Secretaria General

ORDRE DEL DIA
1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
- Acta núm. 12/13, ordinària de data 28 de novembre.
2n. Aprovació inicial del reglament de funcionament del sistema de gestió mitjançant
tecnologia de posicionament per satèl·lit de la flota del servei de transport urbà de
viatgers en automòbils lleugers de lloguer amb conductor de l’Ajuntament d’Eivissa.
3r. Mocions amb proposta d’acord:
1. Moció del Grup PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d’acord per tal que
l’Ajuntament habiliti els sistemes i procediments necessaris per a l’admissió i
gestió de factures electròniques.
2. Moció del Grup PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d’acord per tal de
manifestar el suport al petit comerç del municipi.
3. Moció del Grup EPIC, amb proposta d’acord per tal de sol·licitar al Parlament
de les Illes Balears, l’eliminació de l’apartat 4t de l’article 52 de la nova llei de
transports terrestres i mobilitat de les Illes Balears.
4. Moció del Grup EPIC, amb proposta d’acord per tal que es revisi el punt 2n. de
l’ordre del dia del Ple de 28 de febrer de 2013, pel qual s’acorda l’aprovació de
tarifes del CETIS.
4t. Decrets i comunicacions:
1. Donar compte del Decret d’Alcaldia de delegació a favor del 3er. Tinent
d’Alcalde de les atribucions delegades al Regidor Sr. Constantino Larroda des
del 3 fins al 14 de febrer.
2. Donar compte de l’escrit del Grup PSOE-Pacte per Eivissa, de data 20 de
febrer, de la composició de les comissions informatives.
5è. Mocions sense proposta d’acord:
1. Moció del Grup PSOE-Pacte per Eivissa, de control sobre el projecte
d’aparcament a l’Avinguda de Santa Eulària.
2. Moció de la Regidora No Adscrita, Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui, de control
sobre la situació actual dels recursos de formació organitzats per l’Ajuntament
per a l’any 2014, destinats a distints col·lectius.
3. Moció del Grup PSOE-Pacte per Eivissa, de control sobre les actuacions
realitzades per l’Ajuntament d’Eivissa per aconseguir l’obertura del Centre
d’Interpretació del Parc Natural de Ses Salines, bé declarat Patrimoni Mundial
per la Unesco.
4. Moció del Grup EPIC, de control sobre conèixer la situació actual i les
intencions de l’equipo de govern, en relació a aspectes relacionats amb
diferents béns declarats Patrimoni de la Humanitat.
6è. Precs i preguntes.

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB CARÀCTER ORDINARI, PER L'EXCM.
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 27 DE FEBRER DE 2014.
ASSISTENTS:
Sr. Alcaldessa-Presidenta:
Sra. María del Pilar Marí Torres
Srs. Regidors:

1

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 27 de febrer de 2014

Sr. Juan Daura Escandell
Sra. Catalina Sansano Costa
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
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
Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez
Srs. que falten amb excusa:
Sra. Lurdes Costa Torres
Secretari-Acctal.:
Sr. Joaquim Roca Mata
Interventora-Acctal:
Sra. María José Vegas Hernando

ACTA NÚM. 2/14
A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les nou hores del dia vint-i-set de febrer de dos
mil catorze; sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa-Presidenta, Sra. María del Pilar
Marí Torres, 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.
Sr. Marí: Vol que consti en Acta l’enhorabona a la Sra. Boned, per la seua recent
maternitat.
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DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA
1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior:
Per unanimitat s’acorda l’aprovació de l’Acta de la sessió anterior, núm. 12/13,
ordinària de data 28 de novembre.
2n. Aprovació inicial del reglament de funcionament del sistema de gestió
mitjançant tecnologia de posicionament per satèl·lit de la flota del servei de
transport urbà de viatgers en automòbils lleugers de lloguer amb conductor de
l’Ajuntament d’Eivissa:
Donat compte de la proposta, del tenor literal següent:
“PROPOSTA D’APROVACIÓ PEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA DEL
“REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE GESTIÓ MITJANÇANT
TECNOLOGIA DE POSICIONAMENT PER SATÈL·LIT DE LA FLOTA DEL SERVEI
DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS EN AUTOMÒBILS LLEUGERS DE
LLOGUER AMB CONDUCTOR DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA”.
L’Ajuntament d'Eivissa va aprovar pel Ple a data 30 d’abril de 2013, el “Reglament de
gestió mitjançant tecnologia de posicionament per satèl·lit de la flota del servei de
transport urbà i interurbà de viatgers en vehicle turisme de l’Ajuntament d´Eivissa”, que
va ser publicat al Butlletí Oficial Número 77 de l’ 1 de Juny de 2.013. En aquest
Reglament s’establia un període de transitori per a la seva implantació (nou mesos
excloent d’aquest còmput el període comprés entre el 1 de juliol i el 30 de setembre)
En aquest Reglament s’assenyala que la configuració de l’assignació de serveis
per la central es definirà en un Reglament intern de funcionament del sistema
que haurà de ser aprovat per l’Ajuntament. Això fa necessari crear i desenvolupar
una sèrie de normes per una prestació del servei eficaç, expeditiva i de qualitat.
El principal objecte d’aquest Reglament de funcionament és establir un marc comú,
que permeti coordinar el funcionament del nou sistema de gestió mitjançant tecnologia
de posicionament per satèl·lit de la flota d’auto-taxis de l’Ajuntament d’Eivissa i que
garanteix un servei eficient i de qualitat que arribi per igual a la totalitat dels residents i
visitants de vila, així com millorar la seguretat dels professionals del sector.
Aquesta normativa serà d’obligat compliment tant per part dels operadors d’aquest
sistema de gestió amb origen en la totalitat del municipi d’Eivissa que comptin amb la
prèvia conformitat de l’Ajuntament com per part dels professionals del sector del taxi,
ja siguin titulars de llicències fixes com d'autoritzacions temporals.
La finalitat d’aquest Reglament es establir el marc de funcionament en la distribució
de serveis a vehicles auto-taxi amb llicència municipal o autorització estacional
incardinades en l’Ajuntament d’Eivissa que inclou totes les parades ubicades al terme
Municipal d’Eivissa per tal de garantir un servei eficient i de qualitat que arribi per
igual a la totalitat dels residents i visitants de la vila, així com millorar la seguretat dels
professionals del sector.
LA PROPOSTA QUE ES PRESENTA AL PLE DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA
PER A LA SEVA APROVACIÓ ES LA SEGÜENT:
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1r.- Aprovar inicialment el “Reglament de funcionament del sistema de gestió
mitjançant tecnologia de posicionament per satèl·lit de la flota del servei de transport
urbà de viatgers en automòbils lleugers de lloguer amb conductor de l’Ajuntament
d’Eivissa
2n.- Ordenar la publicació de l’anterior acord en el butlletí Oficial de les Illes Balears i
en el taulell d’anuncis de la corporació durant trenta dies a efectes d’informació pública
per a la presentació de reclamacions i suggeriments. En el supòsit que no es
presentés cap reclamació o suggeriment, l’acord d’aprovació inicial s’entendrà
definitivament aprovat sense necessitat d’un nou acord exprés.
És tot el que es proposa als efectes oportuns.
Eivissa, 11 de febrer de 2014
Paz Hernández Venero
Juan Mayans Cruz
Cap de l’Àrea de Mobilitat i Medi Ambient
Regidor de Medi
Ambient.”
“REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE GESTIÓ MITJANÇANT
TECNOLOGIA DE POSICIONAMENT PER SATÈL·LIT DE LA FLOTA DEL SERVEI
DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS EN AUTOMÒBILS LLEUGERS DE
LLOGUER AMB CONDUCTOR DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA.
Preàmbul
L’Ajuntament d'Eivissa va aprovar pel Ple a data 30 d’abril de 2013, el “Reglament de
gestió mitjançant tecnologia de posicionament per satèl·lit de la flota del servei de
transport urbà i interurbà de viatgers en vehicle turisme de l’Ajuntament d´Eivissa”, que
va ser publicat al Butlletí Oficial Número 77 de l’ 1 de Juny de 2.013. En aquest
Reglament s’establia un període de transitori per a la seva implantació (nou mesos
excloent d’aquest còmput el període comprés entre el 1 de juliol i el 30 de setembre)
En aquest Reglament s’assenyala que la configuració de l’assignació de serveis per la
central es definirà en un reglament intern de funcionament del sistema que haurà de
ser aprovat per l’Ajuntament. Per això, es fa necessari crear i desenvolupar una sèrie
de normes per una prestació del servei eficaç, expeditiva i de qualitat.
OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ.
Article 1
El principal objecte d’aquest Reglament és coordinar el funcionament del nou sistema
de gestió mitjançant tecnologia de posicionament per satèl·lit de la flota d’auto-taxis
de l’Ajuntament d’Eivissa per garantir un servei eficient i de qualitat que arribi per igual
a la totalitat dels residents i visitants de vila, així com millorar la seguretat dels
professionals del sector.
Article 2
Aquesta normativa serà d’obligat compliment tant per part dels operadors d’aquest
sistema de gestió amb origen en la totalitat del municipi d’Eivissa que comptin amb la
prèvia conformitat de l’Ajuntament com per part dels professionals del sector del taxi,
ja siguin titulars de llicències fixes com d’autoritzacions temporals.
VEHICLES
Article 3
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El Reglament de l’Ajuntament declara obligatòria la implantació de la tecnologia de
posicionament per satèl·lit en la totalitat dels vehicles d’auto-taxi del municipi.
Article 4
Serà possible la distribució de serveis a vehicles auto-taxi amb llicència municipal o
autorització estacional incardinades en l’Ajuntament d’Eivissa. Les preferències i les
Zones es determinaran segons les necessitats del servei i sempre prèvia proposta a
l’Ajuntament que haurà d'aprovar-les. L’Ajuntament també podrà proposar al/s
operador/s la creació de Zones i preferències. L’assignació de serveis no podrà
excloure cap de les parades ubicades al terme Municipal d’Eivissa, excepte si existeix
autorització municipal.
Article 5
Els vehicles tenen l’obligació de proporcionar a la central les seves característiques
més importants, tals com adaptació per persones de mobilitat reduïda, cobrament amb
targeta de crèdit, acceptació de mascotes, portar baca … La incorporació en els
vehicles, del sistema per cobrar serveis mitjançant targeta de crèdit serà opcional.
SERVEIS
Article 6
Els serveis seran sol·licitats mitjançant trucada de telèfon, sms o internet al nombre
prefixat, si l’usuari ja és client. El servei ha de remetre's successivament per ordre de
preferència a tots els vehicles que estiguin en parada o zona amb l’objectiu del
conductor d’atendre el servei, si són més d’un els interessats es passarà al que
pertoqui.
Article 7
Els serveis sol·licitats es distribuiran segons les seves característiques:
1.
Trucades Normals, (clients registrats o no registrats) es distribuiran segons les
preferències establertes.
2.
Reserves Normals (clients registrats o no registrats) (Eurotaxis o destinació
Port, Aeroport i Hospitals) es distribuiran segons les preferències establertes amb un
temps que vendrà determinat per cada zona buscant contínuament fins trobar el
vehicle. Comunicació per part del sistema al client (si es possible) la confirmació i
temps d’arribada del taxi. (Des de 24 hores abans).
3.
Reserves Periòdiques, (clients registrats) (Eurotaxis o destinació Port, Aeroport
i Hospitals) es distribuiran segons les preferències establertes amb un temps que
vendrà determinat per cada zona buscant contínuament fins trobar el vehicle.
Comunicació per part del sistema al client (si es possible) la confirmació i temps
d’arribada del taxi.
4.
Serveis Preferents, es distribuiran segons les preferències establertes amb un
temps que vendrà determinat per cada zona buscant contínuament fins trobar el
vehicle. Comunicació per part del sistema al client (si es possible) la confirmació i
temps d’arribada del taxi.
PRESTACIÓ DE SERVEI
Article 8
El servei tindrà la consideració de Servei Públic i es prestarà durant les vint-i-quatre
hores al dia i tres cents seixanta i cinc dies l’any. Es podrà proposar a l’Ajuntament
un calendari de dies lliures que una vegada aprovat serà d’obligat compliment.
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Article 9
Les disposicions dels taxis seran:
1)
Lliures i connectats al sistema, disponibilitat d’acceptar qualsevol servei.
2)
Pausa, per diverses raons com recollida de serveis, finalització de jornada, o
qualsevol altre parada amb gent esperant a la mateixa, serà possible aqueixa pausa,
deixant de rebre peticions de servici.
3)
Ocupats a zona, es podrà introduir la destinació final “zona” del client i optar en
l’ordre de preferències en el moment que entri en la zona corresponent.
4)
Ubicats en parada, al moment d’aturar el vehicle a la parada aquest s’ubicarà
per respectar l’ordre de la mateixa.
Article 10
Si en l’ordre de preferències qualsevol parada es la primera, el primer auto-taxi està
obligat a acceptar el servei, i si no es així el servei passarà a tots els ubicats en
parada.
Article 11
En el cas de que un vehicle es trobi posicionat en parada, quan s’accepti un servei
designat i resulti nul, aquest vehicle recuperarà la primera posició de ubicació, en la
parada d'on va sortir, i s´haurà de comunicar a la central.
Article 12
Els vehicles auto-taxi disposaran d’un temps de resposta de 10 segons i el rebuig
d’un servei haurà d’estar motivat. Si es passa l’ordre de preferències sense resposta
de cap vehicle, el servei passarà a la borsa de pendents, el sistema esperara al primer
vehicle que entri en qualsevol de les preferències establertes per oferir-li el servei
sol·licitat.
Article 13
Una vegada acceptat el servei el conductor serà el responsable i no es podrà rebutjar,
excepte per causa de força major, la qual haurà de comunicar a la central.
LA CENTRAL
Article 14
La central podrà ser gestionada per un tercer. Tendrà equipament tecnològic i
personal suficient per donar un bon servei general tant a clients com als professionals
del taxi. De la mateixa manera haurà d'estar connectat amb el Servei d'Emergències
de les Illes Balears SEIB 112. Així mateix haurà de disposar d’un sistema auxiliar de
comunicació davant possibles errades en el funcionament del sistema de GPS.
Els operadors donaran el servei en igualtat de drets i obligacions, a canvi d’una quota.
Aquestes quotes han de garantir que es cobreixi el cost real del servei en condicions
normals de productivitat i organització i permetre una amortització adequada i raonable
i el manteniment de la central. Aquestes quotes es podran revisar de manera
excepcional quan es produeixi una variació en els costos que alteri significativament
l’equilibri econòmic per a la qual cosa s’haurà de motivar degudament davant
l’Ajuntament. El no abonament de les quotes conduirà a la sanció corresponent.
El/s operador/s haurà/n d’elaborar un model d’estudi econòmic, per a la millor gestió
de l’actualització de les quotes, que equilibri els ingressos i els costos del servei, el
qual haurà d’obtindre la conformitat de l’Ajuntament.
La central atendrà la sol·licitud de serveis, registrant les dades, si els usuaris no son
clients, col·locarà els serveis dins la zona corresponent i els passarà segons l’ordre de
preferències i una vegada acceptat el conductor disposarà dels detalls del servei.
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Article 15
El rigorós compliment, tant d’aquesta Normativa com del Reglament de l’Ajuntament
d'Eivissa i la resta de normativa d’aplicació és condició indispensable.
Article 16
Disposarà d’un servei d’informació que a través de missatge avisarà als vehicles que
estiguin dins zona, de l’existència a la mateixa, de serveis atorgats a altres taxis, amb
la finalitat de no recollir cap servei assignat a un altre vehicle.
Article 17
Funcions del terminals embarcats:
• Consulta de serveis pendents.
• Els vehicles podran saber l’estat de les parades i de les zones del municipi.
• Emetre i rebre missatges tipus “SMS” únicament amb la central.
• Sol·licitar ajuda en cas d'emergència, el qual tindrà un protocol específic.
• Demanar petició de veu amb la Central.
•
•

