públic Local a favor d'Empreses Explotadores de Serveis de Subministraments
d'Interès General corresponent als anys 2008 i 2009 per a donar compliment a les Sentències del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. Eivissa, a 18 de febrer de 2013. Sgt.: Juan Daura
Escandell Tinent d'Alcalde Delegat Àrea Econòmica i Admó. Municipal”
Eivissa a 22 de febrer de 2013
El PRESIDENT
DE LA COMISSIÓ
Sgt.:Juan Daura Escandell

LA SECRETARIA
DELEGADA
Sgt.:MªCristina Sala Torres”

Intervencions:
Sr. Molina: En aquest cas es tracta de traslladar una resolució judicial a les ordenances municipals,
per tant, s’abstendran perquè és responsabilitat de l’equip de govern.
Sr. Daura: És una resolució judicial europea, i per tant s’han d’atendre a ella.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb els vots a favor de les Sres. Sánchez-Jáuregui,
Sansano, Valladolid, i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats i Larroda, i l’abstenció de les Sres.
Costa, Boned, Martínez, García, i Srs. Costa, Sánchez, Molina, Ferrer i Villalonga.
4t. Proposta d’agermanament entre la ciutat d’Eivissa i la ciutat de Dubrovnik:
Donat compte de la proposta, del tenor literal següent:
“PROPOSTA AGERMANAMENT ENTRE LA CIUTAT D'EIVISSA I LA CIUTAT DE DUBROVNIK
Des de la regidoria de Cultura i Patrimoni es va iniciar el procés d'agermanar la nostra ciutat amb la
ciutat de Dubrovnik, donades les característiques i particularitats, i la història comuna d'ambdues
ciutats que es remunta al segle XVI.
Atès els informes positius emesos per la Sra. Rosa Gurrea Barricarte, Tècnica de Patrimoni, el Sr.
Tomàs París Hidalgo, Tècnic de Turisme, la Sra. Carmen Cardona Fernández, Tècnica de Cultura, i
del Sr. Francesc Xavier Torres Peters, canonge del Bisbat d'Eivissa, donant suport a n'aquesta
iniciativa, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent ACORD:
1.- Manifestar la voluntat de la corporació d'agermanar aquest municipi amb la ciutat de Dubrovnik.
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2.- Redactar una petició d'agermanament a la ciutat de Dubrovnik, on es manifesti aquesta
voluntat corporativa.
3.- Adquirir el compromís corporatiu de treballar conjuntament en la redacció d'un conveni
d'agermanament que asseguri la divulgació del coneixement de les històries, cultures i tradicions de
cadascuna de les dues ciutats i que s'estableixi una relació que doni suport a la promoció turística i
de cooperació tècnica per a accions que tenguin com a finalitat la preservació del Títol de Patrimoni
Cultural de la Humanitat.
Eivssa, 8 de febrer de 2013.
Catalina Sansano Costa
Segona Tinent d'alcalde”
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Cultura, Joventut, Educació, Serveis
Socials, Esports i Promoció Turística i Econòmica.
Intervencions:
Sra. Costa: Els agradaria saber que es pretén amb aquest agermanament. Quan costarà? Quines
són les activitats previstes? Quina ha estat la motivació per iniciar aquest expedient
d’agermanament? Totes aquestes respostes faran que acabin de declinar el sentit del vot.
Pensen que parlant de patrimoni hi ha moltes coses per fer, que poden entretenir als tècnics de
patrimoni i de cultura per treballar amb coses que afecten directament a les zones protegides de la
nostra ciutat.
Sr. Ferrer: Creu que no és el moment de fer agermanaments. Altres ciutats també ho van demanar
a l’anterior legislatura, però varen creure que no era el moment de portar-ho endavant, i ara menys
amb la situació actual.
Sr. Villalonga: Votaran a favor, encara que els agradaria saber les motivacions i el cost.
L’inductor material d’aquest agermanament és el Sr. Frane Krnic, al que se li haurien d’agrair les
gestions, i vol que consti en acta que l’inductor intelectual és el Sr. Felip Cirer, ja que un llibre seu
és el motiu pel qual va començar tot això.
Sra. Sansano: A la Comissió de Cultura el Sr. Villalonga va demanar que es fes constar el fet que
l’inici de tota aquesta història, va començar amb la proposta de l’ambaixador croata, Sr. Frane
Krnic, i ho varen agrair. També és veritat que l’aportació bibliogràfica del Sr. Felip Cirer, ajuda a
conèixer part d’aquesta història centrada en el segle XVI.
Varen venir a Eivissa l’Alcalde de Dubrovnik acompanyat de dos regidors, els varen acompanyar
per tota la ciutat antiga i hi va haver un intercanvi. És una ciutat turística com Eivissa i hi havia molts
punts en comú, i se n’adonaren que hi havia coses que es podien aprendre d’ells, així com ells
prengueren nota de coses que veren aquí i que els hi varen agradar. Varen demanar poder-se
agermanar, i l’equip de govern va considerar que era molt bona idea, per això varen instruir aquest
expedient.
Costarà el menys possible, perquè no hi ha cap partida destinada a aquest fi.
Sra. Costa: Aquests darrers anys hi ha hagut moltes ciutats que han demanat l’agermanament,
perquè és un destí turístic, és un lloc de moda reconegut internacionalment, i a molta gent
l’interessa aquest vincle amb Eivissa. Moltes propostes des d’Itàlia, franceses, turques, i que
podrien coincidir en què tenen els mateixos punts de coincidència.
No tenen res en contra d’aquest agermanament, però no veuen que sigui el moment oportú.
Eivissa està agermanat amb Campeche per recomanació de la UNESCO, tot i que les distàncies i
les complicacions han fet impossible que tengués continuïtat.
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Creu que ara no és el moment, i no és una prioritat, per tant s’abstendran en aquest punt.
Sr. Ferrer: Creu que no és el moment. Germanor vol dir contacte, i aquest comporta
desplaçaments i trobades, i això val diners.
Sr. Villalonga: Estan agermanats amb Miami i Campeche, i amb Dubrovnik depèn en bona part
que, a part que si dediquin recursos, el regidor de turisme tengui imaginació per aprofitar-ho, ja que
Dubrovnik té molt bona presència mundialment. El seu grup considera que és una cosa molt
positiva aquest agermanament, però s’ha d’aprofitar i treballar-ho.
Sra. Sansano: Mantenen que és un opció molt interessant, i no és estranya, perquè ja estan
agermanats amb altres ciutats. La UNESCO promou i es favorable a aquests tipus
d’agermanaments, especialment amb ciutats que tenen la declaració de patrimoni de la humanitat.
Agraeix als tècnics el rigor amb el qual han fet els seus informes.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb els vots a favor de les Sres. Sánchez-Jáuregui,
Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid, i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, Larroda, Villalonga
i l’abstenció de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García, i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, i
Ferrer.
5è. Proposta de declaració institucional relativa al Tractat sobre el comerç d’armes:
Donat compte de la proposta d’acord, del tenor literal següent:
“Declaració institucional relativa al Tractat sobre el comerç d'armes
Tenint en compte que des de 1989 hi ha hagut 128 conflictes armats en els quals hi ha hagut
almenys 250.000 morts cada any i es calcula que cada any es cometen uns 300.000 homicidis en
conflictes no armats.
Reconeixent que l'absència de normes internacionals establertes de mutu acord per a la
transferència d'armes convencionals a fi de fer front, entre altres coses, als problemes relacionats
amb el comerç no regulat d'armes convencionals i la seua desviació al mercat il·lícit és un factor
que contribueix als conflictes armats, el desplaçament de persones, la delinqüència organitzada i el
terrorisme, menyscabant la pau, la seguretat, l'estabilitat i el desenvolupament econòmic i social
sostenible.
Considerant que en més de 60 % de les violacions de drets humans documentades per Amnistia
internacional en una dècada es varen utilitzar armes petites i lleugeres.
Extremadament preocupats pel fet que nens i nenes soldat han participat de forma activa en
conflictes en forces governamentals o grups armats no estatals en 19 països des de 2004.
Considerant especialment que la Resolució 64/48 de l'Assemblea General de l'ONU demanava als
estats membres de les Nacions Unides l'establiment d'un tractat ferm i sòlid per crear un instrument
eficaç que contengui les normes internacionals comunes més elevades possibles per a la
importació, l'exportació i la transferència d'armes convencionals.
Tenint en compte que el juliol de 2012 se celebrà una conferència de negociació respecte a un
Tractat sobre el comerç d'armes.
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Per això, l'Ajuntament d'Eivissa insta el govern de l'Estat amb el fi que, mitjançant la intervenció del
ministre d'Afers Exteriors i Cooperació, es donin les instruccions perquè la delegació espanyola en
la propera conferència de negociació del Tractat sobre el comerç d'armes defensi els següents
principis:
Primer. Introduir els elements continguts en l'anomenada regla d'or del Dret Internacional dels Drets
Humans, i del Dret Internacional Humanitari perquè el Tractat estableixi que les transferències
d'armes siguin coherents amb els compromisos vigents dels Estats parts de conformitat amb el Dret
Internacional, de manera que aquestes transferències no fomentin la violació del drets humans al
país de destinació final.
Segon. Una major regulació en els sistemes de concessió de llicències d'exportació i en el s
controls sobre el material objecte d'exortació, en línia amb els criteris de la posició comuna de la
Unió Europea sobre la matèria.
2ª Tinent d'Alcalde
Catalina Sansano Costa
Eivissa, 8 de febrer de 2013”
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Cultura, Joventut, Educació, Serveis
Socials, Esports i Promoció Turística i Econòmica.
Intervencions:
Sr. Ruiz: Estan d’acord amb la proposta, pensen que és molt positiu que l’Ajuntament insti a l’estat,
perquè no estan d’acord amb la proliferació d’armament, que tanta gent critica i que molts
governants estan lluitant perquè és millorable, amb la qual cosa estan disposats a col·laborar.
Sr. Villalonga: Recolzaran la proposta. Demana que siguin breus perquè només es vota instar a
l’estat.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.
6è. Mocions amb proposta d’acord:
6.1.- Moció del Grup Eivissa pel Canvi, amb proposta d’acord sobre l’adhesió de l’Ajuntament
d’Eivissa a l’òrgan fundacional de la Xarxa de Municipis de les Illes Balears pel Ramon Llull.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“ASSUMPTE: Moció sobre l’adhesió de l’Ajuntament d’Eivissa l’òrgan fundacional de la Xarxa de
Municipis de les Illes Balears pel Ramon Llull
Vicent Ferrer Barbany, portaveu del grup municipal d’Eivissa pel Canvi, a l’ampar del que
estableixen els articles 91.4 i 97.3 del Real Decret 2568/1986 que aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu debat i
aprovació al proper ple ordinari la següent MOCIÓ:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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El passat 8 de Novembre de 2012, el Govern de les Illes Balears va anunciar que abandonava
l’Institut Ramón Llull, consorci integrat inicialment per la Generalitat de Catalunya i la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Aquest consorci era una eina de projecció exterior de la llengua catalana i de la cultura que s’hi
expressava en totes les seves modalitats, matèries i mitjans d’expressió. Els objectius
fonamentalment era la promoció de l’ensenyament del català, la seva difusió a l’exterior, el
coneixement de la literatura que s’expressa en llengua catalana, la difusió del pensament, l’assaig i
la investigació a l’exterior, a més de la promoció de les relacions, els projectes i les iniciatives
conjuntes amb institucions i organismes de projecció de la cultura, de dins o fora del domini
lingüístic.
A aquest abandonament s’afegiria el tancament, la mateixa setmana, de l’Espai Mallorca, després
que el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears, no complissin amb les seves obligacions
econòmiques. L’Espai Mallorca era un centre de promoció i difusió de la cultura de les Illes Balears
a Catalunya, que va néixer l’any 1998, com una iniciativa de la Conselleria de Cultura del Consell
de Mallorca en col·laboració amb el Gremi d’Editors de Balears. El seu objectiu, era donar a
conèixer els productes culturals de les Illes Balears, promoure els seus artistes i escriptors, i crear
vincles i intercanvis culturals amb Catalunya.
El Grup Municipal de EXC al Ple de l’Ajuntament d’Eivissa constata la importància de la cultura com
a instrument de creació de riquesa i de promoció i dinamització del turisme, així com la necessitat
de que les institucions defensin la llengua i cultura pròpies.
Per tot això el nostre grup municipal presenta al Ple de l’Ajuntament les següents propostes
d’ACORDS:
1.
El Ple aprova l’adhesió de l’Ajuntament d’Eivissa a l’òrgan fundacional de la Xarxa de
Municipis de les Illes Balears pel Ramon Llull.
2.
Trametre aquest acord d’adhesió als òrgans fundacionals de la Xarxa de Municipis de
les Illes Balears així com també al mateix Institut Ramon Llull.
Eivissa, 25 de Febrer de 2013
Signat: Vicent Ferrer Barbany
Portaveu del grup municipal d’ExC”
Intervencions:
Sr. Ferrer: El passat 8 de novembre el Govern Balear va anunciar que abandonava l’Institut Ramón
Llull. Era un consorci que inicialment estava format per la Generalitat de Catalunya i la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Era una eina molt important per a la nostra cultura, la nostra literatura, el nostre art i per tot el que
es refereix a la nostra llengua.
Ara que parlaven de l’agermanament amb una ciutat, amb la qual es poden desenvolupar activitats
paral·leles, sent que la proposta que fa és molt més propera i suposa que no hi haurà dificultats per
aprovar-la.
El dia 20 de febrer de 2013, hi va haver una reunió d’alcaldes de les illes balears, per formar una
xarxa de municipis i entitats locals de les illes balears pel Ramon Llull. La funció d’aquesta xarxa és
reprendre la feina que feia l’Institut Ramon Llull de difusió de la nostra llengua, de la nostra cultura i
del nostre art fora de les nostres fronteres. És important donar-nos a conèixer perquè és una font de
diferenciació com a producte turístic.
Aquesta xarxa té la intenció de continuar aquesta feina. Ja hi ha molts ajuntaments que ja ho han
aprovat. La única qüestió és que per voler entrar en aquesta xarxa s’ha d’aprovar per Ple i després
aprovar uns estatuts.
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L’espai Mallorca a Barcelona que també s’ha tancat, era un espai fonamental per a la gent de les
illes, perquè era un punt de trobada cultural i d’ensenyament de la nostra llengua i de la nostra
cultura. Creu que la pèrdua d’aquest espai ha fet molt mal a tots els esdeveniments que es
realitzaven a Catalunya, i que donaven a conèixer moltes de les coses que es feien a les nostres