Diverses configuracions del terminal embarcat (il·luminació, llenguatge, so, etc.)
Navegador o mapa per a guiar fins al destí, etc.
ZONES I PREFERÈNCIES.

Article 18
El municipi d'Eivissa es dividirà amb tantes zones com sigui necessari: Urbanes i
urbanitzables. Aquestes zones seran aprovades per l’Ajuntament a proposta del/s
operador/s estant subjectes a variació segons les necessitats del servei. L’Ajuntament
també podrà realitzar propostes al respecte.
Article 19
Primer la parada i desprès la proximitat o el temps inferior d’arribada determinarà
l’ordre de la llista dins cada preferència per l'assignació dels serveis sol·licitats,
posteriorment passaran a borsa on estaran un temps determinats fins passar a la
recerca de vehicles d’altres municipis seguint les mateixes preferències que els
anteriors.
Article 20
Es crearà una relació de preferències diferent per atendre les peticions de servei
segons temporada.
La proposta de les dates que determinin l’aplicació d’aquestes preferències s’hauran
d’aprovar per l’Ajuntament.
PROCEDIMENT SANCIONADOR: FALTES I SANCIONS.
Article 21
Els professionals dels vehicles d’auto-taxi podran ser sancionats per les infraccions
establertes en el present Reglament, en la resta d'acords presos per l'Ajuntament i la
normativa que en sigui d'aplicació.
El procediment sancionador s'ajustarà al procediment establert a la Llei 30/1992 de 26
de novembre de règim jurídic i procediment administratiu comú i pel RD 1398/1993 de
4 d'agost per l'exercici de la potestat sancionadora.
A més de les infraccions a què es refereix el present reglament, constituiran
infraccions els fets i omissions tipificades a la Llei 16/1987 de 30 de juliol d'ordenació
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dels transports terrestres i al seu Reglament aprovat per Reial Decret 1211/1990 de 28
de setembre, altres normes de l'Estat i/o Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les
quals seran sancionades conforme a les esmentades normes
Article 22
En funció del present procediment sancionador establert, podran imposar-se sancions
sempre que la falta estigui tipificada en aquest Reglament de funcionament i que no
hagi prescrit.
I.- Els expedients sancionadors podran iniciar-se:
• D'ofici, bé a conseqüència d'actes d'infracció subscrites pels serveis d'inspecció
o com a conseqüència de denúncies formulades per les forces i cossos de
Seguretat de l'Estat, per la policia autonòmica, per la policia local o per serveis
d'inspecció d'altres Administracions.
• Per denúncia d'usuaris, entitats, associacions o persones interessades.
• Les denúncies d'associacions, entitats, usuaris i persones interessades podran
formular-se mitjançant comunicació escrita, amb signatura original, dirigida a
l'òrgan competent per qualsevol mitjà.
II.- Quan l'òrgan competent tingui coneixement dels fets, emetrà un informe
determinant si els fets són susceptibles de considerar-se falta i acordarà, en el seu
cas, la sanció associada a la falta comesa. Aquesta proposta de sanció serà notificada
per escrit al presumpte infractor.
III.- El termini màxim en el qual s'ha de notificar la resolució del procediment
sancionador serà d'un any des de la data de notificació de l'acord d'inici d'aquest
procediment. Una vegada transcorregut aquest termini, s'ha d'acordar la caducitat de
l'expedient i l'arxiu de totes les actuacions.
IV.-El presumpte infractor disposarà d'un termini de 15 dies naturals per presentar les
al·legacions que estimi convenients. Una vegada rebudes les al·legacions o
transcorregut el termini sense al·legar, es resoldrà l'expedient, notificant per escrit la
resolució final que serà d'obligat compliment per part del sancionat.
V.- El termini màxim en el qual s'ha de notificar la resolució del procediment
sancionador serà d'un any des de la data de notificació de l'acord d'inici d'aquest
procediment. Una vegada transcorregut aquest termini, s'ha d'acordar la caducitat de
l'expedient i l'arxiu de totes les actuacions.
Article 23
La sanció serà conseqüència de la comissió d'una infracció al que es disposa al
present reglament. Les infraccions podran ser considerades, lleus, greus o molt greus.
Article 24
Es consideraran faltes lleus:
Rebutjar més de cinc serveis al mes.
Si s’utilitza per comunicar-se el sistema de radio-taxi,
Fer-ne mal ús utilitzant llenguatge inadequat, o comentaris aliens als temes de feina.
Usar de manera incorrecta les opcions del dispositiu mòbil.
No portar l'emissora encesa i a l'escolta al primer canal.
La lleugera incorrecció amb els altres taxistes o amb el personal de Central.
Comunicació entre cotxes sense permís de Central.
Informar sense prèvia petició de pas.
Repetir sense estar en millor posició.
Manar prendre nota d'un company sense estar en millor posició que ell.
La insistència en l'adjudicació d'un servei sense estar en millor posició.
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Una vegada es faci càrrec d'un servei, desatendre'l per recollir a altres clients, sinó hi
ha un altre cotxe per fer-ho. Mai podrà quedar pendent.
No realitzar el manteniment necessari d'aquells components i accessoris que siguin
necessaris per al desenvolupament de l'activitat.
Portar un servei d'un company una vegada que estigui assignat.
Article 25
Es consideraran faltes greus:
•
Rebutjar més de deu serveis al mes.
•
No respectar la present normativa de funcionament mitjançant tecnologia de
posicionament per satèl·lit.
•
No recollir qualque servei el qual s’ha acceptat i la central li hagi transferit,
sense comunicar-ho prèviament i motivant la decisió.
•
No informar a la central i/o no presentar-se als torns de guàrdia nocturna en
temporada baixa
•
Cometre cinc faltes lleus en un període de dos mesos.
•
Permetre l'ús dels mètodes de treball a tercers.
•
Fer qualsevol tipus de reclamació o denúncia a un altre company o a la Central
en fals.
•
Pronunciar blasfèmies, paraules malsonants, o maltractaments greus a clients
o al personal de la Central.
•
Falsejar la posició amb la finalitat d'adjudicar-se un servei.
•
Finalitzar un servei de manera falsa, abandonant al client i no comunicant-ho a
la Central.
•
incórrer en Falta Lleu durant tres vegades en el còmput d'un any.
•
Realitzar manipulacions no autoritzades d'aquells components i accessoris que
siguin necessaris per al desenvolupament de l'activitat.
Article 26
Es consideraran faltes molt greus:

Reincidència i manifesta desobediència en relació als servei objecte d’aquesta
normativa.

Cometre quatre faltes greus en un semestre

La reiteració de dues Faltes Greus en el transcurs d'un any.

Les agressions entre companys que causin lesions físiques.

Els maltractaments entre taxistes.

Obstaculitzar el servei de l'emissora mitjançant una activitat deslleial, realitzant
actes tals com: prémer el comandament d'emissió, transmetre sorolls, música o
comentaris, etc.

L'incompliment de les obligacions econòmiques amb l’operador per la manca
de pagament de les quotes periòdiques. El que no aboni el rebut en el termini previst,
serà suspès del servei immediatament.

La realització d'operacions fraudulentes amb la Central, sempre que alterin en
normal funcionament de la distribució de serveis en benefici d'un o diversos usuaris.

Les agressions al personal de l'operadora en el desenvolupament

Qualsevol altre falta no tipificada en els articles anteriors estarà subjecte a
estudi per part de l’Ajuntament.
Article 27
Sancions:

A les dues primeres faltes lleus, dos dies sense servei de central, i dos dies
més per cada falta lleu, fins arribar a les cinc.
9

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 27 de febrer de 2014


A la primera falta greu, quinze dies sense servei de central, i quinze dies més
per cada falta greu, fins arribar a les quatre.

A la primera molt greu, trenta dies sense servei de central.

A la segona falta molt greu, la comissió de disciplina pot emetre informe a
l’Ajuntament, fent constar l’historial, i les gravetats de les faltes comeses.
Article 28
1)Les infraccions lleus són sancionades amb prevenció o multa de fins a 250 euros, o
amb les dues sancions al mateix temps; les greus, amb multa de fins a 1.250 euros; i
les molt greus, amb multa de fins a 2.500 euros.
2) La quantia de les sancions es graduaran tenint en compte el dany o el perjudici
causat, la intencionalitat i la reincidència. Es considera una circumstància atenuant
haver corregit la infracció a requeriment de l'Administració.
3)La quantia de les sancions pecuniàries que poden correspondre als subjectes
infractors com a conseqüència d'expedients sancionadors incoats es reduiran en un
50% si, en el termini per formular les al·legacions al plec de càrrecs, es produeix el
pagament voluntari, fet que donarà lloc a la finalització de l'expedient amb imposició de
la sanció per la quantia ingressada.
4)L'import econòmic de les sancions serà convenientment actualitzat prenent com a
base el valor de l'I.P.C. publicat pels Organismes Estatals.
Article 29
Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys, les infraccions greus
prescriuen al cap de dos anys i les infraccions lleus prescriuen al cap d'un any, el
còmput començarà a partir de la data de la comissió de la infracció. Aquests mateixos
terminis són aplicables a la prescripció de les sancions. El còmput dels terminis es
regeix per la legislació sobre el procediment administratiu comú.
DISPOSICIÓ FINAL
El present Reglament entrarà en vigor una vegada aprovat definitivament per la
Corporació, s’hagi publicat el seu text íntegre i al dia següent de la seua publicació.”.
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Urbanisme, Obres, Medi
Ambient i Serveis Municipals.
Intervencions:
Sr. Ruiz: Votaran a favor, però faran una petita crítica que creuen que està en
coherència amb el seu discurs des del primer dia que varen parlar d’això. Creuen amb
una política de mobilitat insular, i creuen que el Consell Insular està abandonant tota
política de mobilitat. El taxi és un servei públic igual que el servei d’autobús. Vetllen
perquè hi hagi un control públic del sistema de transport públic, per la qual cosa el
GPS és un bon sistema per intentar regular i que l’administració tengui un control.
També desitgen que altres serveis públics de transport tenguin control, i els agradaria
que el Consorci de Mobilitat funcionés i així no haguessin de tenir un sistema de GPS
diferent a cada municipi de l’Illa. Esperen que aquest sistema sigui un èxit, que
funcioni i que millori el servei de taxis que tanta falta fa.
Sr. Villalonga: En altres ocasions han tengut la possibilitat d’incorporar les seues
opinions i millores a altres reglaments que han presentat. El reglament que es
presenta avui té senssibles punts de millora, per exemple, no s’estableix un règim
sancionador per a l’operador, ni s’indica quina és la informació que es donarà a
l’Ajuntament per part de l’operador, amb la qual cosa seguiran sense saber com
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funcionen els taxis en el municipi. Tampoc s’indica si hi pot haver dos sistemes de
GPS funcionant al mateix temps. No queda clar si pot ser una contracta externa qui
porti l’operador o no. Presentaran al·legacions per millorar sensiblement el text.
Sr. Mayans: Respecte a que no hi hagut consens, fa dos setmanes li varen enviar el
text per a possibles millores en el reglament. Hi ha hagut reunions amb les
associacions majoritàries. De moment no hi ha hagut cap tipus de queixa a aquest
reglament. Creuen que és un reglament bo, elaborat el 100% pel departament de
mobilitat. Vol agrair a la funcionària Paz Hernández la seua professionalitat en aquest
tema.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb els vots a favor de les Sres. Marí,
Sansano, Sánchez, Valladolid, Martínez, García, Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí,
Prats, Larroda, Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer, i l’abstenció de la Sra. SánchezJáuregui i del Sr. Villalonga.
3r. Mocions amb proposta d’acord:
3.1.- Moció del Grup PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d’acord per tal que
l’Ajuntament habiliti els sistemes i procediments necessaris per a l’admissió i gestió de
factures electròniques.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA PER TAL QUE
L'AJUNTAMENT D'EIVISSA HABILITI ELS SISTEMES I PROCEDIMENTS
NECESSARIS
PER A L’ADMISSIÓ I GESTIÓ DE FACTURES ELECTRÒNIQUES
Ildelfonso Molina Jiménez, 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:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En la seva exposició de motius, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels
ciutadans als serveis públics indica que:
"... l'Administració esta obligada a transformar-se en una administració
electrònica regida pel principi d'eficàcia que proclama l'article 103 de la nostra
Constitució.
És en aquest context en el qual les administracions s'han de comprometre amb
la seva època i oferir als seus ciutadans els avantatges i possibilitats que la
societat de la informació té, assumint la seva responsabilitat de contribuir a fer
realitat la societat de la informació "
Aquesta doble obligació de facilitar els serveis públics i alhora d'impulsar la societat de
la informació no és aliena a aquest ajuntament. En aplicació del principi d'eficàcia que
la Constitució exigeix a l'administració, aquesta està obligada a prestar els seus
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serveis aplicant les tècniques, instruments i mètodes que permetin al ciutadà accedir
als seus serveis de la manera més senzilla i àgil.