illes.
El Ramon Llull també ha fet molt per la nostra cultura, per als nostres artistes, per la nostra
literatura, per donar a conèixer la nostra llengua, i de fet hi ha hagut moltes activitats lligades amb la
nostra ciutat, que s’ha portat inclús fins a l’estranger per donar a conèixer activitats d’art o de
literatura quer es realitzaven a Eivissa.
Això suposa crear un interès cultural per a la nostra ciutat, que dona importància i valor al nostre
patrimoni, inclòs el Patrimoni de la Humanitat.
Per tant, demanen que s’aprovi aquesta moció per formar part d’aquesta xarxa d’Ajuntaments, i que
amb ella puguin seguir desenvolupant les tasques que fins aquest moment feia l’Institut Ramon
Llull.
Sra. Martínez: Donaran suport a la moció perquè és una injustícia haver sortit de l’Institut Ramon
Llull.
Sra. Sansano: Per la seua feina abans d’arribar a l’Ajuntament, coneix bé la funció que ha anat
tenguent l’Institut d’Estudis Baleàrics, i també l’Institut Ramon Llull.
L’Institut d’Estudis Baleàrics era l’organisme encarregat de tot el foment de la llengua i la cultura de
les nostres illes. Tenia unes funcions i uns objectius però lamentablement es va veure un poc
desatès, quan el govern es va adherir a l’Institut Ramon Llull. Això va tenir els seus avantatges,
perquè l’aportació econòmica que es va fer a l’Institut Ramon Llull, va permetre que es fes una feina
de projecció de la cultura i de tot el que es fa a les Illes Balears a l’estranger. Es varen fer viatges
arreu del món. Però aquesta aportació econòmica amb les circumstàncies actuals no es pot fer, i
per tant tampoc es pot fer aquesta promoció.
El Partit Popular considera que un cop el Sr. Artur Mas comença amb l’independentisme, és el que
va provocar que el govern de les Illes Balears abandonés l’Institut Ramon Llull. A partir d’aquest
abandonament és quan es dota, es potència i es fomenta més aquella feina que ja havia tengut
anteriorment l’Institut d’Estudis Baleàrics, que ara és l’organisme encarregat de promoure a
l’exterior tota la cultura balear, la nostra llengua, i principalment l’obra dels nostres artistes. I des
d’aquest Institut es continuarà col·laborant amb l’Institut Ramon Llull, amb convenis concrets.
Per la seua feina coneix l’espai Mallorca, i lamentablement durant anys varen demanar que
donessin cabuda a producció cultura i artística que es feia Eivissa, i creu que de totes les vegades
que ho varen demanar, només ho aconseguiren dues vegades que varen ser dues presentacions
de llibre, i que no varen facilitar el ressò i no varen tenir molt èxit, per tant, l’espai Mallorca
funcionava per a Mallorca, però no per a Eivissa.
La seua postura ara mateix amb la situació econòmica que hi ha, és mantenir i potenciar la feina
que fa l’Institut d’Estudis Baleàrics i per tant no recolzaran aquesta moció.
Sr. Ferrer: Tot el que abans ha dit de Dubrovnik ho hauria d’aplicar aquí. Troba molt bé agermanarse amb una ciutat que està lluny, que s’haurà de fer un esforç per comunicar-s’hi, i que a més té
una llengua que no és la nostra, i en canvi no es volen ajuntar amb altres Ajuntaments per
promoure la nostra cultura, la nostra literatura, el nostre art, i els nostres valors patrimonials, i també
pot servir per al turisme.
Quan a l’espai Mallorca, hi ha anat moltes vegades i hi han fet molts actes.
No entén que estiguin d’acord amb agermanar-se amb Dubrovnik, i no amb agermanar-se a la
xarxa de municipis de les Illes Balears, per realitzar activitats culturals, esdeveniments, congressos,
etc.
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Esperava que votessin a favor perquè és molt important seguir treballant per a la nostra cultura, i
donar a conèixer tots els valors culturals de la nostra illa, i la única possibilitat en aquest moment
era seguir recolzant l’Institut Ramon Llull.
No entén que té a veure parlar de l’independentisme, perquè el Ramon Llull és molt més que el
tema d’independència de Catalunya.
Sra. Martínez: Ara entén millor les paraules del president de l’Institut Ramon Llull que deia que,
hauria de ser difícil estar en contra de la promoció cultural per motius ideològics.
Pensava que l’equip de govern diria que no, per fer com el Consell que en el gener va aprovar per
unanimitat tornar a entrar a l’Institut Ramon Llull. El PP del Consell és independentista? L’institut ha
fet molt bona feina i no s’hi pot està en contra. El seu grup hi està a favor.
Sra. Sansano: No vol que es mal interpreti, perquè el primer que ha dit és que quan hi ha hagut
diners i han estat dins de l’Institut Ramon Llull s’ha fet mol bona feina, i va ser un honor estar-hi.
Va ser un moment que es varen fer grans viatges arreu del món, no només per part de polítics, sinó
per part d’artistes, creadors, músics, etc., i tot això amb la difusió que va correspondre, i tant de bo
es pogués seguir igual.
Estaven a l’Institut Ramon Llull perquè es va tancar l’aixeta econòmica de l’Institut d’Estudis
Baleàrics, en favor de fer més aportació econòmica a l’Institut Ramon Llull.
Es va desproveir de les seues funcions a l’Institut d’Estudis Baleàrics, creat per a la defensa de la
cultura, la llengua i les arts de les Illes Balears. Fins i tot personal que estava a l’Institut d’Estudis
Baleàrics va ser traspassat a l’Institut Ramon Llull.
En un moment que no poden fer aquesta aportació econòmica, que és l’argument principal, perquè
no han de potenciar la nostra cultura, la nostra llengua i les nostres arts, des de la nostra pròpia
institució que és l’Institut d’Estudis Baleàrics. Recuperar les dotacions econòmiques que es varen
desviar cap al Ramon Llull, i potenciar l’Institut d’Estudis Baleàrics. Creu que en moments de
dificultats econòmiques és el més assenyat.
El Sr. Ferrer ho compara amb Dubrovnik, quan a que el que es proposa és més proper, però els
viatges que es feien arreu del mon són més llunyans que Dubrovnik.
Li pareix fantàstica la promoció i la cultura de l’art balear, però ara manca pressupost i no es pot fer
aquesta promoció integrats dins del Ramon Llull, que el seu primer objectiu és la cultura catalana,
residualment els balears.
El grup popular creu que amb una situació així, és potenciar l’Institut d’Estudis Baleàrics. També ho
creuen des del Consell Insular, perquè varen afegir a l’acord quan la situació econòmica millorés.
Quan la situació econòmica millori aquí també ho aprovaran.
No estan en contra de la promoció cultural, tot el contrari treballen per a la promoció cultural balear,
i específicament des de l’Ajuntament el que es fa al municipi d’Eivissa, dins de la mesura de les
sues possibilitats econòmiques.
Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb els vots en contra de les Sres. Sánchez-Jáuregui,
Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid, i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats i Larroda, a favor
de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García, i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer, i
l’abstenció del Sr. Villalonga.
6.2.- Moció del Grup Eivissa pel Canvi, amb proposta d’acord sobre demanar al Govern Balear la
retirada tractament diferenciat de la ciutat de Mallorca, del seu Pla de Promoció Turística.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EIVISSA PEL CANVI
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Vicent Ferrer Barbany, portaveu del grup municipal d’Eivissa pel Canvi, a l’ampar del que
estableixen els articles 91.4 i 97.3 del Real Decret 2568/1986 que aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu debat i
aprovació al proper ple ordinari la següent MOCIÓ:
EXPOSICIÓ DE MOTIU
El turisme és la màxima activitat per al desenvolupament econòmic de la nostra illa, aquesta és una
qüestió que ningú posa en dubte. Davant d'una economia en una situació de crisis, la promoció del
turisme hauria de ser una prioritat per a tots. Aquesta promoció és fonamental per tenir presència
tant en els mercats emissors com per a posicionar la nostra illa, davant d'una ferotge competència.
Però, vista la promoció realitzada per part del Govern durant les últimes fires, que són les més
importants del món, la realitat és molt diferent.
El Govern no ha traspassat les competències de turisme a les diferents illes i, amb un absolut
menyspreu cap a les altres illes, ha creat una cinquena illa, la Ciutat de Palma. Amb aquest
subterfugi han aconseguit que els diners per promoció turística s’hagin de dividir en cinc parts, dos
per a l'illa de Mallorca i una per a cadascuna de les altres illes.
Els estands que s'han preparat per les diferents fires han estat deplorables en tots els sentits, tant
des del punt de vista estètic com funcional i, a més a més, han incomplert la principal i bàsica funció
per la que van ser dissenyats: atreure l’atenció tant dels professionals com dels possibles clients.
Vista la desastrosa actuació del Govern Balear en les fires de promoció turística, l’illa d’Eivissa ha
hagut de preparar un estand propi que ha estat pagat amb els sous de les nostres institucions i dels
empresaris del sector.
Així doncs, l’illa d'Eivissa ha pagat DUES VEGADES per aconseguir presència a les fires de turisme
de Londres y Madrid, de moment.
Tots aquests arguments no deixen de ratificar el poc interès i menyspreu que el Conseller Sr.
Carlos Delgado demostra cap a les altres Illes, Per tot això el nostre grup municipal presenta al Ple
de l’Ajuntament les següents propostes d’ACORDS:
1.
Que l’Ajuntament d’Eivissa demani al Govern Balear a que retiri del seu Pla de Promoció
Turística el tractament diferenciat de la ciutat de Mallorca, fet que provoca que Palma es consideri
com una “cinquena illa” entrant en competència econòmica amb la resta d’illes de les Balears, i en
cas que no es procedeixi a l’anteriorment sol·licitat, que s’inclogui en el Pla de promoció turística
també un tractament diferenciat per la ciutat d’Eivissa, al ser la segona ciutat amb més importància
de les Illes Balears i la única declarada Patrimoni de la Humanitat.
2.
Que l’Ajuntament d’Eivissa demani al Govern Balear un repartiment equitatiu entre les
quatre illes del pressupost reservat per la promoció turística.
Eivissa, 25 de febrer de 2013
Signat: Vicent Ferrer Barbany
Portaveu del grup municipal d’ExC”
Intervencions:
Sr. Ferrer: El turisme és la primera font d’ingressos de la nostra illa. La importància que té la
promoció d’aquest turisme i la forma de promoció del mateix, és fonamental per a l’economia de
l’illa.
Al Ple anterior, el Sr. Rodrigo li va dir que estava d’acord amb com es duia la promoció turística.
Esperava una altra resposta.
Vist el caire que està prenent tot, han de parar aquesta situació perquè s’ha arribat al punt que els
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nostres hotelers i les nostres institucions han de pagar el doble per a la seua promoció.
Hi ha un conseller que està més interessat amb el tema urbanístic que no amb la nostra promoció.
Han pujat les taxes aeroportuàries, hi ha hagut silenci per part de tothom, i això afecta directament
al turisme. També hi ha hagut una pujada de l’IVA que també ha afectat al turisme.
Han creat una quinta illa per a la promoció del turisme de la Ciutat de Palma, i diuen que Eivissa no
s’ha queixat. Això significa menor quantitat de diners per poder promocionar la nostra illa.
A la pàgina web del govern balear sobre turisme, no diu pràcticament res de la nostra illa. En lletra
molt petita només parla de què es patrimoni de la humanitat. No s’ha fet cap projecte turístic
referent a la nostra illa i tots s’han realitzat a l’illa de Mallorca.
La Fundació Turística està totalment parada, i la Consellera incapaç de portar endavant ninguna
promoció i ningun projecte.
Cada vegada la temporada és molt més curta, més estacionalitzada. S’ha decantat la balança cap
el tema de les discoteques i la festa. S’ha deixat de banda els esforços que s’havien fet per allargar
la temporada, perquè quasi ja no hi ha vols perquè pugui venir la gent, per la qual cosa, des de fa
dos anys a ara la situació ha empitjorat a Eivissa.
La CAIB, el Foment de Turisme, la Cambra de Comerç i la PIMEEF també estan callant. La
Federació hotelera almenys ha manifestat la seua protesta pel que està passant.
Han tengut record de visitants però que només donen beneficis a uns quants. Han creat altra
vegada molta distorsió social, cosa que ja havien aturat durant uns anys. Hi ha hagut molts més
accidents a les carreteres de l’illa.
Aquesta declinació cap a la gent jova és molt perillosa, perquè fa que altres mercats reculin.
S’han oblidat completament de donar valor al nostre patrimoni, a la cultura i al paisatge.
Tots els diaris afavoreixen amb les seues propostes, que s’obrin més discoteques i més temps, i
que baixin les multes.
Els projectes particulars no poden ser salvadors de tota una ciutat o de tota una illa.
Sra. Boned: Estan totalment d’acord amb tot el que ha dit el Sr. Ferrer. Han de reconèixer que
actualment Eivissa es troba en el pitjor moment a nivell de promoció turística. No hi ha cap partida
assignada a Eivissa. Actualment el govern es limita a complir la seua part del programa de slow
breaks, que es va firmar la passada legislatura i que finalitzarà l’any 2014. Què pensen que passarà
l’any que ve quan tot això s’acabi, si ara no comencen a demanar tot el que ens estan denegant?
Aquesta és la única aportació que hi ha, i a més se’n va directament a pagar el deute que té la
Fundació Turística d’Eivissa, amb els seus proveïdors.
Avui tenen la oportunitat de dir que això no està bé, que l’Ajuntament d’Eivissa també és molt
important i la nostra illa també.. Que Eivissa és Patrimoni de la Humanitat, i que han de potenciar i
defensar el nostre sector turístic, i que no és el mateix repartir els diners que hi ha entre cinc illes
que entre quatre.
Sr. Villalonga: Subscriu tot el que ha dit el Sr. Ferrer, i quasi tot el que ha mencionat la Sra. Boned.
A part de la promoció turística de la qual estan parlant, també han d’incidir que la millor promoció
turística d’una ciutat és el visitant quan està en ella. Han de ser més rigorosos amb el compliment
de les normatives municipals i incidir més amb la neteja.
Sr. Rodrigo: Estan d’acord amb la moció, però no es volen enfrontar amb la ciutat de Palma, que
ho ha fet molt bé. El agradaria plantejar en positiu la declaració de que la ciutat d’Eivissa, per la
seua importància històrica, patrimonial i pel volum de ciutadans, al ser el segon municipi de les
Balears, es mereixi estar com a marca en aquest pla integral.
Els agradaria proposar un acord transaccional a la moció, per arribar a un acord per unanimitat en
aquest debat.
Creu que poden arribar a un acord de tots els partits, i està convençut de que no només donaran
una imatge positiva, sinó que a més es possible que sigui un efecte cridada. Tant de bo s’animin