D'altra banda i en la situació actual, en què es tan important l'eficàcia com l'eficiència,
l'administració local no pot eludir la seva responsabilitat d'implantar sistemes i
procediments que abarateixin el cost de la prestació de serveis.
A més de tot això, en la situació actual que viuen les empreses al nostre país,
qualsevol sistema que faciliti l'agilització dels tràmits administratius en la gestió de les
seves relacions econòmiques amb l'administració és més que una opció una obligació.
Per tot això, es planteja la següent
PROPOSTA D'ACORD
Que l'Ajuntament d'Eivissa posi en marxa els sistemes i procediments necessaris per
tal que aquesta administració accepti, gestioni, autoritzi i pagui factures en format
electrònic en el termini màxim de sis mesos.
Eivissa, 20 de febrer de 2014
Sgt. Ildefonso Molina Jiménez
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”
Intervencions:
Sr. Molina: És la tercera vegada que presenta aquesta moció textual i literalment. No
vol fer perdre temps a ningú explicant les virtuts de la factura electrònica. Només farà
referència a dues actes de ple, la del 23 de febrer de 2012 en la qual el Sr. Prats,
malgrat votar en contra de la moció, va dir que es comprometia a que l’1 de gener de
2013 estigués funcionant. A la moció demanaven que en sis mesos s’habilités tot el
sistema de gestió electrònica de les factures amb l’administració. En aquell moment
se’ls hi va dir que sis mesos no era correcte, perquè tenia que ser un exercici complet
per començar bé, però que al gener de 2013 estaria. El Ple de 27 de juny de 2013,
essent ja el Sr. Rodrigo el regidor responsable d’innovació, votaren a favor de la
moció, i els hi varen dir que es podien comprometre que en el termini de sis mesos
estaria operatiu aquest tema. Aquest termini coincidia amb el final d’any amb la qual
cosa estaven parlant de l’1 de gener de 2014. En el Ple d’avui aquesta moció fa el seu
segon aniversari. Li preocupen dues coses, primera, que han consultat quins
expedients de contractació hi ha ara mateix, i han vist que el primer expedient de 2014
fa referència a sistemes de gestió electrònica de dades. Això és un expedient que s’ha
obert ara. Quan estarà tancat?
L’altra tema serà que sí té que començar amb un exercici fiscal,ja arribarien al 2015.
Amb la qual cosa un projecte d’innovació que es trobaren damunt la taula quan
entraren, ha estat tres anys parat. Li agradaria que li expliquessin quin és la situació
d’això, quines perspectives hi ha, i quan hi haurà aquest sistema posat?
Sent les nou hores i vint minuts s’incorpora a la sessió la regidora Sra. Boned.
Sr. Rodrigo: Tant ha set el retard que la llei ha canviat, que és un dels motius pel qual
li acceptaran la moció, perquè tenen de termini fins el 15 de gener de 2015 per tenir
implantat el sistema. Primer han d’organitzar el règim interior de la gestió documental,
per després poder-lo exterioritzar. Quan es va fer càrrec d’aquesta regidoria és va
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trobar un projecte de modernització de l’administració local, que l’han tengut que variar
perquè en el transcurs del temps el sistema o el concepte de l’estratègia de gestió de
la informació ha canviat. Creu que aquesta setmana acababa el termini per presentar
ofertes, i la setmana que ve tendran la mesa de contractació. S’ha buscat una
ferramenta que li agradi a la gent de la casa que es quedarà aquí. Creu que abans de
l’estiu ja tendran la implantació feta.
Sr. Molina: Està content que votin a favor de la moció, i de què s’estiguin fent coses,
però facin-les. Vol recordar-los que tenen el mandat legal de fer-ho.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.
3.2.- Moció del Grup PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d’acord per tal de
manifestar el suport al petit comerç del municipi.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA PER TAL DE
MANIFESTAR EL SUPORT AL PETIT COMERÇ DEL MUNICIPI.
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:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Durant la legislatura 2007-2011, els governs progressistes del Consell d’Eivissa i del
Govern de les Illes Balears varen iniciar els primers plans de reconversió de zones
turístiques madures de Platja d’en Bossa i Sant Antoni, amb el suport de tots els
ajuntaments directament implicats, que són els d’Eivissa, Sant Josep de sa Talaia i
Sant Antoni de Portmany.
Els objectius eren promoure, des de la col·laboració dels agents implicats tan públics
com privats, totes aquelles accions encaminades a la modernització i revitalització
d’aquestes zones turístiques, des d’una òptica d’actuació global i conjunta de millora
de l’entorn, dels espais i infraestructures públiques, i de la qualitat de l’oferta privada,
per tal de donar un impuls econòmic i a la creació de llocs de feina amb un model
productiu que a més pogués generar activitat més enllà dels mesos de temporada
turística estival.
En 2011, el canvi de governs a les institucions d’Eivissa i de la Comunitat va suposar
la paralització dels treballs per a la posada en marxa del Consorci de reconversió de
zones turístiques madures de l’illa d’Eivissa.
Enmig d’aquesta situació de paràlisi, ens hem trobat amb l’aparició d’un projecte
privat, que s’ha autoatorgat la capacitat de decidir en solitari com ha de ser la futura
planificació de bona part de la Platja d’en Bossa, on l'Ajuntament d'Eivissa hauria de
tenir molt a dir.
Un apartat especialment preocupant d'aquest projecte per a la ciutat d'Eivissa és el
relatiu a la construcció d'un gran centre comercial de 55.000 metres quadrats, el que
sense cap dubte significaria una ruptura de les actuals normes de joc del comerç a l'illa
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i un seriós perill per a la continuïtat de molts de petits comerços del nostre municipi.
L'Ajuntament d'Eivissa ha de vetllar per la creació i el manteniment d'empreses locals,
que donen vida als barris, creen riquesa que es queda a l'illa i possibilitats reals
d'ocupació i autoocupació per als nostres ciutadans. Aquest recolzament no pot ser
només teòric, s'ha de demostrar amb fets i per això és important que en moments en
que es debat la conveniència o no d'aquest projecte, quedi clara la postura ferma de
l'Ajuntament d'Eivissa en recolzament dels nostres comerciants.
Per tot això,el grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa planteja la següent
PROPOSTA D'ACORD
1. El ple de l'Ajuntament d'Eivissa manifesta el seu suport al petit comerç del
municipi i rebutja qualsevol projecte de construcció de grans centres comercials
que desequilibrin la ja delicada situació en que es troben els negocis del centre
de la ciutat.
2. El ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta el Consell d'Eivissa i el Govern de les Illes
Balears a no donar suport a cap iniciativa pública o privada que suposi la
construcció d'un gran centre comercial i pugui provocar repercussions
negatives sobre el teixit comercial i econòmic de l'illa, com és el cas del
projecte privat autoanomenat Pla d'Excel·lència de Platja d'en Bossa.
Eivissa, 21 de febrer de 2014.
Sgt. Rafel Ruiz González,
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa.”
Intervencions:
Sr. Ruíz: Del 2007 al 2011, els diferents governs progressistes, varen iniciar un pla de
reconversió de les zones turístiques madures. Amb el canvi de govern es troben amb
una paralització d’aquests projectes fets per altres equips de govern. El que venen a
fer avui és intentar minvar la preocupació que tenen aquells que defensen una petita
botiga, aquells que durant molts anys han treballat pel petit comerç de la nostra ciutat,
que han creat una cultura de comerç mediterrània. Tenim un centre comercial que la
immensa majoria d’habitants de l’Illa, el visiten cada dia per fer les seues compres. És
el centre comercial de la nostra ciutat i han d’estar molt orgullosos, perquè dona vida a
la ciutat i feina a molta de gent de fora vila i de vila. Tenen molta preocupació, i creuen
que és compartida, de què un centre comercial que equival a onze camps de futbol,
pot rompre les normes de joc del comerç, de la forma de treballar de la gent del centre
de la nostra ciutat no és bo, pot perjudicat molt al nostre petit comerç. Els agradaria
que l’equip de govern fes una declaració pública de que està per defensar aquest tipus
de comerç que ens acompanya fa molts anys. No tenen constància de que s’hagin fet
polítiques de protecció d’aquest petit comerç, ajuda, o rehabilitació. El que veuen és
que cada dia es tanquen molts comerços. Tenen molts dubtes, i pensen que
l’Ajuntament d’Eivissa ha de protegir el centre comercial que hi ha a Eivissa. Pensen
que aquí fa falta un impuls al petit comerç, i sobretot, una posició ferma a que futurs
grans centres comercials puguin posar en perill el sistema de comerç tradicional de la
nostra ciutat.
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Sr. Ferrer: La xarxa comercial d’Eivissa és molt important, perquè la creació de feina,
tant directa com indirecta, ha set una font de riquesa per a la nostra societat. Les
grans companyies que col·loquen aquí els seus productes, a les 24 hores d’haver
tancat la caixa, els diners estan a Madrid o a Galícia, i no repercuteixen en la riquesa
de la nostra ciutat. En canvi el petit comerç segueix treballant i reverteix en els
ciutadans. Creu que és important no rompre aquesta xarxa.
A la passada legislatura es va fer primer una enquesta amb tots els comerciants
d’Eivissa, per veure la seua situació i les seues necessitats. Després, per part del
Consell i a la Mesa de Comerç, es va fer un estudi profund, per saber la situació del
comerç a tota l’Illa, i per donar coherència a les campanyes que s’haguessin de fer, les
ajudes, o necessitats que tenien aquestes petites botigues tradicionals. Varen poder
conèixer una determinades necessitats molt concretes, i intentaren donar-los suport
amb aquestes mancances, per fer front a la competència de les grans companyies. No
sap si l’equip de govern ha fet alguna cosa, però espera que a partir d’ara es
preocupin un poc, perquè sinó acabaran tinguent una ciutat sense comerços, o només
amb grans superfícies.
Sr. Villalonga: Quan el Sr. Ruíz parla de centres comercials, també parla de grans
superfícies? Vol saber si la moció és extensiva al projecte de grans superfícies, a Sant
Antoni, a la Ctra. de Sant Josep, etc. Si volen protegir el nostre comerç i instar al
nostre municipi i a resta de municipis, que no es construeixin centres comercials i
grans superfícies comercials, contaran amb el seu vot. El que no faran és estigmatitzar
un projecte perquè és d’una persona determinada. Estan a favor de la defensa del
petit comerç, com no pot ser d’altra manera, però el que fa falta és establir clarament,
que el que volen és defensar el petit comerç front a totes les grans superfícies.
Sr. Marí:. Recolzen qualsevol iniciativa comercial. Per demostrar si han fet coses o no
ha portat un llistat d’actuacions que s’han portat a terme, perquè vegin els recolzament
que donen al petit comerç, com són els cursos formatius que s’han fet, ja sigui
d’aparadorista, de tècniques de comercialització, de finançament. Les campanyes que
s’han fet de Nada, del dia del pare i del dia de la mare, la donació de 2.000 targetes
per aparcament gratuït en zona blava del municipi.
Se celebrarà la primera fira d’estocks, enguany a partir del vuit de maig a la plaça de
sa Graduada, tot això en concret del petit comerç. Després les iniciatives que es fan
amb activitats de restauració, com és el patrimoni gastronòmic que se celebra el
gener, o la novetat que es presentarà enguany que és el “Pincha i tapa medieval”, que
coincidirà amb la festa medieval.
A part de tot això, a la zona de La Marina hi haurà un mercadet a l’aire lliure per donar
suport als creueristes que ens visiten.
Hi ha una normativa i si aquesta es pot aplicar, l’Ajuntament no pot anar en contra
perquè estan en una economia de mercat lliure. La normativa sempre vol afavorir el
comerç, a rel d’això és va crear la directiva Bolkenstein, que és molt clara i que ha
afectat a infinitat de sectors productius del nostre entorn.
Amb la moció els hi està demanant que decideixin coses que són d’un altre municipi, i
és el seu Ajuntament qui ho ha de valorar.
Tenen un planejament urbanístic molt restrictiu que afecta a aquest municipi, i per això
les grans superfícies van a altres municipis.
Paralització no és sinònim de realitat econòmica sí. Ara es viu una realitat econòmica
molt diferent a la que va tenir el PSOE-Pacte. Per tant, paralització no realitat
econòmica sí, això és el que determina que si no es pot no es fan les coses.
Si l’Illa tenguès una activitat igual els dotze mesos de l’any, segurament no patirien el
que estan patín. El problema és que només estan actius sis mesos, quan no són
quatre mesos, per això molts d’aquestos comerços amb el que guanyen en quatre
mesos han subsistir la resta de l’any.
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Vol recordar la reconversió que ha sofert l’Avda. Bartomeu de Roselló. S’hi han
instal·lat una sèrie de botigues que, paral·lelament, han ajudat a creixer tota la zona de
l’eixample prop de Vara de Rey.
Estan a punt de presentar el projecte de la reconversió del mercat nou, que serà un
revulsiu per a aquella zona del municipi.
Creu que ha quedat clar que aquest equip de govern té un recolzament total al petit
comerç si, però determinar polítiques urbanístiques i ordenació d’altres municipis no.
Sr. Ruiz: Creu que el Sr. Marí no s’ha llegit la proposta d’acord. En cap moment diuen
ni manen a ningú que faci res en el seu municipi, el que demanen és que l’Ajuntament
es pronunciï a favor o en contra de defensar el petit comerç, i a favor o en contra de
grans centres comercials.. Diuen que estan a favor del petit comerç, però no diuen si
estan a favor d’aquest gran centre comercial. Està a favor? L’equip de govern de Vila
vol crear una mini ciutat comercial, que romprà totalment l’equilibri de comerç, que
serà un competència brutal pel petit comerciant d’Eivissa?
Buidaran la ciutat si donen recolzament com estan donant a aquest projecte que romp
les normes de joc.
L’anterior regidor d’Urbanisme va fer un PGOU, on limitava les grans superfícies dins
de la ciutat, i per això el Sr. Marí sap que s’han construït grans centres comercials fora
de la ciutat d’Eivissa, intentant protegir el petit comerç. És una llei feta per governs que
protegeixen als treballadors, als petits comerciants, al comerç tradicional, i a la gent
que treballa dia a dia per mantenir les segues botigues i els llocs de feina.
Estan en contra de què es creï un centre comercial, on la ciutadania hi anirà utilitzarà
els serveis que es donin i comprarà a les botigues, ho farà tot allí, i la nostra ciutat
què?
Però el més greu és que s’estan fent lleis a mida. És un projecte que no hi cap amb la
regulació actual, amb la qual cosa es crea un desequilibri.
Estant a favor d’un edifici de 600 metres quadrats que volen fer en el port, no estan
protegint al comerç tradicional. No parlen amb els comerciants de Vila? No veuen els
problemes que tenen?
Està molt orgullós de l’Avda. Bartomeu de Roselló perquè hi ha molts comerços, però
totes aquestes marques que han reactivat aquesta zona, se n’aniran totes allí i
possiblement desapareguin de la ciutat.
Vostès governen i facin el que creguin, però això donarà molts mals de cap en el futur,
i vostès seran els responsables d’haver fet una llei a mida, afavorir als que més tenen i
oblidar els que menys tenen.
Sr. Ferrer: El Sr. Marí la sorprès gratament, perquè tot el que ha nomenat ja ho feia
l’anterior equip de govern. Li agraeix que segueixi fent les mateixes campanyes.
El PGOU que es va fer durant els governs progressistes, marca unes pautes per
localitzar els llocs comercials. En cap moment l’hi ha parlat de cap projecte en concret,
l’hi ha parlat del comerç en general de la ciutat. Hi ha maneres d’ajudar-los, i el Sr.
Marí amb la seva contestació, li ha donat a entendre que no ha entès res del que li ha
explicat abans, perquè li ha posat com exemple l’Avda. Bartomeu de Roselló, que
justament és el que han d’evitar. Aquests comerços no són d’aquí i agafen els diners i
a les dotze de la nit ja estan fora d’Eivissa, i no produeixen riquesa. L’equip de govern
amb això esta afavorint que tanquin els comerços petits.
La Llei Bolkenstein que ha mencionat té una part de alliberació, però també té una part
que aboca directament als ajuntaments, i els hi dona llibertat per prohibir la instauració
de grans superfícies.
El Sr. Marí diu que els turistes venen i compren. Als turistes el que els hi agrada és la
diferenciació, i no aniran a comprar a grans superfícies perquè no tenen la gracia del
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petit comerç. El petit comerç té una diferència en el producte i tracte personalitzat als
seus clients, i és el que l’hi agrada a la gent trobar coses que no troben a casa seua.
A Barcelona han fet una llei per poder ajudar als antics comerços perquè no es
tanquin, perquè se n’adonen que s’estan quedant sense.
Creu que hi ha coses a fer, possibilitat de fer-les, però el que fa falta és voluntat de ferles.
Sr. Vilallonga: El seu grup està disposat a aprovar la moció, sempre que treguin la
part d’estigmatització. Els hi proposa que quedi redactada així:
“1.- El ple de l'Ajuntament d'Eivissa manifesta el seu suport al petit comerç del municipi
i rebutja els projectes de construcció de grans centres comercials i grans superfícies
que desequilibrin la ja delicada situació en que es troben els negocis del centre de la
ciutat.
2.- El ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta el Consell d'Eivissa i el Govern de les Illes
Balears a no donar suport a cap iniciativa pública o privada que suposi la construcció
de centres comercials i grans superfícies, i pugui provocar repercussions negatives
sobre el teixit comercial i econòmic de l'illa.”
Li dona la sensació de què aquesta moció és per anar en contra del que fa una gent
determinada. Creu que l’Ajuntament no s’ha de plantejar accions en referència al que
fa una persona concreta, per això proposa el canvi de redacció de la proposta.
Sr. Ruiz: Està d’acord amb el que ha dit el Sr. Villalonga, però no estan d’acord, sense
entrar en cap estigmatització, en treure el tema de la platja d'en Bossa.
Sr. Villalonga: Llavors haurien d’incloure la resta de projectes de grans superfícies
que s’estan fent arreu de l’Illa.
Sra. Marí: Entén que en el segon torn de paraula el seu grup respon a la moció amb
text inicial.
Sr. Marí: Si l’anterior alcalde de Sant Josep, company seu de partit, no va fer els seus
deures no és problema nostre si van deixar implantar grans superfícies a prop del
nostre municipi. No tenen res a dir ni fer cap tipus d’ingerència a un altre municipi,
igual que aquí no acceptarien vengués un altre municipi a dir com s’han de fer les
coses.
Hi ha un planejament urbanístic aprovat i s’està aplicant, i que mentre governava
l’oposició es donaren totes les llicències de les franquícies de l’Avda. Bartomeu de
Roselló. Què passa abans era bo i ara no?
A La Marina enguany com a novetat posen un mercadet, en el qual els comerciants
podran oferir millor els seus productes als visitants dels creués, perquè saben que el
50% de les despeses que fan a una destinació són en comerç, per tant van a facilitar
les coses a aquesta gent que té ganes d’emportar-se un record de la CEOE visita a
Eivissa.
No li cauen els anells per reconèixer el que està bé. Si es continuen fent els plans de
dinamització del comerç que estaven be abans, si són bons segueixen aprofitant-los.
Seguiran treballant per fomentar el petit comerç.
En base a la moció que han presentat, ja li ha dit abans, donen recolzament total al
petit comerç, però aquest equip de govern no determinarà polítiques urbanístiques o
ordenacions d’altres municipis. Per tant el seu vot serà en contra.
Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb els vots en contra de les Sres. Marí,
Sansano, Sánchez, Valladolid, Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, Larroda, a
favor de les Sres. Boned, Martínez, García, Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer,
i l’abstenció de la Sra. Sánchez-Jáuregui i del Sr. Villalonga.
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3.3.- Moció del Grup EPIC, amb proposta d’acord per tal de sol·licitar al Parlament de
les Illes Balears, l’eliminació de l’apartat 4t de l’article 52 de la nova llei de transports
terrestres i mobilitat de les Illes Balears.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del
Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,
al amparo del art. 87 de la ley 20/2006, de 15 de desembre,
Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares
EXPONE
Que actualmente se está tramitando la ley de transportes terrestres y movilidad de
las Illes Balears.
Que dicho proyecto, manifiesta en su artículo 52, apartado 4 “Las licencias de
carácter temporal se otorgaran preferentemente a los titulares de licencias de carácter
ordinario”.
Supone esto una limitación en el procedimiento de otorgamiento de licencias, pues
en el artículo 53.1 se indica “Los Ayuntamientos establecerán el procedimiento para el
otorgamiento de las licencias, su modificación, extinción y las condiciones de
prestación del servicio. Al mismo podrán concurrir todas las personas que acrediten el
cumplimiento de los requisitos exigidos de carácter personal, económico, laboral y
social, así como otros que puedan determinarse reglamentariamente, garantizándose
en todo caso los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia”.
Por tanto no se pueden garantizar estos principios si, las entidades que establezcan
el procedimiento, se ven limitadas a otorgar las licencias temporales a un sector
determinado.
Por tanto, se
SOLICITA
Que se incluyan en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal las
siguientes:
PROPUESTAS DE ACUERDO
1.- Solicitar al Parlament de les Illes Balears, la eliminación del apartado 4 del
artículo 52.
2.- Poner en conocimiento del Parlament de les Illes Balears el acuerdo anterior.
Eivissa, a 24 de febrero de 2014
Fdo. Antonio Villalonga Juan”
Intervencions:
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Sr. Villalonga: S’està tramitant la Llei de Transport de les Illes Balears. En el seu
article 52 punt 4t., s’indica que les llicències de caràcter temporal s’atorgaran
preferentment als titulars de llicències de caràcter ordinari.
El que no acaben d’entendre és que, per un costat es limita la competència als
ajuntaments per atorgar les llicències a qui considerin oportú, i després se’ls hi dona
permís per establir el procediment per atorgar-les.
Per això consideren que l’article 52 punt 4 s’ha d’eliminar, ja que l’Ajuntament ha de
ser el competent per determinar a qui vol donar les llicències.
Sr. Costa: Estan a favor d’aquesta moció. Fa vint dies que els representants dels
assalariats dels taxistes es posaren en contacte amb el seu partit, igual que s’han
posat en contacte amb altres partits polítics, per aquesta preocupació. També ja s’han
reunit amb el Partit Popular, i pareix ser que les informacions que els hi estan arribant
d’aqueix partit no són les desitjades. Estan davant un cas molt clar de contradicció del
Partit Popular. Per un costat estan parlant sempre de defensar que la gent s’ha de fer
emprenedora, s’ha de fer empresari, de què hi ha d’haver una certa llibertat
d’empresa, i quan es troben davant una realitat molt concreta, es troben davant d’un
Partit Popular conservador, proteccionista, i que defensa els interessos de sempre,
d’aquells col·lectius que tradicionalment tenen més força, més representativitat, i
poden influir més davant el Partit Popular.
Tenen un sector d’assalariats que fa molt temps que reclama això. Quan hi havia el
PSOE en el Consell, ja va intentar donar aquestes llicències des del Consell, i va obrir
les portes a què els assalariats del taxi també tanquessin una oportunitat per poder ser
emprenedors, o tenir durant els mesos d’estiu aquesta petita empesa que significa dur
un taxi. El que està fent aquest llei, és tornar a no permetre que els assalariats puguin
tenir aquesta petita empresa durant l’estiu, i a més permetre que s’acumulin dos i tres
llicències sobre els que ja en tenen, la qual cosa és una acaparament de la que el
Partit Popular n’està sent col·laborador necessari.
Independentment d’estar d’acord avui amb aquesta moció, de què es porti al
Parlament perquè es sensibilitzi amb aquesta qüestió, el seu grup ja ho ha demanat al
Parlament, per evitar que aquest article segueixi endavant, i es torni al sentit comú que
s’havia fet amb el pacte de progrés anterior, que era que les persones assalariades
poguessin tenir una oportunitat amb aquestes llicències estacionals durant els mesos
d’estiu, i que ara impedirà aquesta llei que s’està aprovant en el Parlament de les Illes
Balears.
Ha vist en premsa que el PREF està a favor d’aquesta reclamació. Qui defensarà
aquesta moció? i si està en línia o realment es trenca, amb aquest tema concret, la
unitat de l’equip de govern?
Sr. Ferrer: El seu grup votarà a favor. Consideren que aquesta llei és injusta. L’equip
de govern sempre parla de la lliure competència, i de la llibertat comercial, i ara fan
una llei completament restrictiva que crea un monopoli en un servei que en teoria és
un servei públic. Sembla que de públic poc, perquè s’està ajudant als propietaris que
tenen llicència a acaparar més llicències.
Creu que no s’haurien de fer lleis com aquesta que són injustes pels treballadors, que
els impedeixen que puguin treballar tenguent el seu propi taxi, i ajudar a que el servei
millori a l’illa.
Sr. Mayans: En aquesta moció troba a faltar una proposta clara i ferma al respecte.
En el pla bianual 2012-2013, en el que els va cedir les competències el Consell Insular
als Ajuntaments, aquest Ajuntament va ser l’únic que va respectar el percentatge per
als assalariats.
Hi ha diferents opinions a l’equip de govern, com passa amb altres temes, i no passa
res que dos regidors d’aquest grup votin a favor de la moció.
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El Sr. Villalonga entén que un taxista que té un assalariat, i que aquest assalariat els
quatre mesos d’estiu pugui tenir un taxi i fer la competència al que l’està pagant?
Ningú s’oblida dels assalariats, de fet aquest Ajuntament aquesta legislatura ha donat
fins a set llicències fixes als assalariats més antics. El proper any ja veuran si en fan
falta més, i en aquests cas seran els assalariats els que puguin agafar aquestes
llicències.
Recorda que en el pla bianual anterior les autoritzacions de llicències estacionals,
varen ser al juliol 37 llicències, 74 a l’agost i 37 al setembre. El pla que proposarà
l’Ajuntament per al proper any, seran 60 al juny, 120 al juliol, 120 a l’agost i 60 al
setembre.
Si el Sr. Villalonga li pot explicar millor de què es tracta aquesta l’elimació de l’apartat
4 de l’article 52, i que proposa per poder atorgar aquestes llicències de cara a l’estiu
l’hi agrairà.
Sr. Villalonga: L’article 53.1 permet que els Ajuntaments determinin com distribuir les
llicències, i l’article anterior el 52.4 que especifica com donar les llicències temporals.
Proposa treure 52.4, amb la qual cosa com ja no s’especifica com donar les llicències
temporals. Amb el que diu l’article 53.1 ja és suficient, perquè entén que un article
solapa a l’altre.
Un debat és que hi ha una llei que envairà la competència o el dret de l’Ajuntament a
donar les llicències, i un altre debat és com es donaran les llicències, i aquest no és el
tema d’avui. La qüestió és que l’Ajuntament ha de ser qui tengui la potestat de decidir
com es donen les llicències temporals.
Només amb l’article 53.1 creu que queda prou ben redactat, per tant la seua proposta
és treure la part que restringeix el dret de l’Ajuntament.
Sr. Costa: El Sr. Mayans ha dit que a la última oportunitat que varen tenir de distribuir
aquestes llicències, varen mantenir els criteri del 50% fossin per a assalariats. Si està
d’acord amb això, és pregunta si l’Ajuntament ha fet al·legacions al projecte de llei?
És el clar exemple que hi haurà una llei, amb la qual no podran distribuir les llicències
de manera autònoma. Per això aproven aquesta moció, per defensar la capacitat
municipal. Per això l’equip de govern s’hauria de posicionar i fer al·legacions.
L’any que ve ja no podrà fer el que ha fet fins ara.
Sr. Ferrer: Han dit que han consensuat aquesta llei amb l’associació de titulars dels
taxis. Això és un servei públic. El problema de l’equip de govern amb els serveis
públics és greu, tenen problemes amb els autobusos, amb els taxis. No entén bé quin
és el problema que tenen de no saber imposar la política de mobilitat com toca per a
un servei públic. Creu que aquesta llei és dolenta per tothom, i sobre tot per als
assalariats que fa molts anys intenten poder tenir un taxi.
Sr. Mayans: Votaran a favor de que la competència sigui pròpia de l’Ajuntament, i que
no estigui reglada per un tercer. Volen, com han fet fins ara, poder decidir que sigui
l’Ajuntament qui decideixi a qui donar-les.
Han seguit la mateixa política que se seguia en el Consell Insular, quan varen ser
traslladades les competències, inclòs han fet ús del Pla de Mobilitat que hi havia, per
atorgar llicències fixes als assalariats més antics, que a l’any 2012 varen ser 12.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.
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3.4.- Moció del Grup EPIC, amb proposta d’acord per tal que es revisi el punt 2n. de
l’ordre del dia del Ple de 28 de febrer de 2013, pel qual s’acorda l’aprovació de tarifes
del CETIS.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del
Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,
al amparo del art. 87 de la ley 20/2006, de 15 de diciembre,
Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares
EXPONE
Que en el pasado pleno del 28 de febrero de 2013, se aprobó el punto nº 2 del
orden del día, con carácter de urgencia, el siguiente acuerdo “Propuesta de
aprobación de tarifas del Centro Intermodal y de Servicios (CETIS) que se relacionan
a continuación, conforme a escrito presentado por el concesionario el día 21 de
febrero de 2013:
SUPLEMENTO BILLETE POR PASAJERO
TARIFA POR PASAJERO REGULAR
AUTOBÚS REGULAR, CARGA Y DESCARGA
TARIFA POR PASAJERO DISCRECIONAL
AUTOBÚS DISCRECIONAL Y URBANO CARGA Y DESCARGA