16

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 28 de febrer de 2013
tots els Ajuntaments a reclamar el mateix, perquè arribarà un moment que al govern se li farà
insostenible aquesta situació, i tendrà que decidir alguna cosa que no s’ha decidir en governs
anteriors, què és cedir d’una vegada el que toca.
Vol defensar a la Consellera de Turisme, perquè és una política que fa molt, treballa molt bé, és
molt seriosa, molt rigorosa i molt professional. Està en una situació complicada econòmicament.
Segurament la Fundació Turística no tendria la situació econòmica que ara té, si els anteriors
gestors, sense tenir assegurada una reserva de crèdit, no s’haguessin compromès a fer uns
pagaments que ara s’han de pagar amb diners del Consell, i treure’ls d’altres partides.
Està clar que hi ha un problema amb la promoció, però la promoció d’Eivissa l’han de fer els
Eivissencs.
Si el Sr. Ferrer acceptés aquesta proposta transaccional, de proposar que si no s’elimina la
cinquena illa, s’insti al Govern Balear que la sisena marca sigui Eivissa, ciutat tindran el seu
recolçament.
Sr. Ferrer: No té inconvenient en acceptar la transaccional, al contrari troba que és de dret,
demanar que la nostra ciutat, perquè és ciutat patrimoni, tengui una promoció especial.
S’han retirat campanyes molt importants. El Foment de Turisme realitzava unes campanyes a nivell
d’Espanya, i que ara no es fan.
Al 1995 tenien 205 creuers, i ara amb unes millors instal·lacions aquest estiu no arribaran a 100
creuers.
Per tot això creu que s’hauria de posar les piles tothom. S’ha de reivindicar una diferenciació de la
nostra illa, una manera de dur la promoció diferent de la que s’està fent fins ara i fer-li entendre al
Conseller de què l’Ajuntament no està d’acord.
Sra. Boned: Tots volen que aquesta moció surti en positiu. Estan d’acord el cent per cent amb la
proposta del Sr. Ferrer, i que tot el sigui demanar pel municipi d’Eivissa serà ben vingut.
La passada legislatura mentre es traspassaven les competències, es varen fer bastants convenis, i
aquest va ser el recurs que tengueren, fins i tot incrementant-se un 350 % els recursos propis per
Eivissa, i per suposat que anaven a la Fundació Turística.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Faran un recés per estudiar la nova redacció de la moció.
Sr. Rodrigo: Proposen a Eivissa pel Canvi començar la moció d’una manera positiva, no
enfrontant-se a altres poblacions que han exercit els seus drets i els hi ha sortit bé. El que pretenen
és que ens tenguin en compte per la importància històrica, patrimonial i turística de la ciutat
d’Eivissa.
Per tant proposen per arribar a un acord en aquesta moció que, previ als seus dos punts s’inserti el
següent: “Instar al Govern Balear a fi de què inclogui en el seu Pla de Promoció Turística, un
tractament diferenciat a la ciutat d’Eivissa, igual que de la Ciutat de Mallorca, en base a la seua
declaració de Patrimoni de la Humanitat, única de totes les illes balears “.
Li agradaria que constés en Acta, que si el Sr. Ferrer no vol canviar l’ordre del text de la moció
segons el que han proposat, es veuen obligats per l’interès d’Eivissa, a acceptar la seua moció i a
votar-la positivament, però que no es volen enfrontar amb cap municipi.
Sra. Sánchez-Jáuregui: S’ha de matisar que seria introduir el que no es tengui en compte cap
ciutat com a fet diferenciat, i en cas que es mantengui com a fet diferenciat Palma, que sigui també
la ciutat d’Eivissa la que s’introdueixi en aquest fet diferenciat, com a la segona ciutat en
importància de Balears i la única ciutat de Balears declarada patrimoni de la humanitat. Els
agradaria que constés en Acta tal i com ho ha exposat el Sr. Rodrigo.
Sr. Ferrer: En principi la moció tenia una clara intenció i no la vol canviar, perquè aquest fet
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diferencial de crear una cinquena illa, era un efecte que deteriorava i crea un aspecte nou en la
promoció turística de les nostres illes. Sempre han intentat que cada illa anés en conjunt, i que les
illes també anessin en conjunt sense diferenciacions en aquests temes.
Es podria diferenciar la nostra illa pel tema patrimonial, perquè és la única que té la declaració de
patrimoni de la humanitat. Està d’acord amb el segon plantejament que és mantenir la primera
opció, de demanar que es retiri aquesta quinta illa, i en cas que no es retiri, que a la ciutat d’Eivissa
se li doni un tracte preferencial dins de la promoció turística, ja que és una ciutat que té unes
connotacions determinades que la diferencien d’altres ciutats de les nostres illes.
Sra. Boned: Estan d’acord amb el que diu el Sr. Ferrer.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Podrien afegir que és la segona ciutat més important de les Balears a part
de lo del Patrimoni de la Humanitat.
Sr. Villalonga: Votarà a favor, però no està gaire d’acord amb l’afegit de ser la segona ciutat més
important, perquè creu que portarà problemes.
Sotmès la moció a votació és aprovada per unanimitat, el següent acord:
1.
Que l’Ajuntament d’Eivissa demani al Govern Balear a que retiri del seu Pla de Promoció
Turística el tractament diferenciat de la ciutat de Mallorca, fet que provoca que Palma es consideri
com una “cinquena illa” entrant en competència econòmica amb la resta d’illes de les Balears, i en
cas que no es procedeixi a l’anteriorment sol·licitat, que s’inclogui en el Pla de promoció turística
també un tractament diferenciat per la ciutat d’Eivissa, al ser la segona ciutat amb més importància
de les Illes Balears i la única declarada Patrimoni de la Humanitat.
2.
Que l’Ajuntament d’Eivissa demani al Govern Balear un repartiment equitatiu entre les
quatre illes del pressupost reservat per la promoció turística.
6.3.- Moció del Grup PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord referent al nou Hospital
d’Eivissa.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ AMB PROPOSTA D’ACORD DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA
Enrique Sánchez Navarrete, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'empar del que
estableixen els articles 91.4 i 97.3 del Real Decret 2568/1986 que aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu debat i
aprovació al proper ple ordinari la següent moció amb proposta d’acord:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Ateses les informacions aparegudes durant l’últim mes referents al nou Hospital d’Eivissa, al centre
de salut pendent d’obrir al nostre municipi i al dret d'accés a una sanitat digna per part dels nostres
ciutadans.
El grup municipal del PSOE-Pacte per Eivissa proposa el següent acord:
1. Instar al Govern de les Illes Balears a fer complir a la concessionària, els terminis previstos
per finalitzar les obres de l’Hospital.
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2. Instar el Govern de les Illes Balears a obrir el servei de Radioteràpia i la resta de noves
especialitats previstes des del mateix moment d’obertura del nou Hospital.
3. Instar el Govern de les Illes Balears a recuperar la inversió de nou Centre d’Atenció Primària
de Can Misses.
4. Instar el Govern de les Illes Balears a iniciar de manera immediata els tràmits per a la
redacció i execució del projecte de reconversió de l’actual edifici de l’Hospital Can Misses en
Centre Sociosanitari.
5. Sol·licitar a tots els partits politics amb representants de la nostra illa al Parlament balear que
informin a aquest plenari de les gestions realitzades davant aquella càmera per tal
d’assegurar que a Eivissa estiguin garantits tots aquests serveis, informant-los que aquesta
resposta quedarà recollida a l'acta del següent ple ordinari a realitzar per aquest ajuntament,
així com de la seva difusió a través de la pàgina web.
Eivissa, 25 de febrer de 2013
Enrique Sánchez Navarrete,
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa”
Intervencions:
Sr. Sánchez: Creu que estant tots d’acord, que l’obertura a l’Hospital de la unitat de radioteràpia del
centre de salut, és una necessitat per Eivissa.
Han d’aconseguir entre tots que l’Hospital s’obri amb tots els serveis des d’un principi, per donar
servei a la ciutadania.
Sra. Marí: Estan totalment d’acord, no només en la forma d’expressar-ho, sinó que realment és un
problema que ara mateix es pot resoldre. El que s’ha de fer és unir esforços i no mirar enrere.
Mirant la redacció de la moció, hi ha dos matisos puntuals en la forma no el en fons, que els
agradaria que es tenguessin en compte.
En el primer punt proposen: Instar al Govern Balear a fer complir els terminis previstos per a la
finalització de les obres, a l’empresa concessionària.
El segon punt els pareix bé. Els tercer també els pareix correcte. En el quart consideren que s’ha de
treure “de manera immediata”.
En el punt cinquè eliminarien des de “informant-los que aquesta resposta quedarà recollida a l'acta
del següent ple ordinari a realitzar per aquest ajuntament, així com de la seva difusió a través de la
pàgina web.”
Sr. Sánchez: Està d’acord amb els punts 1 i 4.
El punt 5è. creu que ha de quedar igual, perquè informar-los de què es recollirà a l’acta del següent
ple ordinari, té sentit perquè seria més transparent.
Sra. Marí: Es planteja sol·licitar a tots els partits politics amb representants de la nostra illa al
Parlament balear que informin a aquest plenari de les gestions realitzades davant aquella càmera
per tal d’assegurar que a Eivissa estiguin garantits tots aquests serveis. Fins a quin punt
l’Ajuntament pot incloure a l’Acta del següent Ple, un punt que no vengui a l’ordre del dia quan es
tengui tota aquesta informació?
Sr. Secretari: Es pot donar compte al Ple de les respostes que es rebin del que es sol·licita.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat, els següents acords:
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1. Instar al Govern de les Illes Balears a fer complir a la concessionària, els terminis previstos
per finalitzar les obres de l’Hospital.
2. Instar el Govern de les Illes Balears a obrir el servei de Radioteràpia i la resta de noves
especialitats previstes des del mateix moment d’obertura del nou Hospital.
3. Instar el Govern de les Illes Balears a recuperar la inversió de nou Centre d’Atenció Primària
de Can Misses.
4. Instar el Govern de les Illes Balears a iniciar els tràmits per a la redacció i execució del
projecte de reconversió de l’actual edifici de l’Hospital Can Misses en Centre Sociosanitari.
5. Sol·licitar a tots els partits politics amb representants de la nostra illa al Parlament balear
que informin a aquest plenari de les gestions realitzades davant aquella càmera per tal
d’assegurar que a Eivissa estiguin garantits tots aquests serveis, informant-los que aquesta
resposta quedarà recollida a l'acta del següent ple ordinari a realitzar per aquest ajuntament,
així com de la seva difusió a través de la pàgina web.
6.4.- Moció del Grup PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord sobre recolzament a l’acció
unitària en defensa del català, i la retirada del Decret de llengües.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“MOCIÓ AMB PROPOSTA D’ACORD DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA
Rafel Ruiz González, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'empar del que
estableixen els articles 91.4 i 97.3 del Real Decret 2568/1986 que aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu debat i
aprovació al proper ple ordinari la següent moció amb proposta d’acord:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Davant la constatació que la llengua catalana està patint una sèrie d’atacs frontals per part del
Govern Central, amb les mesures proposades pel ministre Wert; i per part del Govern balear, amb
la seua política educativa i lingüística.
Davant la preocupació del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa pel retrocés que aquestes
mesures poden suposar per a la nostra llengua, que esperam siguin compartides per la resta de
grups municipals.
Es proposa adoptar la següent
PROPOSTA D’ACORD
1. Mostrar el recolzament de l’Ajuntament d’Eivissa a l’acció unitària de defensa del català que
es celebrarà el proper dia 9 de març de 2013 baix el lema ENLLAÇATS PER LA LLENGUA,
convocada i recolzada per nombroses entitats cíviques i ciutadanes.
2. Demanar la retirada del Decret de tractament de Llengües, per a la qual cosa també s’ha
iniciat una recollida de signatures entre la població de tot el territori de parla catalana
3. Manifestar la preocupació de l’Ajuntament d’Eivissa davant el fet que la reforma de la
LOMCE té aspectes molt lesius per a la normalització de la llengua catalana, com la
impossibilitat d’un model educatiu propi, un retall en competències educatives, una gran
recentralització, la intenció d’impossibilitar l’ensenyament 100% en català, etc.
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Eivissa, 25 de febrer de 2013
Rafel Ruiz González,
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa”
Intervencions:
Sr. Ruiz: Aquesta moció, és més que presentada pel Grup PSOE-Pacte per Eivissa, perquè
aquesta proposta ve del grup enllaçats, i li dona suport la Obra Cultural Balear, l’Institut d’Estudis
Eivissencs, també l’STEI que és el sindicat majoritari del professorat de les Illes Balears, altres
sindicats, assemblees de mestres, associacions de mares i pares.
Això que venen a reclamar pensen que és una política errònia, que ha començat a instaurar el Sr.
Bauzá a Balears, i que estan segurs que hi ha molta de gent dins de l’Ajuntament i dins del Partit
Popular que no recolza aquesta política, i que s’estan organitzant perquè no vaig endavant.
Aquesta moció és una oportunitat, perquè l’equip de govern digui als seus superiors que no estan
d’acord amb tot el que fan.
Sr. Ferrer: Està d’acord amb el que ha dit el Sr. Ruiz, i vol afegir la importància que té seguir lluitant
i treballant per a la nostre llengua. Ha costat molt aconseguir que la nostra llengua tengués el
respecte que havia de tenir. Donar marxa enrere no afavoreix a ningú.
Sra. Marí: Llegeix els dos primers paràgrafs del manifest, al qual demana que l’Ajuntament
s’adhereixi:
“En aquests moments de persecució programada i consentida de llengua catalana a les institucions,
els mitjans de comunicació i en la societat en general, convé que els centres educatius adoptin una
postura clara que pugui servir de repulsiu per tota la ciutadania.
Es tracta d’una iniciativa que ha estat molt ben acollida, i que pretén que cadascun dels centres
educatius de les Illes Balears, faci visible el suport a la llengua catalana, per aconseguir la
implantació a tota la societat d’altres col·lectius que pot ser ara callen perquè no hi veuen reacció.”
Els centres educatius estan formats per docents, equips directius, però per molts d’alumnes. Que
una iniciativa ja parteixi de la base, primer dient “persecució programada i consentida de la llengua
catalana”, això no ho poden acceptar de cap manera perquè no és cert. I que siguin els centres
educatius els que han de promoure aquestes iniciatives, a l’equip de govern no li pareix el correcte
ni l’oportú. Aquest manifest també parla de les campanyes que es portaran a terme, i implicar a tots
els centres educatius. No pensen que aquest sigui l’àmbit, perquè els centres educatius no són per
a aquestes coses. Aquest debat s’ha de dur a una altra banda, no s’ha de fer partícips al alumnes
d’aquestes iniciatives, per tant les poden respectar, però no les comparteixen.
Per una altra banda, quan a la igualtat de oportunitats a la que fa referència el Sr. Ruiz, el que no es
pot fer és imposat l’ús social del català. En el sistema educatiu ja està garantit el coneixement del
català des de fa més de 30 anys.
Si volen que els estudiants estiguin en situació de poder accedir a un món laboral, cada vegada
més competitiu i més globalitzat, han de conèixer l’anglès.
La seua moció també fa referència a què es demani la retirada del Decret de tractament de llengües
del Govern Balear. Aquest Decret intenta introduir cada vegada més l’anglès. Això no es fa en
detriment de res. Simplement incorporar tres llengües és el que pensen que necessiten els
estudiants.
Tot el que sigui avançar en positiu en favor d’introduir noves llengües, en aquest cas es prioritza per
començar amb l’anglès, i a ser possible després l’alemany o altres, pensen que és el que tots
tendrien que recolzar. Volen estudiants millor preparats, que puguin competir en el mon laboral, i
pensen que la pluralitat és enriquidora.
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Sr. Ruiz: Vol dir que no deuen tenir el mateix manifest, perquè el seu no comença així.
Què diria el poeta Marià Villangómez? Estaria trist.
Les lleis que estan canviant ara venen de governs del Partit Popular.
Tenia l’esperança de què votessin a favor. Evidentment si ja parteixen amb uns preceptes
equivocats, difícilment serà així.
Volen que consti en acta que el PP de Vila dona suport a les polítiques lingüístiques del Sr. Bauzá, i
que molts col·lectius diuen que no van per bon camí, perquè no és el que vol la majoria de gent.
La Sra. Marí posa damunt la taula el tema de l’anglès. Anglès sí, però català també.
Convida a la Sra. Marí per anar un dia a un pati d’escola, i veure si el català està imposat i qui el
parla realment.
Sr. Ferrer: És preocupant trencar un consens que hi havia en aquest tema. En aquest moment
s’estan fent passes enrere. Amb aquestes mesures que està prenent el Partit Popular, faran
desaparèixer la llengua catalana.
Sra. Marí: No pensa qüestionar ni posar en dubte el que ha dit el Sr. Conseller.
No volen espanyolitzar els alumnes, els alumnes de les escoles ja són espanyols. El que han de fet
és prendre aquest tema d’una altra manera, i amb més serietat.
Creu que ja és hora, després de més de trenta anys, de la moderació, del seny, de sentit comú, etc.
Per llei estan garantits l’estudi, el coneixement, la difusió de les dues llengües oficials, i anar
introduint una tercera, perquè saben que és la millor manera d’ajudar als estudiants de la nostra
comunitat.
L’ús social d’una llengua no s’ha d’imposar.
Creu que el que han de fer tots, és intentar veure que aquest canvi ajudarà, igual que totes les
millores que s’estan intentant introduir, als nostres ciutadans i als estudiants de les illes a tenir
moltes més possibilitats de compatir en el mon laboral.
Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb els vots en contra de les Sres. Sánchez-Jáuregui,
Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid, i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats i Larroda, a favor
de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García, i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer, i
l’abstenció del Sr. Villalonga.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Abans de seguir amb el Ple, vol informar que l’administratiu d’aquest,
Ajuntament, Juan Antonio Serra Bonet, que estava al front d’ITUSA, ha mort aquest matí. Des
d’aquí donen el condol a la família en nom de tot l’Ajuntament.
6.5.- Moció dels Grups PSOE-PACTE per Eivissa, Eivissa pel Canvi i Nova Alternativa, amb
proposta d’acord per instar al Govern de l’Estat a Modificar la Llei Hipotecària amb el fi de regular la
dació en pagament i adoptar les mesures necessàries per evitar els desnonaments per motius
econòmics.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“MOCIÓ INSTANT AL GOVERN DE L’ESTAT A MODIFICAR LA LLEI HIPOTECÀRIA AMB EL FI
DE REGULAR LA DACIÓ EN PAGAMENT I ADOPTAR LES MESURES NECESSÀRIES PER A