EUROS/UNIDAD
0,05 €
5,00 €
0,05 €
8,00 €

Que la comisión Informativa de Hacienda y Administración Municipal, fue
convocada el 19 de febrero (martes), para celebrarla el día 22 (viernes) y que la
propuesta de aprobación de tarifas fue presentada por el concesionario el día 21
(jueves), entregándose el correspondiente informe de intervención con posterioridad a
la celebración de dicha Comisión Informativa.
Que la propuesta de la concesionaria en relación a la aportación del transporte
regular a la generación de ingresos de la estación varía sustancialmente de la oferta
en licitación.
Así mismo, es fundamental que se tenga en cuenta en la revisión de tarifas el
desequilibro voluntario de la concesión, al descapitalizarse la misma, ya que no se
incluyeron los ingresos propios de la zona comercial.
Por tanto, habiéndose informado con premura por parte del servicio de
Intervención, y a la vista de la nueva documentación existente, consideramos oportuno
desde este Grupo Municipal una revisión del acuerdo plenario en el que se aprueban
las tarifas del CETIS.
SOLICITA
Que se incluyan en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal la
siguiente:
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PROPUESTA DE ACUERDO
La revisión del punto 2 del orden del día, del Pleno de 28 de febrero de 2013,
por el que se acuerda la: “Aprobación de tarifas del Centro Intermodal y de Servicios
(CETIS)”.
Eivissa, a 24 de febrero de 2014
Fdo. Antonio Villalonga Juan”
Intervencions:
Sr. Villalonga: Creuen que s’hauria de revisar l’acord de 28 de febrer de 201,
d’aprovació de les tarifes del CETIS, ja que han vist que hi ha dos punts susceptibles
d’error.
Primer, per part Intervenció s’acceptà el pla econòmic, sense estudiar-lo.
Una altra qüestió que s’hauria d’incloure a aquesta revisió, és que en els comptes
presentats, a l’informe d’Intervenció s’estableix que els ingressos procedents de
l’explotació de la zona comercial són 0 euros. No s’explica que la concessionària,
abans de finalitzar les obres, va vendre una gran part de la zona comercial, amb la
qual cosa la concessionària va renunciar de forma injustificada i voluntària a aquest
ingressos. Per tant considera que és important revisar les tarifes que s’aprovaren l’any
passat.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Aquestes tarifes estan “sub-iudice”, per tant no procedeix
acceptar la moció.
Sr. Rodrigo: Quan s’aprovaren aquestes tarifes el Sr. Villalonga es va abstendre, i no
ho va impugnar. Entenen que aquesta revisió no està degudament justificada, i que no
votaran a favor aquesta moció, que té el mateix argumentari que usa el Consell en els
plets que té contra aquest Ajuntament.
Hi ha tres contenciosos plantejats pel Consell Insular. El tema està “sub-iudice”, venir
ara amb aquesta modificació que no està suficientment fundada, i que tal vegada
aquesta no és la via per la que s’ha de fer.
Sr. Villalonga: Tal vegada podrien fer un argumentació més llarga, si els hi
concedissin la documentació que tenen demanada. Han fet dotze peticions de
documentació, algunes són reiteracions.
Només amb els dos punts que li ha comentat, ja dona per mirar si l’informe que es va
fer era correcte.
El 28 de febrer la proposta la va votar l’equip de govern, tota l’oposició es va
abstendre. Aquesta proposta va anar com a punt d’urgència, perquè no va arribar a
temps a la Comissió. Es pot equivocar, només li formula que tal vegada, alguna cosa
s’hagi de revisar, independentment que ho facin els tribunals. Ha fet el seu treball en
defensa dels interessos d’aquest Ajuntament.
Sra. Marí: La documentació que el Sr. Vilallonga sol·licita, se li va facilitant en temps i
forma possible, sense bloquejar els serveis municipals. Se li ha entregat molta
documentació, i li vol recordar que tota la documentació està a la seua disposició
perquè la consulti, però el que passa és que el Sr. Villalonga vol còpia. Però no pot
negar que no se li facilita la informació, perquè hi té accés i la consulta, i les còpies se
li donen quan es pot.
Sr. Villalonga: Com a regidor quan fa una petició de documentació té cinc dies perquè
li contestin, però ni li contesten. Té dret a còpia dels plets que té l’Ajuntament, i no li
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donen la còpia de la documentació que ja està digitalitzada. L’ha demanat dotze
vegades.
Sr. Costa: Votaran en contra d’aquesta moció. Mentre no hi hagi un procediment
administratiu que canviï el sentit de l’acord que es va adoptar en aquell moment, no
poden canviar el sentit del vot sobre aquest acord concret d’aprovació de les tarifes.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Quan es va adoptar aquest acord per majoria, va ser en base
als informes econòmics i tècnics que conformen l’expedient.
Sr. Rodrigo: Aquesta no és la via per a una revisió d’ofici. Hi ha uns plets oberts en
els que l’Ajuntament s’està defensant, en base a uns criteris del serveis tècnics de la
casa. En cap moment, front a aquestes al·legacions, ni Intervenció ni serveis jurídics
han dit que s’hagi de revisar l’acord de les tarifes.
Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb els vots en contra de les Sres. Marí,
Sansano, Sánchez, Valladolid, Boned, Martínez, García, Sánchez-Jáuregui, Srs.
Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, Larroda, Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer, i
a favor del Sr. Villalonga.
4t. Decrets i comunicacions:
4.1.- 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.
4.2.- Donar compte del Decret d’Alcaldia de delegació a favor del 3er. Tinent d’Alcalde
de les atribucions delegades al Regidor Sr. Constantino Larroda des del 3 fins al 14 de
febrer.
Donat compte del Decret, del tenor literal següent:
“DECRET.- Absentant-se el regidor delegat, Sr. Constantino Larroda Azcoitia, des del
dia 3 fins al 14 de febrer, ambdós inclosos, mitjançant el present i de conformitat al
previst als articles 43 i 44 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per RD. 2568/86, de 28 de novembre
RESOLC:
PRIMER.- Delegar a favor del Tercer Tinent d’Alcalde Sr. Juan Mayans Cruz, les
atribucions que foren delegades al Regidor Sr. Constantino Larroda Azcoitia,
mitjançant Decret de data 25 de juny de 2013, des del dia 3 fins al 14 de febrer,
ambdós inclosos.
SEGON.- Que es doni compte del present Decret al Ple de la Corporació, es notifiqui a
les dependències afectades 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.
Eivissa a 29 de gener de 2014
L’ALCALDESSA,.

En don fe.
EL SECRETARI-ACCTAL.,
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Sgt.: Pilar Marí Torres

Sgt.: Joaquim Roca Mata.”

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.
4.3.- Donar compte de l’escrit del Grup PSOE-Pacte per Eivissa, de data 20 de febrer,
de la composició de les comissions informatives.
Donat compte de l’escrit presentat pel Grup PSOE-Pacte, del tenor literal següent:
“GRUP MUNICIPAL PSOE PACTE
Lurdes Costa Torres, portaveu del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa,
EXPOSA,
Que per tal de poder garantir l'assistència dels membres del grup municipal al que
representa a les reunions de les diferents comissions informatives municipals
PROPOSA,
el nomenament en qualitat de suplents dels següents regidors i les següents
regidores:
A la Comissió d'Administració Municipal:
Suplent de Lurdes Costa Torres: Rafael Ruiz González.
Suplent d'Ildefonso Molina Jiménez: Carmen Boned Verdera.
Suplent d'Enrique Sánchez Navarrete: Marc Costa Tur.
A la Comissió de Planificació Territorial:
Suplent de Lurdes Costa Torres: Carmen Boned Verdera.
Suplent de Marc Costa Tur: Montserrat García Cuenca.
Suplent de Rafael Ruiz González: Enrique Sánchez Navarrete.
A la Comissió de Cultura:
Suplent de Ángeles Martínez Corderas: Rafael Ruiz González.
Suplent de Montserrat García Cuenca: Enrique Sánchez Navarrete.
Suplent de Carmen Boned Verdera: Marc Costa Tur.
Sgt. Lurdes Costa Torres
Portaveu del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa
Eivissa, a 20 de febrer de 2014”
Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.
5è. Mocions sense proposta d’acord:
5.1.- Moció del Grup PSOE-Pacte per Eivissa, de control sobre el projecte
d’aparcament a l’Avinguda de Santa Eulària.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“MOCIÓ DE CONTROL DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE SOBRE EL
PROJECTE D'APARCAMENT A L'AVINGUDA DE SANTA EULÀRIA
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Rafel Ruiz González, 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:
A la vista del projecte presentat per l'alcaldessa d'Eivissa i el tinent d'alcalde
responsable de Vies Públiques per construir aparcaments a l'avinguda de Santa
Eulària, a un espai on ara hi ha una vorera, el grup municipal PSOE-Pacte a
l'Ajuntament d'Eivissa
SOL·LICITA
Informació sobre aquest projecte, la tramitació del mateix, els informes recavats per
decidir la idoneitat d'aquesta obra i les seves repercussions en el trànsit, la mobilitat i
l'ordenació de la ciutat d'Eivissa.
Eivissa, 21 de febrer de 2014
Sgt. Rafel Ruiz González,
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte a
l'Ajuntament d'Eivissa”
Intervencions:
Sr. Ruiz: No estan en contra de la creació d’aparcaments, però de manera ordenada i
que vagin en la línia d’una ciutat sostenible, agradable i accessible per a tothom així
com marca el Pla de Mobilitat. Un pla que es va aprovar la legislatura passada i que
l’actual equip de govern ha fet cas omís, tal vegada perquè no els agrada. Era un
model que ells defensaren i els agradaria saber quin és el model de l’equip de govern.
A la etapa inicial d’aquest Pla de Mobilitat, és varen actuacions com per exemple, la
creació pàrkings com el d’es Gorg, però l’exemple a seguir d’una ciutat sostenible, és
crear pàrkings a l’exterior de la ciutat, així fan pedagogia a la ciutadania que li ha
marcat un procés de reconèixer que pel be de la nostra ciutat, perquè sigui més
habitable, més amable, el cotxe es deixa fora s’entra caminant cap el centre de la
ciutat.
No ha posat l’exemple del pàrking d’es Gorg per casualitat, l’han habilitat, l’han millorat
i l’han asfaltat, la gent que hi deixa el cotxe creua a l’Avda. Santa Eulària, i van per una
voravia ample que està molt transitada. Si a aquesta voravia hi fan el que volen fer, tot
això es romp, per on passarà tota aquesta gent, per una voravia molt estreta?
Aquesta via que és una de les més importants que té de la ciutat, que és ample, que té
vista a la Catedral, al patrimoni de la humanitat i ara el que tendrà és un doble barrera
de cotxes. El que aconseguiran amb aquesta remodelació és una ciutat per als cotxes,
i en contra dels vianants.
Demanen informació sobre la tramitació d’aquest projecte, quins informes de mobilitat,
i de policia té aquest projecte. Creuen que no té una planificació de ciutat, és un
projecte que no encaixa en el model de ciutat que creuen, i que està fet a salt de mata.
Per la qual cosa, li reitera que serà un greu problema per a la ciutat, sobre tot als
mesos d’estiu.
El projecte posa que les voravies seran de 1,12. Expliqui com passaran els vianants,
sense parlar de les persones discapacitades. Tenen dubtes de què aquest projecte
estigui d’acord amb la normativa que dicta el Govern Balear sobre barreres
arquitectòniques. Demana que replantegin aquest projecte, que s’asseguin, que el
millorin.. No varen veure cap informe a l’expedient i això els preocupa.
Sr. Ferrer: El problema més greu d’aquest aparcament és el tema de la voravia.
Esperava, i creia que era el coherent, és que Autoritat Portuària tombés la barrera que
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hi ha que no té cap sentit.