EVITAR ELS DESNONAMENTS PER MOTIUS ECONÒMICS.
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Lurdes Costa, Vicent Ferrer i Antoni Villalonga, en qualitat de portaveus dels grups municipals
PSOE-Pacte per Eivissa, Eivissa pel Canvi i Nova Alternativa a l’Ajuntament d’Eivissa, a l’empar del
que estableixen els articles 91.4 i 97.3 del Real Decret 2568/1986 que aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenten per al seu debat i
aprovació al proper ple ordinari la següent moció:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist que, amb l’esclat de la crisis i l’augment de l’atur, centenars de milers de famílies han arribat a
una situació límit que no els permet cobrir les seves necessitats més bàsiques.
Vist que segons les dades del Consell General del Poder Judicial, només entre 2007 i 2010 en
l’Estat Espanyol s’hauran produït prop de 300.000 execucions hipotecàries, que entre 2011 i 2012
no han deixat d’augmentar i que, segons un informe elaborat pel Banc d’Espanya, el nombre de
desnonaments hipotecaris per 2013 podria augmentar fins un 30%.
Vist que quan això succeeix, les famílies no només s’enfronten a la pèrdua de la seva vivenda si no
també a una condemna financera de per vida: l’entitat bancària interposa una demanda i s’inicia el
procés d’execució hipotecària que finalitza amb la subhasta de l’immoble. Si la subhasta queda
deserta (cosa que en l’actual context de crisis succeeix en més del 90% dels casos), amb la llei
vigent l’entitat bancària s’adjudica la vivenda pel 60% del valor de taxació i segueix reclamant el
pagament del deute restant, més els interessos i costes judicials, a les persones en situació
d’insolvència, mitjançant l’embargament de nòmines, comptes, etc, així com embargaments als
avalistes. És a dir, a més de perdre la vivenda, milers de famílies s’enfronten a una condemna
financera de per vida que es tradueix en una condemna a l’exclusió social i a l’economia
submergida.
Vist que aquesta legislació, que permet que les entitats financeres s’adjudiquin les vivendes pel
60% del valor de taxació, no només és anòmala i no té comparativa amb les legislacions d’altres
països del nostre entorn, si no que a més era desconeguda per les famílies quan van signar els
seus contractes hipotecaris. Fet que es suma a la publicitat enganyosa amb la que es van
comercialitzar la majoria d’aquestes hipoteques, a la sobrevaloració en les taxacions i al llenguatge
de difícil comprensió utilitzat en els contractes que, ara es descobreix, en mots de casos amagava
tot tipus de clàusules abusives, com és el cas de les clàusules sòl.
Vist que consideram inadmissible i totalment injust que en un Estat social i democràtic de dret,
totes les conseqüències de la crisis recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari
mentre que les entitats financeres, en bona part responsables de l’actual crisi, reben ajudes
milionàries que surten dels imposts, sense tenir que assumir cap responsabilitat, al mateix temps
que segueixen generant milers de milions de beneficis anuals.
Considerant que tot l’exposat vulnera l’actual marc jurídic, ja que el dret a la vivenda és un mandat
constitucional, especialment recollit en l’article 47 de la Constitució espanyola, que diu: “Tots els
espanyols tenen dret a una vivenda digna i adequada. Els poders públics promouran les condicions
necessàries i establiran les normes pertinents per a fer efectiu aquest dret...” però també en l’article
33, que limita clarament el dret a la propietat privada al compliment de la seua funció social (i que, a
dia d’avui s’incompleix sistemàticament en els pisos buits acumulats per bancs i caixes), o en
l’article 24 que garanteix la tutela judicial (vulnerada en els processos d’execucions hipotecàries on
es produeix una clara indefensió), així com els compromisos jurídics en matèria de dret a la vivenda
assumits per l’Estat Espanyol al ratificar tractats internacionals vinculants como són, entre d’altres,
la Declaració Universal de Drets Humans (article 25) i el Pacte Internacional de Drets Econòmics,
Socials i Culturals (article 11), especialment a partir de l’ Observació General número 4 –que
concreta el contingut del dret a una vivenda adequada- i l’Observació General número 7 -que
defineix els desnonaments forçats com una de les principals vulneracions del dret a la vivenda.
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Considerant que tot l’exposat depèn bàsicament d’una normativa de competència estatal, però que
els seus dramàtics efectes es concreten en l’àmbit municipal, ja que és als ajuntaments on es
dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades en busca d’ajuda.
Així els ajuntaments es converteixen en doblement perjudicats: en primer lloc perquè es vulneren
els drets fonamentals dels seus ciutadans; en segon lloc, perquè en ple context de crisis, quan els
recursos són més escassos que mai, reben totes les peticions d’ajuda de les persones i famílies
empobrides.
Considerant que la pèrdua de vivenda priva a l’individu o família de tota residència, i que a la
vegada, l’absència de residència els exclou de tota vida administrativa, portant a la pèrdua de drets
i impedint a les persones afectades realitzar-se tant professional com familiarment.
Considerant que, com a conseqüència de tot l’anterior, els desnonaments –encara més quan
suposen el manteniment d’un deute en forma de condemna financera- comporten alts nivells
d’inseguretat que desencadena en l’alteració de l’ordre públic i la pau social, i considerant que els
ajuntaments tenen l’encàrrec de mantenir la seguretat i l’ordre en el conjunt del territori municipal.
Considerant que fins avui, donada la gravetat de la situació, són més d’un centenar d’ajuntaments
els que han aprovat mesures urgents de recolzament als seus veïns,
El Ple Municipal de l’Ajuntament adopta els següents acords:
Primer. – Realitzar un estudi de les vivendes embargades fins a la data, sol·licitant aquestes dades,
tant a les pròpies caixes, com als bancs amb oficina dins del municipi i al Jutjat d’Eivissa, per a
conèixer l’abast real d’aquesta tragèdia. De la mateixa manera es realitzarà un estudi de les
vivendes buides dins del municipi, especialment aquelles propietats dels bancs que han estat
obtingudes per embargaments i també es sol·licitarà l’estat de comptes de les mateixes ja que,
segons les darreres dades, es calcula que se superen els 150 milions d’euros en quotes de
comunitats de veïns no abonades per les caixes i bancs sobre les vivendes que tenen en propietat.
Per tal d’evitar que aquests deutes, juntament als impostos municipals, creixin alhora que aquestes
vivendes continuen buides i amb la paradoxa de que moltes famílies desnonades necessiten una
llar.
Segon. - Sol·licitar al Govern de l’Estat que, tal i com es proposa des de la Plataforma d’Afectats
per les Hipoteques i es desenvolupa en la ILP presentada, s’aprovi una modificació de la regulació
hipotecària que inclogui la figura de la dació en pagament, de manera que, en el cas de les
vivendes de residència habitual, si el banc executa la hipoteca i es queda amb la vivenda, la totalitat
del deute (principal, més interessos i costes judicials) quedi liquidada, tal i como succeeix en altres
països de la Unió Europea o en els Estats Units.
Tercer. - Instar al Govern de l’Estat a aprovar una moratòria (o a modificar la recentment aprovada)
i implementar les mesures necessàries per a paralitzar els desnonaments de les famílies en situació
d’insolvència sobrevinguda i involuntària. Per als milers de desnonaments ja produïts, que s’aprovin
amb caràcter d’urgència mesures destinades a que els milers de pisos buits que s’estan acumulant
en les entitats financeres com a conseqüència d’aquests embargaments siguin posats
immediatament a disposició de les famílies desnonades i sense recursos en règim de lloguer social,
no superant mai el 30% de la renda familiar disponible.
Quart. – Més enllà de les mesures de competència estatal, estudiar les mesures a emprendre a
nivell municipal per a paralitzar els desnonaments, creant una comissió especial mixta en la que
participin representants del ple municipal i de les associacions afectades, veïnals i altres
organitzacions socials coneixedores de la problemàtica. L’objectiu principal d’aquesta comissió serà
buscar alternatives que evitin els desnonaments per motius econòmics. En els casos en que no
sigui possible, és imprescindible garantir el reallotjament digne de les famílies afectades.
Cinquè. - Sol·licitar, amb caràcter urgent, a totes les oficines bancàries i caixes d’estalvi del
municipi, un informe on es detallin tots els desnonaments realitzats fins ara, totes les execucions
hipotecàries que estiguin en procés o qualsevol altre estigui en procés de ser iniciat, a fi de que
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informin immediatament a la Comissió creada per l’Ajuntament per a buscar un acord favorable
entre les parts, com alternativa a la pèrdua de la vivenda.
Sisè. - Convocar una reunió amb els directors de bancs i caixes, administradors de finques, agents
de la propietat immobiliària i la Plataforma d’Afectats PAH Eivissa, per a instar-los a portar a terme
totes les actuacions possibles per tal d’evitar les execucions hipotecàries i desnonaments.
Setè. - Dins de la operativa habitual de l’ajuntament, i en la mesura que el sistema econòmic de
l’Ajuntament (i seus els crèdits contrets) ho permeti, deixar de treballar amb les entitats financeres
que practiquin desnonaments.
Vuitè. – Traslladar aquests acords al Consell de Ministres i, en especial al Ministeri de Economia i
al Ministeri de Justícia, així com als grups parlamentaris del Congrés i del Senat, al Parlament
Autonòmic, a la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques i a les associacions veïnals del municipi.
Eivissa, 25 de febrer de 2013
Sgt. Lurdes Costa, Vicent Ferrer i Antoni Villalonga, en representació dels grups municipals PSOEPacte per Eivissa, Eivissa pel Canvi i Nova Alternativa.
Intervencions:
Sr. Molina: Vol sumar el condol del seu grup davant aquesta notícia tant lamentable i trista.
En aquesta moció fan de portaveus de la plataforma d’afectats per a l’hipoteca, per tant en aquesta
primera intervenció, es limitarà a llegir la proposta que fan dels acords que proposen desenvolupar.
Procedeix a la lectura de les propostes.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Vol informar-los que ahir es varen reunir amb la plataforma, varen
comentar els diferents punts de la seua petició, i varen fer algunes modificacions que varen dir que
els hi traslladarien.
Sr. Rodrigo: Hi ha hagut una falta de coordinació, sinó haurien presentat la moció tots els grups
junts.
Amb la reunió d’ahir amb la plataforma es va concretar, que en el punt primer quan parla del cens
de vivendes buides, es refereixen a les dels bancs que estiguin embargades, perquè no tenen
mitjans per fer un cens de vivendes de particulars.
Quan a l’última frase del punt 4t., on diu que “és imprescindible realitzar el reallotjament digne de
les famílies afectades.”, modificar-ho per: “... es faran les gestions necessàries per al reallotjament
digne de les famílies afectades.”
Avui han demanat a la plataforma afegir a la declaració de la moció, la declaració institucional del
parlament. El representant de la plataforma sense consultar amb els seus companys, no es podia
comprometre. Per tant, abans de precs i preguntes, a proposta de l’equip de govern la presentaran
amb caràcter d’urgència.
Sr. Molina: Estan molt contents de que se sumin als plantejaments de la moció. Al Ple de
novembre varen presentar una proposa molt semblant, i varen votar que no. És evident que han
canviat de postura. S’alegren que rectifiquin.
Sr. Ferrer: S’alegra que tothom estigui d’acord. Al principi de la legislatura el seu grup també va
presentar una moció similar i la varen denegar. Es bo canviar d’opinió.
Sr. Villalonga: Lamenta la trista notícia de la mort d’aquest jove.
Votarà a favor de la moció, i demana còpia de la declaració institucional que volen presentar per
urgència.
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Sr. Rodrigo: L’hi vol dir al Sr.Molina és moment de congratular-se sincerament, i no planejar
reprotxes sobre actuacions de plens anteriors.
Sotmès la moció a votació és aprovada per unanimitat, amb la introducció de les modificacions
citades pel Sr. Rodrigo , quedant redactada com segueix:
“Primer. – Realitzar un estudi de les vivendes embargades fins a la data, sol·licitant aquestes
dades, tant a les pròpies caixes, com als bancs amb oficina dins del municipi i al Jutjat d’Eivissa,
per a conèixer l’abast real d’aquesta tragèdia. De la mateixa manera es realitzarà un estudi de les
vivendes buides dins del municipi, especialment aquelles propietats dels bancs que han estat
obtingudes per embargaments i també es sol·licitarà l’estat de comptes de les mateixes ja que,
segons les darreres dades, es calcula que se superen els 150 milions d’euros en quotes de
comunitats de veïns no abonades per les caixes i bancs sobre les vivendes que tenen en propietat.
Per tal d’evitar que aquests deutes, juntament als impostos municipals, creixin alhora que aquestes
vivendes continuen buides i amb la paradoxa de que moltes famílies desnonades necessiten una
llar.
Segon. - Sol·licitar al Govern de l’Estat que, tal i com es proposa des de la Plataforma d’Afectats
per les Hipoteques i es desenvolupa en la ILP presentada, s’aprovi una modificació de la regulació
hipotecària que inclogui la figura de la dació en pagament, de manera que, en el cas de les
vivendes de residència habitual, si el banc executa la hipoteca i es queda amb la vivenda, la totalitat
del deute (principal, més interessos i costes judicials) quedi liquidada, tal i como succeeix en altres
països de la Unió Europea o en els Estats Units.
Tercer. - Instar al Govern de l’Estat a aprovar una moratòria (o a modificar la recentment aprovada)
i implementar les mesures necessàries per a paralitzar els desnonaments de les famílies en situació
d’insolvència sobrevinguda i involuntària. Per als milers de desnonaments ja produïts, que s’aprovin
amb caràcter d’urgència mesures destinades a que els milers de pisos buits que s’estan acumulant
en les entitats financeres com a conseqüència d’aquests embargaments siguin posats
immediatament a disposició de les famílies desnonades i sense recursos en règim de lloguer social,
no superant mai el 30% de la renda familiar disponible.
Quart. – Més enllà de les mesures de competència estatal, estudiar les mesures a emprendre a
nivell municipal per a paralitzar els desnonaments, creant una comissió especial mixta en la que
participin representants del ple municipal i de les associacions afectades, veïnals i altres
organitzacions socials coneixedores de la problemàtica. L’objectiu principal d’aquesta comissió serà
buscar alternatives que evitin els desnonaments per motius econòmics. En els casos en que no
sigui possible, es faran les gestions necessàries per intentar aconseguir el reallotjament digne de
les famílies afectades.
Cinquè. - Sol·licitar, amb caràcter urgent, a totes les oficines bancàries i caixes d’estalvi del
municipi, un informe on es detallin tots els desnonaments realitzats fins ara, totes les execucions
hipotecàries que estiguin en procés o qualsevol altre estigui en procés de ser iniciat, a fi de que
informin immediatament a la Comissió creada per l’Ajuntament per a buscar un acord favorable
entre les parts, com alternativa a la pèrdua de la vivenda.
Sisè. - Convocar una reunió amb els directors de bancs i caixes, administradors de finques, agents
de la propietat immobiliària i la Plataforma d’Afectats PAH Eivissa, per a instar-los a portar a terme
totes les actuacions possibles per tal d’evitar les execucions hipotecàries i desnonaments.
Setè. - Dins de la operativa habitual de l’ajuntament, i en la mesura que el sistema econòmic de
l’Ajuntament (i seus els crèdits contrets) ho permeti, deixar de treballar amb les entitats financeres
que practiquin desnonaments.
Vuitè. – Traslladar aquests acords al Consell de Ministres i, en especial al Ministeri de Economia i
al Ministeri de Justícia, així com als grups parlamentaris del Congrés i del Senat, al Parlament
Autonòmic, a la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques i a les associacions veïnals del municipi.”
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7è. Decrets i comunicacions:
7.1.- 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.
7.2.- Donar compte del Decret d’Alcaldia de revocació de la delegació a favor de la Junta de Govern
Local, relativa a la resolució dels procediments de disciplina urbanística.
Donat compte del Decret d’Alcaldia, del tenor literal següent:
“DECRET.- Mitjançant Decret de data 27 de juny de 2011 aquesta Alcaldia va delegar a la Junta de
Govern Local, entre d’altres atribucions, la relativa a la resolució d’expedients de disciplina
urbanística. Atès que raons d’eficàcia i celeritat aconsellen revocar la delegació realitzada a favor
de la Junta de Govern local descrita anteriorment, mitjançant el present i de conformitat al previst a
l’article 13 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre i a l’article 114 del RD 2568/1986 de 28 de
novembre RESOLC:
PRIMER.- Revocar la delegació a favor de la Junta de Govern Local relativa a la resolució dels
procediments de disciplina urbanística, aprovada amb data 27 de juny de 2011.
SEGON.- Que doni compte del present Decret a la Junta de Govern Local i al Ple de la Corporació
a la primera sessió que celebri, i es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Tot això sense
perjudici de la efectivitat del present Decret a partir del dia següent a la seva firma.
Eivissa, 7 de febrer de 2013
L’ALCALDESSA;
En don fe
EL SECRETARI-ACCTAL.,
Sgt.: Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez
Sgt.: Joaquim Roca Mata”
Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.
7.2.- Donar compte del Decret d’Alcaldia de delegació a favor del regidor Sr. Alejandro Marí Ferrer,
la resolució dels procediments relacionats amb llicències urbanístiques considerades com a obra
major, a excepció dels relacionats amb sol·licituds de llicències d’obres de construcció
d’edificacions i instal·lacions de nova planta, i resolució dels procediments de disciplina urbanística.
Donat compte del Decret d’Alcaldia, del tenor literal següent:
“DECRET.- Mitjançant Decret de data 27 de juny de 2011, es va acordar delegar en el Regidor. Sr.
Alejandro Marí Ferrer, la facultat de dirigir i gestionar els serveis que presta l’Ajuntament en matèria
d’urbanisme, activitats i habitatge inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats
amb les anteriors atribucions.
L’anterior delegació incloïa la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació dels
procediments relatius a les matèries objecte de delegació, i la facultat de resoldre mitjançant actes
administratius que afecten a tercers, entre d’altres, en relació a la incoació de procediments de
disciplina urbanística i a l’atorgament de llicències urbanístiques, a excepció de les considerades
com a obra major.
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Atès que raons d’eficàcia i celeritat aconsellen ampliar la delegació citada anteriorment,
mitjançant el present i de conformitat a l’article 43 del RD 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
RESOLC:
PRIMER.- Delegar a favor del Regidor Alejandro Marí Ferrer, la facultat de resoldre
mitjançant actes administratius que afecten a tercers en relació a:
-