Sr. Villalonga: En relació a aquest projecte, vol saber si tenen clar que vol fer
l’Autoritat Portuària amb el Port?
Sr. Daura: En el programa electoral varen dir que farien pàrkings a la ciutat. Així ho
han fet. Entén la seua postura i la seva preocupació, però pensa que el que han de fer
és donar servei a la ciutat, i si es poden crear 124 pàrkings al centre de la ciutat és bo.
De fet els comerciants de Vara de Rey l’han felicitat, i li han dit que és una gran idea.
Hi pot haver problemes, però creu que sobre la marxa aniran solucionant coses.
En relació al tema de la barrera està parlat amb Autoritat Portuària, i els hi han donat
autorització per traure-la. La trauran i cada 30 o 40 metres, aproximadament, és faran
accessos amb rampa per als minusvàlids i escalons, per poder accedir a la zona
portuària. Pensa que és un bon projecte. Els hi vol recordar que la segona fase de la
remodelació del Port, va des de l’estàtua del pescador fins el Passeig Marítim i
quedarà un bon passeig.
Sr. Ruiz: On són els informes tècnics de mobilitat i de policia? Com evitaran els
embussos?
Els tècnics en mobilitat són els que han de determinar si allí és un bon lloc per crear
aparcaments. El Pla de Mobilitat va en contra de qualsevol mobilitat sostenible, crear
pàrkings en ple nucli urbà, el model és crear-los fora de la ciutat i que la gent camini.
No han consensuat aquest projecte amb ningú, ni siquiera amb els tècnics de la casa.
Està creant una barrera de cotxes que eliminarà la visual, i l’accés amable i sostenible
dels vianants a la ciutat.
L’obra s’haurà d’exposar al públic, i així els vesins opinaran, les associacions de
persones amb discapacitat, i els col·legis professionals també, etc.
Demana que reflexioni perquè això durà molts problemes per la ciutat.
Sr. Ferrer: S’alegra de què treguin la barrera. Espera que això repercuteixi en què la
voravia pugui ser més ample, i que serveixi perquè els ciutadans hi puguin transitar
tranquil·lament.
Li ha sorprés que, una vegada més, li ha parlat del pla del port. Diu que allí hi va un
passeig, el Sr. Daura ho sap ell no perquè encara no ha vist el pla. El presenten el
dilluns, espera que els convoquin perquè així seria la manera clara de poder-lo
ensenyar a tota la Corporació, que és la que vetlla pel port.
Sr. Daura: Reitera que creu que serà bo pels ciutadans d’Eivissa i pel petit comerç. La
policia va dir que estava bé però que no faria cap informe per escrit. El regidor de
mobilitat tampoc li ha posat cap problema.
5.2.- Moció de la Regidora No Adscrita, Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui, de control
sobre la situació actual dels recursos de formació organitzats per l’Ajuntament per a
l’any 2014, destinats a distints col·lectius.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“MOCIÓN DE CONTROL PLANTEADA COMO CONCEJAL NO ADSCRITA SOBRE
LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN ORGANIZADOS POR
EL AYUNTAMIENTO, PARA EL AÑO 2014, DESTINADOS A LOS DISTINTOS
COLECTIVOS.
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Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez, Concejal no Adscrita, al amparo de lo que
establece el artículo 22.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las ase de
Régimen Local y para ejercitar la función de control y fiscalización de los Órganos de
Gobierno, presenta para su debate la siguiente MOCIÓN DE CONTROL:
En la sesión Plenaria de 28 de noviembre 2013, como Concejal No Adscrita presenté
una moción con propuesta de acuerdo, en relación a los temas de “formación” y del
tenor literal siguiente:
“Cuando, como Partido Popular, preparamos nuestra campaña para participar en
las elecciones 2011-2015 y elaboramos nuestro programa, dimos una especial
importancia al área de formación, educación y empleo; de hecho el apartado 1.
transcribía textualmente “Crearemos una escuela de formación municipal, acorde
a las necesidades del mercado”; mas adelante en el apartado 4. añadíamos
“Impulsaremos la creación de medios, formación e infraestructuras para las
personas con riesgo de exclusión social”.
Una vez superados los comicios y habiendo ganado, por mayoría absoluta, en mi
discurso de toma de posesión, como Alcaldesa de la ciudad de Eivissa, volví a
incidir en dichos extremos, por cuanto en el mismo puse de manifiesto, con
rotundidad, que éramos conscientes de la confianza que los ciudadanos nos
habían depositado y desde esa confianza nació nuestro compromiso irrenunciable
para los próximos cuatro años de mandato que se concretaban en tres áreas.
Precisamente en la número 3 se transcribía: “En tercer lugar, dar solución a los
graves problemas (grandes y pequeños) que la ciudad, desde hace tanto tiempo,
tiene planteados. Con una gestión eficaz, haremos realidad, nuestros
compromisos; uno de esos compromisos era “Acabar con el paro juvenil, desde su
formación hasta su integración en el mundo laboral”.
La formación es fundamental y necesaria para todos siempre pero, sobre todo, yo
quiero recordar hoy a los jóvenes porque constituyen el futuro. Todos somos
conscientes y conocemos que tenemos un altísimo porcentaje de fracaso escolar;
adolescentes que, después de dejar los estudios no encuentran un trabajo; pero
es que, además y eso es lo mas grave, no encuentran ni el camino ni los medios
para acceder a una formación que les permita incorporarse rápidamente al mundo
laboral.
Hemos superado la mitad del mandato y a pesar de que en el año 2012,
empezamos a habilitar el antiguo retén de la Policía Local para reconvertirlo en la
Escuela de Formación Municipal, lo cierto es que apenas hemos avanzado en
este terreno. No se ha concretado ni se ha hecho tangible prácticamente nada o,
al menos, no me consta. Aparecen declaraciones y manifestaciones en los medios
anunciando diversas actuaciones; actuaciones que, sin embargo, no se han
plasmado y convertido en algo real al día de hoy. Eso no podemos aceptarlo, no
podemos quedarnos en declaraciones que constituyan un brindis al sol; hemos de
pasar, sin mas dilación a la acción.
Tenemos un sector terciario y, sobre todo turístico, que solicita cada día mas a
personas con conocimiento de idiomas, informática, etc. Si tal y como se vaticina
la economía entra próximamente en un ciclo expansivo, se requerirán por parte de
las empresas numerosas incorporaciones para cubrir ampliación de plantillas y
crear nuevos puestos de trabajo.
Ha llegado pues el momento, que sin mayor dilación, pongamos los medios
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económicos necesarios para:
I. Iniciar la oferta de clases de aquellas materias sobre las que nos consta que
son solicitadas en todos los currículum de aspirantes a un puesto de trabajo:
idiomas e informática (entiéndase manejo básico de ordenadores).
II. Paralelamente, estudiar y definir las necesidades y demanda de nuestro
mercado laboral, y al albor del resultado obtenido, habilitar las infraestructuras
adecuadas y los medios necesarios a tal fin.
En virtud de lo que antecede se plantea la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Que atendiendo que en este momento se están elaborando los presupuestos del
año 2013-2014 y que en recientes declaraciones, la propia Alcaldesa, manifestó
su intención de destinar mayor cantidad de dinero a la formación y asuntos
sociales, por el Pleno se acuerde que en dichos presupuestos se dote
expresamente una partida para FORMACIÓN y de un IMPORTE suficiente para:
1. Con carácter de urgencia, iniciar la oferta de clases de aquellas materias
sobre las que nos consta que son solicitadas en todos los currículum de
aspirantes a un puesto de trabajo: idiomas e informática (entiéndase manejo
básico de ordenadores).
2. Paralelamente, que por el departamento pertinente y con ayuda externa, si
ello fuera necesario, se realice un estudio de cuales son las necesidades de
nuestro mercado laboral, que áreas, sectores y oficios son los mas demandados y
exista carencia de profesionales preparados para el desempeño de los mismos.
3. Que de acuerdo con los resultados del referido estudio de mercado, se
adopten las medidas necesarias para adecuar las infraestructuras municipales
existentes a fin de que puedan destinarse a la formación requerida. Para el caso
de que con las infraestructuras municipales existentes y con las que se pueden
adecuar no cubriésemos todos los campos de formación, que se prevea la
posibilidad de realizar, mediante convenios o la figura jurídica oportuna,
colaboraciones con otras instituciones e incluso empresas privadas a tal fin.
4.

En el mismo sentido, con respecto a los profesionales que deberán asumir la

5.

fundamental tarea de preparar en dichas materias.

Que a tal fin se hagan las oportunas reuniones y gestiones con la PIMEF, la
Cámara de Comercio, la CAEB y cualquier otro organismo competente en dichas
materias.”
Recientemente se ha publicado un estudio donde se ha puesto de manifiesto que dos
de cada diez jóvenes de nuestra Comunidad Autónoma NO ESTUDIAN NI
TRABAJAN, un 21,5% de los jóvenes entre 15 y 29 años de la isla entran en esa
categoría conocida como de los “ninis”. Si aumentamos la franja de edad hasta los 34
años, el porcentaje llega al 23%. La mayoría de ellos no ha llegado a completar la
segunda etapa de la Educación Secundaria. A esta realidad se ha llegado partiendo
de dos tasas registradas en Baleares y en Eivissa en 2013: la del PARO JUVENIL
(rozó el 70%) y la del ABANDONO ESCOLAR (EL 29,7%). A mayor abundamiento, se
ha verificado que muchos de los que dejaron los estudios e intentan retornar,
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abandonan de nuevo ante la falta de orientación y ayudas.