Resolució dels procediments relacionats amb llicències urbanístiques considerades com
a obra major, a excepció dels relacionats amb sol·licituds de llicències d’obres de
construcció d’edificacions i instal·lacions de nova planta.
Resolució dels procediments de disciplina urbanística.

La delegació anterior inclou la resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra
els acords dictats
SEGON.- Fent us de les atribucions que m’atorga l’article 115 del RD 2568/1986 de 28 de
novembre conservo les següents facultats en relació a les atribucions delegades:
a) Rebre informació detallada de la gestió de les atribucions delegades i dels actes dictats
en virtut de la delegació.
b) Ser informada prèviament de l’adopció de decisions de transcendència.
TERCER.- Que es doni compte del present Decret al Ple de la Corporació, es notifiqui al
Regidor i es procedeixi a la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, sense perjudici de
la seva efectivitat des del dia següent de la data de signatura del mateix. En cas d’absència, vacant,
enfermetat o qualsevol altre impediment del regidor delegat, aquesta Alcaldia assumirà, directa i
automàticament, les atribucions delegades com a titular de la competència originària, sense
necessitat de que es dicti cap resolució expressa en aquest sentit
Eivissa a 18 de febrer de 2013
L’ALCALDESSA,
En don fe
EL SECRETARI-ACCTAL.,
Sgt.: Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez
Sgt.. Joaquim Roca Mata”
Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.
7.3.- Donar compte del Decret d’Alcaldia de delegació a favor de la Junta de Govern Local, la
resolució dels procediments relacionats amb sol·licituds de llicències d’obres de construcció
d’edificacions i instal·lacions de nova planta.
Donat compte del Decret d’Alcaldia, del tenor literal següent:
“DECRET: Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez, Alcaldessa–Presidenta de l’Ajuntament d’Eivissa,
de conformitat al previst a l’article 23.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril de Bases de Règim Local
RESOLC
PRIMER.- Delegar a favor de la Junta de Govern Local la següent atribució:
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- La resolució dels procediments relacionats amb sol·licituds de llicències d’obres de construcció
d’edificacions i instal·lacions de nova planta.
SEGON.- El règim jurídic de la present delegació serà el previst amb caràcter general als articles
114 a 118 del R.D 2568/1986 de 28 de novembre, a excepció de lo relatiu als recursos de reposició
que seran resolts per l’òrgan delegat.
TERCER.- Que es doni compte del present Decret al Ple de la Corporació a la primera sessió que
celebri, es notifiqui a la Junta de Govern Local i es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Tot
això sense perjudici de la efectivitat del present Decret a partir del dia següent a la seva firma.
Eivissa, 18 de febrer de 2013
L’ALCALDESSA,
En don fe
EL SECRETARI-ACCTAL.,
Sgt.: Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez
Sgt.: Joaquim Roca Mata”
Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.
7.4.- Donar compte de l’Informe d’Intervenció sobre el compliment del pla d’ajust de l’Ajuntament
d’Eivissa, aprovat el dia 28 de març de 2011.
Donat compte de l’informe de la Sra. Interventora, del tenor literal següent:
“Informe de la Intervención Municipal sobre el cumplimiento del Plan de Ajuste del
Ayuntamiento dEivissa, aprobado el día 28de marzo de2011
En virtud de lo establecido en el artículo 10 artículo.10 Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo,
pordel RD-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos
a proveedores y en el artículo 4.1 b) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se emite el siguiente,
INFORME
PRIMERO.- Son de aplicación las disposiciones contenidas en los siguientes preceptos:
•

- Artículo 135 de la Constitución Española.

•

- Artículo 10 del RD -ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la
financiación de los pagos a proveedores.

•

- Artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

•

- Disposicion Adicional Primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera -LOEPYSF-.

SEGUNDO.- Según lo establecido en artículo 10.1 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,
por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Administración
que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de Hacienda y Administraciones
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Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al mencionado Ministerio antes del día quince de cada
mes, en el caso de la Comunidad Autónoma, y antes del día quince del primer mes de cada
trimestre en el caso de la Corporación Local, información sobre, al menos, los siguientes extremos:
a) Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la entidad,
total del crédito disponible y el crédito dispuesto.
No se ha recibido ninguno.
b) Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se
incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a
proveedores.
(En miles de euros)

Obligaciones
reconocidas
pendientes
1er.
de pago
trimestre
clasificadas
por
antigüedad

Antigüedad (fecha recepción de facturas)
Año: 2012

2do.
trimestre

3er.
trimestre

4to.
trimestre

Año 2011 Año 2010

Ejercicios
Anteriores

Total

Capítulo 2
Capítulo 6
Otra deuda
comercial
Total

c) Operaciones con derivados.
No se ha tramitado ninguna.
d) Cualquier otro pasivo contingente.
No se ha tramitado ninguno.

TERCERO.- Según lo establecido en el artículo 10.3 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,
por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las Corporaciones
Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas antes del día quince
de enero de cada año o antes del día quince del primer mes de cada trimestre, si se trata de
Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el informe sobre la ejecución del plan de
ajuste, con el siguiente contenido mínimo:
a) Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto.
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Ingresos
En miles de euros
Ejecución trimestral realizada de derechos
reconocidos netos (datos acumulados) (*)
Ingresos

Dato de
liquidación
ejercicio
2011

Proyección Desviación de
Dato del
anual 2012 la estimación
plan de 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre
estimada anual s/ plan
ajuste
(**)
de ajuste

Ingresos
corrientes:

%

Ingresos de
capital:

%

Ingresos no
financieros:

%

Ingresos
financieros:

%

Ingresos
Totales:

%

Gastos
En miles de euros
Ejecución trimestral realizada obligaciones
reconocidas netas (acumulada)
Gastos

Dato de
liquidación
ejercicio
2011

Desviación de
Dato del
Proyección
la estimación
plan de 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre anual 2012
anual / plan
ajuste
estimada
de ajuste

Gastos
corrientes:

%

Gastos de
capital:

%

Gastos no
financieros:

%

Gastos
operaciones
financieras:

%

Gastos
Totales:

%

Saldo
obligaciones
pendientes
de aplicar al
ppto al final
de cada
trimestre:

%
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Periodo
medio de
pago a
proveedores
(en días):

%

Gasto
financiado
con
remanente
de tesorería
(afectado
y/o gastos
generales):
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b) Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las medidas adicionales adoptadas.
Ajustes en ingresos propuestos en el plan
En miles de euros
Ejecución trimestral realizada (acumulada)
Descripción
medida de
ingresos

Dato del plan de
ajuste

Ajustes acumulados
en ejercicios
anteriores

1 trimestre

2 trimestre

3 trimestre

4 trimestre

Proyección anual
2012 estimada

Ajustes acumulados
Desviación de la
hasta el presente estimación anual / plan
ejercicio
de ajuste

Medida1:
Subidas
tributarias,
supresión de
exenciones y
bonificaciones
voluntarias.

%

Medida 2:
Refuerzo de la
eficacia de la
recaudación
ejecutiva y
voluntaria
(firma de
convenios de
colaboración
con Estado y/o
CCAA).

%

Medida 3:
Potenciar la
inspección
tributaria para
descubrir
hechos
imponibles no
gravados.

%

Medida 4:
Correcta
financiación de
tasas y precios
públicos

%

Medida 5:
Otras medidas
por el lado de
los ingresos

%

AHORRO
TOTAL
GENERADO
POR LAS
MEDIDAS
relativas a
ingresos
CORRIENTES

%

Ahorro total
generado por
las medidas
relativas a
ingresos

%

Ajustes en Gastos propuestos en el plan
En miles de euros
Ejecución trimestral realizada (acumulada)
Descripción
medida de
gastos

Dato del plan de ajuste

Ajustes acumulados
en ejercicios
anteriores

1 trimestre

2 trimestre

3 trimestre

4 trimestre

Proyección anual
2012 estimada

Ajustes acumulados
Desviación de la
hasta el presente estimación anual / plan
ejercicio
de ajuste

Ahorro en
capítulo 1 del
Pto
consolidado
(medidas 1,2,
3, 4, 5, y 6)

%

Ahorro en
capítulo 2 del
Pto
consolidado
(medidas 7, 9,
10, 12, 13, 14 y
15 )

%

Ahorro en
capítulo 4 del
Pto
consolidado
(medida 8)

%

Ahorro en
capítulo 6 del
Pto
consolidado
(medida 11)

%

Ahorro en otras
medidas de
gasto (medida
16)

%

De ellas
(medida 16)
otras medidas
de gasto
corriente
De ellas
(medida 16)
otras medidas
de gasto no
corriente
AHORRO
TOTAL
GENERADO
POR LAS
MEDIDAS
relativas a
gastos
CORRIENTES
Ahorro total
generado por
las medidas
relativas a
Gastos

%

c) Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en el
Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.
Se han cumplido los ajustes propuestos en el Plan cuyo objetivo era el incremento de la
recaudación de ingresos, en términos globales.
La medida relativa al incremento de tipos en el IBI planteaba obtener en el ejercicio 2012 un
importe de 410.000€ por encima de los derechos reconocidos en el ejercicio 2011 y realmente
se ha producido un incremento de 936.083€ por lo que se ha superado la previsión de aumento
de ingresos de 410.000€ en 36.083,00€.
La medida relativa multas de circulación preveía un aumento de la recaudación derivado de
la entrada en vigor de la nueva concesión reguladora de la zona azul en 2012 por importe
de180.000€ si bien realmente se ha recaudado un importe inferior de 936.083. El contrato de
concesión no ha comenzado por encontrarse el mismo en sede judicial.
La medida relativa al incremento de ingresos procedentes de la O.RA tampoco se ha
cumplido debido a que el contrato de concesión no ha comenzado por encontrarse el mismo
en sede judicial. No se ha producido en incremento de 250.000€ previstos en el plan.
La medida relativa al incremento de ingresos procedente de tasas por utilización de
instalaciones deportivas planteaba obtener en el ejercicio 2012 un importe de 40.000€ por
encima de los derechos reconocidos en el ejercicio 2011 y realmente se ha producido un
incremento de 46..692€ por lo que se ha superado la previsión de aumento de ingresos en
6692.
La medida relativa al incremento de ingresos procedente de tasas por recogida y eliminación
de basuras planteaba obtener en el ejercicio 2012 un importe de 450.000€ por encima de los
derechos reconocidos en el ejercicio 2011 y realmente se ha producido un incremento de
458.807€ por lo que se ha superado la previsión de aumento de ingresos en 8.807€.
La medida relativa al incremento de ingresos procedente de tasas por recogida de
vehículos planteaba obtener en el ejercicio 2012 un importe de 50.000€ por encima de los
derechos reconocidos en el ejercicio 2011 y realmente se ha producido una minoración de
-12.985€ por lo que se ha cumplido la previsión de aumento de ingresos.
La medida relativa al incremento de ingresos procedente de canon por licencias de taxis
temporales planteaba obtener en el ejercicio 2012 un importe de 180.000€ y realmente se ha
producido una recaudación de 185.000 € por lo que se ha superado la previsión de aumento de
ingresos en 5.000€.
En términos globales se han cumplido las medidas relativas a las subidas de tributos por
importe de 66.582, lo cual representa un mayor ingreso de 4,27% sobre lo previsto.
Se ha cumplido en parte los ajustes propuestos en el Plan cuyo objetivo era la disminución del
gasto. Se había previsto una reducción del gasto por importe de 125.000,00€ si bien
únicamente se ha logrado una reducción del gasto por importe de 85.000€ relativas a la
eliminación de contratos de alquiler y eliminación de escuela de formación. Se ha sustituído el
contrato de control de la marina aunque no se ha disminuído el gasto. En cuanto a la reducción
de horas extras, es cierto que se han realizado en 2012 asciende, según informe de Recursos

Humanos a 5.809,80h frente a las 8.619,4h de 2012. No obstante en términos cuantitativos
dado que en el ejercicio 2012 se ha procedido al abono de retribuciones de atrasos de horas
extras el importe abonado, por este concepto, en 2012 ha superado al abonado en 2011.
En términos globales se ha incumplido la reducción de gasto en 2012 por importe de 40.000€
CUARTO.- De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se
crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, del presente informe debe darse
cuenta a Pleno de la Corporación.
Eivissa a 25 de enero de 2013
LA INTERVENTORA
Fdo.:María José Vegas Hernando”
Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.
Sr. Costa: Sabent que els decrets són competència de l’Alcaldia, i que aquesta és qui organitza els
serveis per funcionar l’Ajuntament, és curiós que fins ara era la Junta de Govern Local qui resolia
els expedients de disciplina urbanística, i avui el que fa és recuperar aquesta competència que
havia delegat fa un any i vuit mesos. Si es repassen les actes de Junta de Govern Local d’aquests
mesos, la majoria de punts que hi van són propostes de declaració de caducitat d’expedients
d’infracció urbanística. Amb això volen alertar que pel sistema que varen adoptar, que era no
resoldre a través d’un Decret d’Alcaldia, ha causat que aquest any i vuit s’hagin caducat molts
expedients de disciplina urbanística.
No té lògica que doni la competència de les llicències a la Junta de Govern Local. Aniran més lents.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Les decisions les pren després de caminar. Quan es camina és veu si les
coses funcionen o no. Les caducitats són al cap d’un any, i les caducitats venen d’abans.
Varen pensar que organitzant-ho d’aquesta forma seria més ràpid. Exactament igual que la resta de
les delegacions que s’han fet.
Sr. Marí: Si mira les actes veurà que la majoria dels expedients caducats són de fa anys.
Els expedients que per manca de temps han caducat és per com s’estaven tramitant fins ara. Que
es caduquin no vol dir que no es reiniciïn. S’han tornat a reiniciar tots els expedients.
A partir d’ara hi ha una funcionària i un lletrat que s’ocupen exclusivament de les infraccions
urbanístiques i porten un control molt estricte. A més per donar-li encara més celeritat s’ha
considerat oportú delegar la firma en ell.
8è. Mocions sense proposta d’acord:
8.1.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa de control sobre modificació de la Llei de
Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears i altres mesures que afecten a aquest cos.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“MOCIÓ DE CONTROL DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA SOBRE
MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE COORDINACIÓ DE LES POLICIES LOCALS DE LES ILLES
BALEARS I ALTRES MESURES QUE AFECTEN A AQUEST COS

Enrique Sánchez Navarrete, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'empar del que
estableix L'article 22.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i
per exercitar la funció de control i fiscalització dels òrgans de govern, presenta la següent moció de
control:
L'Executiu autonòmic ha aprovat al Consell de Govern un projecte de Llei de Coordinació de
Policies Local.
Mesos abans, la Conselleria d’Administracions Públiques del Govern balear havia fet arribar a
l’Ajuntament d’Eivissa un esborrany sobre modificació de la Llei 6/2005 per tal que es poguessin fer
les consideracions oportunes. Posteriorment, s’ha enviat també un esborrany de decret pel qual es
vol regular el Fons de Seguretat Pública.
Interessa conèixer al grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa quina ha estat la participació de
l’Ajuntament d’Eivissa en aquesta tramitació i les possibles al·legacions, comentaris i postura
defensada durant tot aquest temps.
Eivissa, 25 de febrer de 2013
Enrique Sánchez Navarrete
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa”
Intervencions:
Sr. Sánchez: El govern de les Illes Balears ha fet un projecte de llei de la coordinació de les
policies locals. Això afecta de forma directa a una de les competències que té aquest Ajuntament en
matèria de policia. Volen saber com ha estat aquest tràmit, i quina ha set la participació que ha
tengut l’Ajuntament.
En quin aspecte afecta positivament, i en quin negativament a la policia del nostre municipi aquesta
nova Llei?
Quines aportacions s’han fet des de l’Ajuntament per a l’elaboració d’aquesta normativa?
S’han reunit els Ajuntaments a través del Consell Pitius de coordinació policial, per valorar i fer
aportacions a aquesta normativa?
S’ha valorat o s’han introduït aportacions a aquesta no llei, per saber en quin grau afecta i com
podrien atenuar l’efecte en el tema de la segona activitat?
Existeix un fons que preveu la prestació conjunta de serveis, i a més es puntua per donar ajudes
econòmiques als ajuntaments. S’ha valorat la possibilitat de fer aquesta prestació conjunta amb
l’Ajuntament de Sant Josep, a la zona turística de Platja den Bossa i si això repercutiria en algun
tipus de benefici o subvenció per part del govern?
Com s’ha valorat la forma en què l’Ajuntament d’Eivissa aplicarà el 70% que preveu aquest font de
compensació, per a despesa de personal?
Què passarà aquest any amb la policia turística?
Quan entra en vigor aquesta nova regulació?
Sra. Sánchez-Jáuregui: El cap de la policia local li ha passat un informe del qual els hi passarà
una còpia.
Llegeix l’informe del cap de la Policia Local, següent:

“ASUNTO: Informando sobre moción de control del grupo municipal PSOE-Pacte per
Eivissa sobre modificación de la Ley de Coordinación de las Policías Locales de las Islas
Baleares y otras medidas que afectan a este Cuerpo.
Visto el escrito del Regidor D. Enrique Sánchez Navarrete en el que presenta la siguiente moción
de control :
“El Ejecutivo autonómico ha aprobado en el Consell de Govern un proyecto de Ley de
Coordinación de policías locales.
Meses antes, la Consejería de Administraciones Públicas del Gobierno Balear había hecho llegar al
Ayuntamiento de Ibiza un borrador sobre modificación de la Ley 6/2005 para que se pudiesen hacer
las consideraciones oportunas. Posteriormente, se ha enviado también un borrador de decreto por
el que se quiere regular el Fondo de Seguridad Pública.
Interesa conocer al grupo municipal PSOE-Pacte per Eivissa cual ha sido la participación del
Ayuntamiento de Ibiza en esta tramitación y las posibles alegaciones, comentarios y postura
defendida durante todo este tiempo.”
El Inspector que suscribe por el presente traslada a Alcaldía lo que sigue:
Las medidas que afectan al colectivo policial durante el año 2012 y principios del 2013, y en cuya
tramitación se ha intervenido han sido, por orden cronológico, las siguientes:
.- Orden del Conseller de Administraciones Públicas por la que se regulan las condiciones de
uniformidad, equipamiento básico y homogeneización de los vehículos de las policías locales de las
Islas Baleares.
.- Ley de Coordinación de las Policías Locales de las Islas Baleares.
.- Decreto de regulación de los fondos de Seguridad Pública.
El Ayuntamiento de Ibiza, a través de sus representantes acreditados ante la Consellería de
Administraciones Públicas del Govern Balear, ha intervenido directamente en la tramitación de la
citada normativa, recibiendo información, participando en las reuniones de debate y redacción de
los textos, y aportando en las mismas las consideraciones que ha considerado más oportunas para
la policía local de Ibiza. Esta participación del Ayuntamiento de Ibiza se ha canalizado a través de
los órganos colegiados establecidos y en los foros habilitados al efecto que a continuación se
describen:
.- Comisión de Coordinación de las Policías Locales de las Islas Baleares (Conseller de
Administraciones Públicas, Director Gral de Interior, Alcaldes, Regidores y Técnicos Policiales)
.- Comisión Técnica de Coordinación de las Policías Locales de las Islas Baleares.
.- Consell Pitiús de Coordinación. (Alcaldes y Jefes de policía de las Islas de Ibiza y Formentera)
.- Comisión Técnica del Consell Pitiús de coordinación. (Jefes de policía de las islas citadas)
En relación directa a la normativa más arriba indicada, la Comisión de Coordinación de las Policías
Locales de las Islas Baleares ha convocado tres reuniones en Palma de Mallorca, con asistencia
del Ayuntamiento de Ibiza,
El Consell Pitiús de Coordinación, con presencia del Conseller de Administraciones Públicas y del
Director del Instituto de Seguridad Pública de las Islas Baleares (ISPIB), ha celebrado tres
reuniones (Ibiza, San José y San Antonio) en las que los ayuntamientos de la Isla -entre ellos el de
Ibiza- pudieron presentar sus comentarios y pareceres.
Recientemente el Director Gral de Interior junto al Director del ISPIB convocaron otra reunión en la
sede de la Ebap expresamente para explicar a los Ayuntamiento pitiusos la regulación de los
fondos de Seguridad Pública.

Por último, la Comisión Técnica del Consell Pitiús de Coordinación, constituida en grupo de trabajo,
se ha reunido en nueve ocasiones, la mayor parte de las cuales se dedicó al estudio y debate sobre
el borrador de la modificación de la Ley de Coordinación, trasladando las conclusiones a los foros
antes citados, tanto de la Comisión de Coordinación, como de los Consejos Pitiusos de
Coordinación.
ALEGACIONES.Conocedores, pues, del contenido de los borradores por haber participado activamente en los
mismos a lo largo del proceso, no existían grandes discrepancias sobre sus términos entre los
integrantes de la Comisión Técnica del Consell Pitiús (Jefes de Policía Local de la Isla). No
obstante, abierto el plazo de alegaciones para la nueva Ley de Coordinación, se decidió enviar
conjuntamente, una vez consensuadas, las alegaciones siguientes:
Al Art.8: Asociaciones de municipios en materia de policía local.
En el Apartado 1, donde dice los municipios limítrofes que no dispongan separadamente de
recursos suficientes, añadir … “Los municipios limítrofes que al menos uno de ellos no disponga de
recursos suficientes.”
Al Art. 15: Composición.
En el apartado c, donde dice que serán trece en representación del resto de municipios, modificar
por un total de dieciséis, siendo cinco por Eivissa y uno por Formentera.
Al Art. 21: Titulación.
Añadir un apartado en el que se contemple la posibilidad de poder, excepcionalmente y en un plazo
de tiempo limitado, ascender siempre y cuando sea dentro de la misma escala, habiendo
permanecido en la categoría de procedencia un mínimo de al menos tres años como funcionario de
carrera.
Al Art. 26 Armamento.
Añadir un apartado 8 en el que se contemple la autorización de Jefatura en los supuestos de la
realización fuera de las horas de servicio de ejercicios de tiro, formación policial, competiciones
oficiales, etc, para que el agente pueda hacer uso del arma en los lugares autorizados que se
hallen fuera del término municipal, así como la custodia del arma fuera de las dependencias
policiales.
Al Art. 32: Distribución de competencias.
Modificar el apartado I y que corresponda a los ayuntamientos la competencia para la selección y
propuesta de los alumnos que deban realizar los cursos básicos de aptitud y promoción de los
agentes de nuevo ingreso y de ese modo cada ayuntamiento pueda proveerse de los agentes
necesarios para la prestación del servicio policial.
Al Art. 34: Requisitos para el acceso.
En el punto 1 apartado b) donde indica como requisito el tener los 18 años cumplidos, aclarar en
aquellos supuestos que contempla el apartado h) poseer los permisos de conducción que
reglamentariamente se determinen, contemplar la posibilidad de conceder un plazo de tiempo a fin
de poder obtener los permisos de conducción que se soliciten, como por ejemplo, el permiso de
conducción A-2.
Al Art. 49: Premios y distinciones.
En el apartado 2, aun cuando cada municipio puede regular el otorgamiento de otros premios y
distinciones, normalizar el formato de medallas, diplomas y demás premios.
Al Art. 55: Pase a 2ª actividad

Por petición de la persona interesada. Añadir un apartado al supuesto que contemple el pase a 2ª
actividad, a petición de aquellos agentes que hubiesen realizado las funciones de jefatura, por el
plazo mínimo de cuatro años y de ese modo darle una salida digna a los supuestos del Art. 22,
jefatura del Cuerpo, apartado 3, debiendo ser negociado dicha segunda actividad entre
Ayuntamiento y agente, acorde con las funciones que hubiese realizado durante el tiempo del
ejercicio de las funciones de jefatura.
En cuanto al borrador del Decreto que regula los fondos de Seguridad Pública, se barajó la idea
de solicitar -como alegación- la posibilidad de que cada ayuntamiento disponga de la cantidad que
se le asigne y la destine a sus necesidades sin tener la imposición de destinar obligatoriamente el
70% de la misma a gastos de personal y el 30% restante a equipamiento. No obstante, conscientes
del espíritu que motiva esta norma, donde prima la contratación de personal, se decidió no
presentarla.
Aparte de la asistencia a todas las reuniones, con las aportaciones puntuales a los temas que se
trataban, en lo relativo a posturas defendidas por el Ayuntamiento de Ibiza, quizás se puede
destacar:
En vestuario:
Supresión del uniforme bicolor (ya sea amarillo o celeste) para evitar confusiones con otros
colectivos y adopción del color azul marino como el tradicional de las policías locales. Eliminación
de elementos superfluos que encarezcan las prendas; un único escudo y placa e identificación en
metalplash.
Ley de Coordinación:
Articular mecanismos para que los ayuntamientos controlen la selección de los aspirantes a policía
local, con algún tipo de garantía o compromiso de que los presentados por un ayuntamiento
ingresarán en su plantilla una vez formados y habilitados como agentes.
Se adjuntan fotocopias de los borradores de la Ley de Coordinación, Orden de uniformidad y
Decreto de los Fondos de Seguridad Pública.
Lo que se eleva a superior conocimiento de V.I. Para los efectos que procedan.
Eivissa, a 27 de Febrero de 2013
El Inspector Jefe,
Fdo. Jose Manuel Navas Arco”
Sr. Sánchez: De tot el que ha llegit dedueix que inclou com a reunions les informatives. Entén que
només hi ha hagut una reunió tècnica del Consell Pitius de Seguretat, i és l’únic lloc on s’ha parlat
de les al·legacions que ha presentat l’Ajuntament. No hi ha hagut cap reunió política. Per això no li
estranya que cap d’aquestes modificacions figuri a l’esborrany.
A l’article 8 que és el tema de la segona activitat, sorprèn que la única al·legació que fa l’Ajuntament
d’Eivissa sigui col·locar al cap.
L’esborrany diu que al 2013 desapareix la policia turística. Què passarà després?
Fan una llei que impedeix ampliar la plantilla. Ningú demana aclariments o presenta al·legacions?
Espera que en la fase d’al·legacions facin un repàs del tema de la segona activitat, i del de la policia
turística, perquè quedi ben cobert quan a les necessitat de reforç que té l’Ajuntament, i que es facin
reunions polítiques per tenir força a Mallorca i per reivindicar alguna cosa.
Sr. Ferrer: El canvi d’uniformes es farà ara, en aquest moment de crisis?
Sra. Sánchez-Jáuregui: Sí, hi ha una partida.

Sr. Villalonga: Demana una còpia de l’informe de la policial. Haurien d’agilitzar la contractació de
policies turístics, perquè altres municipis es continua fent.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Agraeix a tots les aportacions que es fan en positiu a l’esborrany. Segur
que es recolliran les al·legacions que han fet.
Hi ha un òrgan polític on estan el Conseller i tots els Alcaldes, encara que sempre es fan
acompanyar pels tècnics i els caps de la policia, perquè són els que coneixen i saben con funciona
el cos.
El tema de la policia turística no s’ha deixat, només ha set durant aquest temps que hi ha hagut
retalls a tots els nivells.
Passaran l’esborrany que tenen i les al·legacions a tots els grups de l’oposició, i si tenen
suggeriments els hi poden fer arribar.
8.2.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa de control relativa a la possible obertura
d’una nova sala de festes al passeig Joan Carles I.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“MOCIÓ DE CONTROL DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE RELATIVA A
LA POSSIBLE OBERTURA D'UNA NOVA SALA DE FESTES
AL PASSEIG JOAN CARLES I.
Marc Costa Tur, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'empar del que estableix
l'article 22.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i per exercitar
la funció de control i fiscalització dels òrgans de govern, presenta la següent MOCIÓ DE
CONTROL:
Darrerament el nostre grup municipal ha tingut coneixement del fet que s'ha pogut sol·licitar per part
d'un particular llicència d'obra major per actuar al local antigament conegut com a Discoteca
Heaven, ubicat al passeig Joan Carles I.
El vigent Pla General d'Ordenació Urbana no permet l'autorització de noves discoteques i sales de
festes al nucli urbà del nostre municipi.
I és per això, que davant aquest novetat, el grup municipal PSOE-Pacte a l'Ajuntament d'Eivissa
SOL·LICITA
Informació davant el plenari, per part de l'equip de govern, sobre la situació actual d'aquest
expedient, així com conèixer quina és la intenció de la promotora i el tipus de negoci que té intenció
d'obrir al local abans esmentat.
Eivissa, 25 de febrer de 2013
Sgt. Marc Costa Tur,
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa”
Intervencions:

Sr. Costa: Algunes persones veines de la zona els hi han fet arribar la preocupació, perquè sembla
que s’estan intentant autoritzar aquesta discoteca que està situada en el Passeig Marítim, i que ja
ha tengut molts noms.
Ahir va demanar al Regidor d’Urbanisme si sabia alguna cosa sobre la llicència relativa a aquesta
activitat del Passeig Marítim, i li va dir que no en tenia constància.
Avui ha vist en el diari que fa un mes que s’ha demanat una llicència en aquest edifici, ubicat en
aquesta zona residencial del municipi.
Demana que expliquin que saben de la reobertura de la discoteca Heaven.
Sr. Marí: Fins ara han consultat tots els expedients tancats, i ara està demanant informació d’un
expedient que està en tràmit.
En aquest solar hi ha construït un immoble amb una llicència de discoteca. La discoteca ara no es
pot obrir perquè la llicència d’activitat que té no concorda amb la realitat del local.
El que hi ha presentat avui dia són dos projectes, un d’activitat de legalització, subsanació
d’infraccions, adopció a nova normativa tècnica i reforma de millora de sala de festes, i un projecte
d’obres del mateix.
A aquest expedient se li donarà el mateix tractament que a qualsevol altre, i l’Ajuntament no
atorgarà cap llicència que no compleixi els informes urbanístics i jurídics que facin falta.
Sr. Costa: Han tengut accés als expedients antics i han demanat còpia d’alguns informes d’aquests
expedients. Han vist que al 2005 ja hi ha un expedient d’infracció urbanística. Al 2007 ja es diu que
l’activitat no reuneix les condicions originaries. Al 2002 ja se’ls diu que falten determinades
qüestions, i que no hi ha un projecte visat, i que hi ha un tema d’aparcaments que no està resolt.
Finalment al 2007 hi ha un informe desfavorable del Consell Insular d’Eivissa. Al maig de 2011
l’Ajuntament va resoldre negativament la sol·licitud dels promotors d’aquesta activitat.
El PGOU diu a l’article 47 que es prohibeix en tot el terme municipal, la instal·lació de noves
discoteques. A veure que passarà amb aquest expedient.
Sr. Marí: Suposa que estarà d’acord en que si entra un expedient s’ha de tramitar, i això és el que
faran, seguint tots els tràmits que la normativa fixa que s’han de fer.
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.“Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
Sobre desnonaments
Des de fa anys la nostra comunitat autònoma i el nostre país vivim una profunda crisi
econòmica amb conseqüències socials molt importants.
Moltes persones sense feina, un augment de l’atur, una caiguda de la renda disponible,
l’absència de crèdit disponible, el descens del consum dibuixen una difícil realitat econòmica. Una
de les situacions derivades d’aquest escenari econòmic son les persones que en aquests moments
tenen dificultats per fer front al pagament dels seus habitatges.
Els desnonaments d’habitatges i locals hipotecats ha creat una situació socialment
insostenible.

El drama de la pèrdua de l’habitatge propi, per impagament de les quotes hipotecàries,
està suposant un injust càstig a amplies capes de la població.
S’està trencant el model de convivència ja que resulta insuportable el fet que no siguem
capaços d’aturar aquesta xacra provocada per la desfeta del model d’especulació immobiliària.
El pagament dels deutes hipotecaris s’ha de poder resoldre avançant amb solucions com la
simple dació de l’habitatge habitual per part de les famílies que, de forma sobrevinguda i de bona
fe, no puguin fer front a les quotes bancàries. La dació en pagament s’ha de poder aplicar també de
forma retroactiva, així com s’ha de possibilitar que els ciutadans afectats puguin continuar vivint en
el pis amb un lloguer social.
Els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears constitueixen també una població
vulnerable als desnonaments, i en aquest sentit el Ple del Parlament de les Illes Balears va aprovar
ja, per unanimitat, una proposició no de llei, en data 15 de novembre de 2011, relativa a impuls de
mesures de protecció dels subscriptors d’hipoteques immobiliàries a les Illes Balears.
El Parlament de les Illes Balears fa constar la seva consternació per la mort de diferents
persones, també a les nostres illes, relacionades am la pèrdua del seu habitatge; manifesta el seu
suport a la tramitació de la iniciativa legislativa popular presentada per més de un milió i mig de
ciutadans al Congrés per acabar amb els desnonaments, que tant de patiment estant produint a la
nostra societat, i reclama al Govern d’Espanya la modificació de l’actual legislació hipotecària i civil
de reforci la figura del consumidor front a l’entitat financera i eviti la desprotecció de determinats
col·lectius front al procediment de llançament, així com que evitin situacions de sobreendeutament i
abús del dret de la concessió d’hipoteques, i constata així mateix la necessitat de fomentar el
lloguer social.
Ni a la nostra comunitat ni a la resta de l’Estat espanyol no ha de morir ningú més per la
incapacitat d’abordar un problema que es pot resoldre.
El Parlament de les Illes Balears donarà suport a les mesures necessàries que es prenguin
per solucionar el problema dels desnonaments i a la greu problemàtica social que l’acompanya.”
Intervencions:
Sr. Rodrigo: Com han comentat abans, i ja que la plataforma no ha tengut possibilitat de prendre
un acord, però que no ho veuen en mals ulls que l’Ajuntament adopti un acord, han trobat una
forma legal administrativa per poder ampliar la moció que s’ha presentat per part de l’oposició, en el
sentit d’afegir la declaració institucional que per unanimitat s’ha votat en el Parlament, i considerant
que és el moment adequat, ja que s’està tramitant la iniciativa legislativa popular, és per això que
pretenen tractar aquest assumpte per urgència.
Sr. Molina: Estan d’acord amb la urgència. Vol aclarir que donat que la moció que s’ha votat abans,
els hi venia així per la plataforma, no els pareixia correcte modificar-la, sense l’autorització de la
plataforma.
Sotmesa a votació la urgència del tractament de la urgència és aprovada per unanimitat.
Sotmesa a votació la ratificació de la declaració institucional del Parlament, és aprovada per
unanimitat.

9è. Precs i preguntes:
9.1.- Sra. Costa: Vol fer les següents preguntes sobre les auditories d’IMVISA i d’ITUSA:
1 D’on han sortit uns auditors que s’atreveixen a desacreditar a professionals de reconegut prestigi
locals? L’hi agradaria conèixer el seu curriculum.
2. Han cobrat al voltant de 42.000.-Euros, i sembla que a més se’ls hi paguen els viatges i els
dinars. És cert que a part de la minuta els hi paguen els viatges i els dinars?
3. Han cobrat ja? Existeix expedient per contractar-los?
4. Els informes que han emès tenen errors destacables, i hi ha parts que s’han copiat directament
de la wikipedia. Es mantindrà la petició dels sous inicials que havien demanat, o es considerarà que
s’ha de depreciar després dels resultats del que han presentat?
5. Anirà al Ple ordinari de març el text refós del PGOU?
6. En relació al Cetis, l’Alcaldia aplicarà el que recomana el Sr. Tornós en el seu dictamen encara
que ni hi hagi consens?
7. Que li sembla que una de les empreses d’autobusos es negui a anar al CETIS? Pensa fer algo al
respecte?
Prec: Demana que diguin les coses tal com son, perquè el tema de la zona blava no el trobaren
enredat, sinó que estava adjudicat i per unanimitat.
9.2.- Sr. Costa: Prec: Demana que intentin recuperar la ruta de la sal per al municipi d’Eivissa i que
facin les gestions necessàries davant l’Autoritat Portuària.
9.3.- Sra. Boned: Preguntes:
1.Sant Josep ja ha regulat l’horari d’obertura dels beach club, des de les 10 del matí fins a les 3 de
la nit. En quin punt es troba aquest tema en el Consell d’Alcaldes?
2. Què pensa fer per defensar al municipi de les remors que arribaran dels beach clubs?
Prec: Demana que els hi facin arribar l’informe sobre la publicitat il·legal en el municipi.
9.4.- Sr. Sánchez: Pregunta:
1.- Ja està elaborat el cens de persones sense sostre? Si és així li agradaria consultar la
documentació.
2. Quan estarà la memòria de la policia local de 2012?
Precs:
1. Demana que l’equip de govern aparqui en el Soto, doncs aquest matí els cotxes dels regidors
estaven mal aparcats a la Plaça Espanya.
2. Demana que convoquin els plens abans.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Convocaran els plens a les 8.30 hores.
9.5.- Sra. Martínez: Pregunta: No hi ha wifi a la Sala?
Prec: Demana a l’Alcaldessa que quan es reuneixi amb l’Autoritat Portuària, els hi demana que els
rètols que han posat al moll que els retolin en català.
9.6.- Sr. Ruiz: Preguntes:
1. Els lladres que varen entrar a la piscina, ho feren per una porta lateral que hi ha que es va
construir sense complir la normativa de piscines?
2. Ja han rebut el pressupost per cobrir la grada de l’estadi municipal?

Precs:
1. Demana que facin un aparcament de motos a la Via Púnica.
2. Demana que instin a Costes a que retiri el vaixell enfonsat a Illa Plana.
9.7.- Sr. Molina: Prec: Demana que en funció de la disponibilitat pressupostària, facin un donatiu a
wikipedia perquè es pugui sostenir.
9.8.- Sr. Ferrer: Pregunta:
Han fet la comissió per determinar les zones de gran afluència turística?
Sr. Prats: No encara no s’ha constituït.
9.9.- Sr. Villalonga: Preguntes:
1. Que han fet en relació a la declaració del ca eivissenc de l’anterior Ple?
2. Quan faran junta rectora del MACE?
3. Estan d’acord amb que es faci un restaurant al martell?
4. El vial que hi ha paral·lel a l’autovia, que parteix de la rotonda de can cifre, que està en aquest
terme municipal, i que s’ha enfonsat. Vol saber si hi ha bombes que estan treien l’aigua de la zona?
Si és així, quans metres cúbics s’han extret els darrers anys? On es porta aquesta aigua? I si hi ha
aqüífers a la zona, si els estan afectant?
Sra. Sánchez: Contesta a la preguntes del Sr. Ruíz:
A la 3 del passat ple. Sí
A la 1 d’avui: És fals que la normativa no permeti obrir portes a la piscina.
A la 2 d’avui: Estan pendents de pressupostos per a la coberta.
Sr. Mayans: Respecte al prec 1 del Sr. Ruíz, miraran de parlar amb la policia local. De totes formes
si hi ha alguna moto a les zones blaves, els controladors les multen.
Contestació a la pregunta 1 del Sr. Villalonga: s’ha passat al Govern Balear.
Sr. Marí: Contesta a la pregunta 5 de la Sra. Costa: No ha estat llest per aquest plenari. Tant aviat
com estigui informat ho presentaran per aprovació.
Sra. Sánchez-Jáuregui: La resta de preguntes es contestaran en el proper Ple.
Ara es contestaran les preguntes formulades per escrit amb 48 hores d’antelació, a la celebració del
Ple.
9.10.- Preguntes escrites del Regidor, Sr. Costa, següents:
“PREGUNTES QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER CONTESTADA
A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Marc Costa Tur, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa a l’Ajuntament d’Eivissa,
d’acord amb l’article 97 del RD 2568/1986 pel que s’aprova el ROF i amb l’article 95 de la Llei
20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears, planteja les següents preguntes:
-

En quina data es va iniciar l’expedient de contractació de l’auditoria d’ITUSA i en quina data

-

es va iniciar l’expedient de contractació de l’auditoria d’IMVISA?
Quin dia s’ha registrat d’entrada l’auditoria d’Itusa a l’Ajuntament d’Eivissa, a l’empresa
pública IMVISA o a l’empresa mixta ITUSA?
Quin dia s’ha registrat d’entrada l’auditoria d’Imvisa a l’Ajuntament d’Eivissa o a l’empresa
pública IMVISA?
De quina data és el registre d’entrada de les factures corresponents a les auditories
d’IMVISA i ITUSA i de quin import són?

Eivissa, 25 de febrer de 2013
Marc Costa Tur
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa”
Contestació escrita de la Sra. Alcaldessa, següent:
“Preguntas con registro de entrada 4253 formulada por el regidor Marc Costa, regidor del
grup Municipal PSOE-PACTE PER EIVISSA a l’Ajuntament: En quina data es va iniciar
l’expedient de contractació de l’auditoria d’ITUSA i en quina data es va iniciar l’expedient de
contractació de l’auditoria d’IMVISA? Quin dia s’ha registrat d’entrada l’auditoria d’Itusa a
l’Ajuntament d’Eivissa, a l’empresa pública IMVISA o a l’empresa mixta ITUSA? Quin dia s’ha
registrat d’entrada l’auditoria d’Imvisa a l’Ajuntament d’Eivissa o a l’empresa pública
IMVISA? De quina data és el registre d’entrada de les factures corresponents a les auditories
d’IMVISA i ITUSA i de quin import són?
La auditoria de cumplimiento de la sociedad itusa se encargó en fecha 9 de noviembre de 2011 y la
auditoria de cumplimiento de IMVISA se encargó el 8 de mayo de 2012. La auditoria de
cumplimiento de ITUSA llegó con fecha de 19 de enero 2012 y la auditoria de cumplimiento de
IMVISA llegó con fecha de 22 de febrero de 2013. La factura correspondiente a los trabajos
realizados para la elaboración de la auditoria de cumplimiento de ITUSA asciende a 21.181 euros,
iva incluido. La factura correspondiente a los trabajos realizados para la elaboración de la auditoria
de cumplimiento de la auditoria de IMVISA asciende a 17.900 euros más iva.
Eivissa, a 28 de febrero de 2013
Marienna Sánchez-Jáuregui
Alcaldesa”
9.11.- Pregunta escrita del Regidor Sr. Sánchez, següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Enrique Sánchez Navarrete, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa a l’Ajuntament
d’Eivissa, d’acord amb l’article 97 del RD 2568/1986 pel que s’aprova el ROF i amb l’article 95 de la
Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears, planteja la següent pregunta:
Quants de membres de l’agrupació de Protecció Civil d’Eivissa han estat expulsats de la mateixa
durant la present legislatura? Nom i cognoms de les persones expulsades, data de l’expulsió i motiu
de la mateixa.
Eivissa, 25 de febrer de 2013
Enrique Sánchez Navarrete

Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa”
Contestació verbal del regidor Sr. Mayans: No hi ha hagut cap tipus d’expulsió de l’agrupació de
Protecció Civil.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Ara es contestaran les preguntes pendents de l’anterior Ple.
Contestació verbal de la 2ª Tinent d’Alcalde Sra. Sansano al Sr. Villalonga, que els va recordar una
cosa que possiblement molts havien oblidat, que és que a l’any 1642 una butlla del papa Urbà VII,
manava que hi hagués dos patrons a cada localitat. Com a patró universal es va nomenar Sant
Ciriac, i com a particular de la ciutat d’Eivissa Sant Vicent Ferrer. Però això els esdevens
constitudinaris ho ha fet caure en desús, i des de l’any 1234 que es va dir que es faria una
parròquia amb advocació de Santa Maria, pocs anys després ja se celebraven festes de Santa
Maria. Si tenguessin diners ho podrien intentar recuperar, però creu que ara no és el moment i a
més és una festa que no està arrelada, però no ho deixa caure en saca romput.
Contestació verbal del Sr. Mayans a la pregunta 12.4.1 del Sr. Ruiz, següent:
Les denuncies per excrements han set 28 l’any 2012, i 149 per denuncies per tenir cans solts a
espais públics, platges, etc.
Contestació escrita del Sr. Daura, a la pregunta escrita 12.9 del Sr. Ildefonso Molina, fent entrega al
regidor de la documentació sol·licitada que degut a la seua extensió no es transcriu a l’Acta.
Contestació escrita del Sr. Mayans, a la pregunta escrita 12.11, del Sr. Ruiz, següent:
“ASSUMPTE: RESPOSTA PREGUNTA PLANTEJADA PEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE
PER SER CONTESTADA EN SESSIÓ PLENÀRIA (REG. ENTRADA 1.257)
En relació a les qüestions plantejades davant dels fets ocorreguts el dia 2 de gener de 2013 quan
operaris de l’empresa concessionària del servei municipal de neteja recolliren restes de poda de la
porta d’un habitatge particular ubicat al C/ de la Conquista, 8, es comunica el següent:
- En el moment en que es va tenir constància dels fets, per part de l’Ajuntament es vàren iniciar els
tràmits per averiguar el que havia passat i quines actuacions s’havien de prendre.
- Davant d’aquests fets per part de l’Ajuntament es va sol·licitar informe a l’empresa concessionària
del servei de recollida de residus i neteja viària sobre els fets ocorreguts, comunicant-se per part de
l’empresa CESPA, que un dels encarregats de la neteja viària de l’empresa va detectar
l’abandonament d’una quantitat de restes de poda al C/ de la Conquista, 8 motiu pel qual es va
destinar un camió brigada amb dos operaris per a la seva recollida, que varen retirar uns 400 kg de
poda.
- Per part de l’empresa concessionària CESPA, s’ha procedit a facturar als responsables de la
vivenda els treballs realitzats: maquinària, personal emprat i taxes d’eliminació de la poda a
l’abocador. Els costos d’aquests treballs, donat que han estat assumits pels responsables de la
vivenda, seran descomptats del cànon mensual que l’Ajuntament d’Eivissa abona a l’empresa en
concepte de recollida de residus i neteja viària.

- Des de la Regidoria de Mobilitat, Medi Ambient i Protecció Civil s’ha enviat al departament de
Sancions l’expedient als efectes oportuns.
Eivissa, a 28 de gener de 2013
Fdo.Juan
Mayans
Regidor de Mobilitat, Medi Ambient i Protecció Civil”

Cruz

Contestació escrita del Sr. Larroda, a les preguntes formulades pel Sr. Sánchez en el punt 12.3,
següent:
“1. A qui correspon pagar els costos de les obres de manteniment de les criptes dels
cementeris del municipi? Demana que especifiquin, si és possible, la legislació aplicable.
Los costes de las obras de mantenimiento de las instalaciones funerarias van a cargo del titular o
titulares de la instalación.
Reglamento de Cementerios 3.30m 3.32, 5.25; ¿3.9?
2. En cas de que aquest cost no sigui imputable a l’Ajuntament. Quin és el procediment que
seguirà l’Ajuntament per reclamar el pagament? Vol saber si els arranjaments avui aprovats,
és portaran a terme abans o després de cobrar-ho.
1.Se solicita la presencia del titular/es de la instalación, instándole a reparar dicha sepultura.
2.Si no hay comparecencia, se inicia expediente para regularizar la instalación.
3.Se procede a publicaciones oficiales.
4.Se notifica a los interesados el resultado del procedimiento.
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria Capítulo 1 Art. 2. 3; Capítulo V Art. 40 y 45 apartados 1 y
3. Edicto, Informe, Decreto y Notificación.
Reglamento de Cementerios 3.30, 5.24, 5.25, Procediment 5.28 a) b) c), 5.29, 5.30, 5.32 y 5.34.
3. Qui són els titulars de les criptes implicades per aquests arranjaments?
Para responder a esta pregunta es necesario saber el objetivo final de la misma, dado que nos
tenemos que supeditar a la Ley de Protección de Datos.”.

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