En épocas de crisis económica como la que estamos viviendo y atendiendo el
importante fracaso escolar que sufrimos en nuestra ciudad, es de importancia capital
que los políticos y desde nuestro Ayuntamiento, centremos nuestros esfuerzos en la
FORMACIÓN para ayuda a los distintos colectivos y especialmente a los jóvenes (por
el ya citado, alto índice de paro juvenil), a acceder al campo laboral.
En tal sentido, pregunto al equipo de Gobierno, pero concretamente al Concejal
encargado del área, Sr. Rodrigo y atendiendo que no se me aceptó la moción, porque
ya lo estaban llevando a cabo.
Si con respecto al primer punto de la propuesta de acuerdo: “Con carácter de
urgencia, iniciar la oferta de clases de aquellas materias sobre las que nos consta que
son solicitadas en todos los currículum de aspirantes a un puesto de trabajo: idiomas e
informática (entiéndase manejo básico de ordenadores).” Si ya se han ofertado e
iniciado cursos para jóvenes y otros colectivos, con la finalidad de facilitarles la
posibilidad de encontrar empleo esta temporada; especificando que cursos son, a que
colectivo se dirigen y cual es su duración.
En el mismo sentido, si han iniciado los trámites necesarios, para realizar un estudio
de cuales son las necesidades de nuestro mercado laboral, que áreas, sectores y
oficios son los mas demandados y exista carencia de profesionales preparados para el
desempeño de los mismos.
Si a tal fin se han realizado las oportunas reuniones y gestiones con el PIMEF, la
Cámara de Comercio, la CAEB y cualquier otro organismo que puedan ayudar en
dichas tareas.
Eivissa, 24 de febrero de 2014
Fdo: Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez
CONCEJAL NO ADSCRITA”
Intervencions:
Sra. Sánchez-Jáuregui: En el ple de 28 de novembre de 2013 va presentar una
moció amb proposta d’acord, respecte al temes de formació, que fonamentalment
demanava que en els pressupostos de 2014 es tengués en compte una partida major,
que ho han fet, però també que s’organitzessin uns cursos, encara que fossin molt
bàsics, perquè aquelles persones, i especialment els joves, que volguessin tenir més
possibilitats de trobar feina aquesta temporada ho poguessin fer. Igualment demanava
que es fes un estudi seriós de quins són els oficis, activitats, etc., que més necessita el
municipi, perquè entén que la formació té que anar encaminada, perquè després sigui
més fàcil integrar-se en el mercat laboral. Demanava que d’acord amb aquest estudi,
es prenguessin les mesures oportunes, tant d’infraestructures municipals com de la
formació dels cursos. Recorda que el Sr. Rodrigo li va contestar que no li acceptaven
la moció, perquè l’Ajuntament ja estava treballant en els termes de la moció.
Recentment s’ha publicat un estudi on s’ha posat de manifest que dos de cada deu
joves de la Comunitat Autònoma, no estudien ni treballen. Un 21,5% del joves de l’illa
entre 15 i 29 anys, entren en aquesta categoria coneguda com la dels “ninis”. Si
augmenten la franja d’edat fins els 34 anys, el percentatge arriba al 23%. La majoria
d’ells no han arribat a completar la segona etapa d’educació secundària. A aquesta
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realitat s’hi ha arribat partint de dos taxes registrades a Balears i en Eivissa el 2013,
que són la de l’atur juvenil que es va acostar al 70%, i la de l’abandonament escolar el
29,7%. A més s’ha verificat que els que han deixat el estudis, quan intenten
reprendre’ls, els abandonen novament davant la manca d’orientació i ajudes. Per això
entén que, en un moment de crisis com el d’ara, és responsabilitat de l’Ajuntament fer
tot el necessari per ajudar i facilitar tot el que sigui formació, perquè tots els col·lectius,
però especialment els joves, puguin trobar treball.
En aquest sentit pregunta a l’equip de govern, respecte al primer punt de la proposta.
Si ja s’han ofert i iniciat cursos per a joves i altres col·lectius, especificant quins cursos
són, a quin col·lectius es dirigeixen, i quina és la seua durada? Si s’han iniciat els
tràmits necessaris per realitzar un estudi de, quines són les necessitats dels nostre
mercat laboral, quines àrees, sectors i oficis són els més demandats, i on existeixin
mancança de professionals preparats per al desenvolupament del mateixos? I si a tal fi
s’han fet algunes reunions amb els diferents col·lectius?
Sr. Rodrigo: Sí que han organitzat cursos. Intentarà llegir-los ràpid per no aborrir al
Plenari,
En el 2013 varen fer: Dinamització d’activitats de temps lliure, 310 hores per a 15
alumnes. Control de plagues, 3 hores, 16 alumnes. Seguretat alimentària, 4 hores, 16
alumnes. Control d’aigües, 4 hores, 20 alumnes. Patologia de la fusta, 4 hores, 25
alumnes. Control de l’aire, 3 hores, 15 alumnes. Tractament del café, 2 hores, 15
alumnes. Operador de carretó elevador, 24 hores, 16 alumnes. Catering i buffet, 40
hores, 15 alumnes.
2013-2014: Transport sanitari, 400 hores, 15 alumnes, en el col·lectiu vulnerables.
Pràctiques no laborables de transport sanitari, 160 hores, 10 alumnes. Operacions
auxiliars de serveis administratius, 390 hores, 15 alumnes. Pràctiques no laborables
de serveis administratius, 40 hores, 14 alumnes. Operacions de registre i tractament
de dades, 360 hores, 15 alumnes, i pràctiques no laborables d’aquestes operacions de
registre, 80 hores, 10 alumnes.
Per al 2014 estan programades: Activitats d’educació en temps lliure infantil, 60 hores,
15 alumnes. Procesos grupals educatius en el temps lliure infantil, 30 hores, 15
alumnes. Tècniques i recursos d’animació en el temps lliure, 60 hores, 15 alumnes.
Pràctiques professionals no laborals de dinamització d’activitat del temps lliure
educatiu, 160 hores, 15 alumnes. Anglès atenció al públic, 200 hores, 15 alumnes.
Alemàn atenció al públic, dos cursos, 200 hores, 15 alumnes.
Suma un total de 2.734 hores formatives, atenent a 910 alumnes. A més, des del
telecentre d’es Viver, amb un conveni del Parbit i el Consell Insular, es portaran a
terme 3 o 4 accions formatives, d’introducció bàsica a ordinadors, open ofice, internet
per a majors, etc.
Des del departament de Joventut s’han organitzat varis cursos, entre ells: Conversa en
anglés, 22 alumnes. Conversa en italià, 4 alumnes. Com crear projectes 20 alumnes.
La joventut crea comedia, 16 alumnes.
Des del Pla Municipal de Drogues, hi ha un curs de mediació social com a estratègia
per a la prevenció a l’àmbit de l’esport.
I en l’actualitat, ja anunciaren públicament que els hi han concedit el segell
d’emprenement jovenil. Donaran cobertura i intentaran facilitar totes aquestes accions
formatives, orientades a l’emprenament dels joves, però sempre amb el respecte a la
nova llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, que els limita molt les
competències, i sense perjudici d’això, entenen que la formació ocupacional que no
estigui coberta per una altra administració, la pot portar a terme l’Ajuntament.
Quan als informes i estudis, l’últim és del 2008 i partir d’allí s’utilitzaren els informes i
les dades de l’observatori de col·locació de les Illes Balears.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Li agradaria que li passés el llistat del cursos que ha posat
de manifest.
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Sr. Sánchez: El Sr. Rodrigo ha fet trampa perquè ha desglossat part dels cursos. I
també perquè barreja cursos que no van dirigits directament al que és trobar feina.
Vol saber si han fet gestions per recuperar el contracte programa amb el Govern
Balears i quins resultats tenen aquestes gestions.
Està previst que alguna altra administració col·labori amb el finançament dels cursos, o
la formació que es pretén donar a l’escola que vol crear l’equip de govern?
Sr. Rodrigo: No ha fet trampa, perquè la suma total d’hores i alumnes és la que és.
És cert que la majoria de totes aquestes accions formatives venen finançades per
Govern. S’està tramitant un conveni amb l’Institut Nacional de la Dona, per a accions
formatives en dones a l’atur amb risc d’exclusió.
El tema de les gestions per recuperar el contracte programa, no ho faran així tal qual,
sinó que en base a la nova llei de racionalització i ostensibilitat, que per ara se’ls
permet invertir en fons propis per a tota la formació que tengui caràcter ocupacional, i
que no estigui coberta per una altra administració. Una vegada tenguin clar que poden
fer i que no, començaran els expedients oportuns, perquè aquesta és la via, i si veuen
que hi ha una competència que no està coberta per una altra administració, la pugui
assumir l’Ajuntament.
5.3.- Moció del Grup PSOE-Pacte per Eivissa, de control sobre les actuacions
realitzades per l’Ajuntament d’Eivissa per aconseguir l’obertura del Centre
d’Interpretació del Parc Natural de Ses Salines, bé declarat Patrimoni Mundial per la
Unesco.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“MOCIÓ DE CONTROL DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE SOBRE LES
ACTUACIONS REALITZADES PER L'AJUNTAMENT D'EIVISSA PER
ACONSEGUIR L’OBERTURA DEL CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL PARC
NATURAL DE SES SALINES, BÉ DECLARAT PATRIMONI MUNDIAL PER LA
UNESCO.
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:
El 29 de novembre de 2012 es va aprovar per una ampla majoria del plenari una
moció per tal d'instar a la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears
a obrir quan abans el centre d'interpretació de ses Salines, un dels béns inclosos a la
declaració de Patrimoni Mundial de la Unesco.
Com ja es va posar de manifest a aquella sessió, aquest espai es troba fora del
municipi d'Eivissa però el nostre ajuntament és el que respon davant les obligacions i
recomanacions que fa Unesco, i aquesta organització va ser molt clara respecte de la
urgència en disposar d'aquest espai.
A la vista de tot això, el grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa
SOL·LICITA
Informació sobre les gestions fetes des de l'aprovació de la moció i la resposta
obtinguda per tal d'aconseguir l'obertura d'aquest centre.
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Eivissa, 24 de febrer de 2014
Sgt. Marc Costa Tur,
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte a
l'Ajuntament d'Eivissa”
Intervencions:
Sr. Costa: En el Ple de 29 de novembre de 2012, ja varen demanar la necessitat de
què s’instés al Govern de les Illes Balears, l’obertura immediata del centre
d’interpretació del Parc de les Salines situat en el poble de Sant Francesc de Ses
Salines.
Al novembre de l’any 2009, varen tenir una missió de control dels béns declarats
Patrimoni de la Humanitat, en relació principalment, al tema de la reforma del Port, i
entre d’altres coses aquesta missió va dir que dintre de la dualitat de la nostra
declaració, que té una part històrico-patrimonial com les murades, també té una part
ambiental no menys important, com és el Parc Natural de ses Salines, la posidònia,
etc. I per tant la missió va dir que per mantenir la declaració de la UNESCO de l’any
1999, sobretot s’havia d’obrir aquest centre d’interpretació.
Aquest centre encara no està obert. Volen saber quines gestions ha fet l’Ajuntament,
en base a aquest acord plenari de novembre de 2012, i si es va enviar aquest acord a
la Conselleria per tal que s’obri aquest centre.
Sra. Sansano: Agraeix l’interès i la presentació d’aquesta moció per part del Sr.
Costa, perquè tots estan d’acord amb la importància de seguir les recomanacions de
la UNESCO.
Té entès que a la legislatura anterior el tema estava encaminat, i malauradament la
situació econòmica va impedir que es possés en marxa.
Secretaria va redactar la certificació d’aquest acord plenari, en data 12 de desembre
de 2012 per ser remesa al Govern Balear. A més d’això s’han fet gestions continues
amb la Consellera de Patrimoni, i ella els hi confirma que fa gestions amb la
Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear per arreglar aquest tema.
Sr. Costa: El problema està en què ha passat un any i mig i no s’ha posat en marxa.
La UNESCO pot dir que no han complert les recomanacions i posar en perill la
declaració. Creu que és un tema molt important. Tenen una marca que va costar
aconseguir-la entre tots, i que ha costat mantenir-la. Amb el que es refereix a
l’Ajuntament d’Eivissa s’ha mantingut bé gracies al Consorci Eivissa Patrimoni de la
Humanitat, que ha pogut invertir en tots els béns declarats, i una de les poques
competències que té la Conselleria de Medi Ambient, que és mantenir aquest centre
d’interpretació rehabilitat i en marxa, i no ho ha fet.
Per favor insisteixin amb el Conseller de Medi Ambient, perquè qualsevol dia tornarà la
missió de la UNESCO, i els estiraran de les orelles o igual els treuen la declaració.
Sra. Sansano: Té raó i està d’acord en què en tot aquest tema, la missió de la
UNESCO se’n va adonar que el tema ambiental estava més coix que la part de
patrimoni històric. No és un tema que hagin deixat de banda, sempre han seguit fet
gestions amb el Consell Insular, i aquest a la vegada, fer gestions amb el Govern
Balear. També vol dir que des de la regidoria de Patrimoni, estan treballant amb el pla
de gestió, que és una eina transversal i multidisciplinària, que implica diferents
administracions, com l’Ajuntament de Sant Josep, els Consells Insulars de Formentera
i d’Eivissa, i el Govern Balear.
Vol reiterar que agraeixen la preocupació del Sr. Costa, que comparteix l’equip de
govern, i que estan treballant amb tot això. També desitgen que el més aviat possible,
es pugui obrir aquest centre d’interpretació que va recomanar la UNESCO.
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5.4.- Moció del Grup EPIC, de control sobre conèixer la situació actual i les intencions
de l’equipo de govern, en relació a aspectes relacionats amb diferents béns declarats
Patrimoni de la Humanitat.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz
del Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,
quiere hacer llegar a Vd. la siguiente MOCIÓN DE CONTROL para ser incluida en
el Orden del Día del próximo Pleno.

MOCION DE CONTROL SOBRE
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.
Esta moción pretende conocer la situación actual y las intenciones del equipo
de gobierno en relación a los siguientes aspectos relacionados con los bienes
declarados Patrimonio de la Humanidad:
•

•

Actuaciones pendientes de realizar.
o

Necrópolis Púnica.

o

Dalt Vila.

o

Posidonia.

o

Yacimiento de Sa Caleta.

Estado actual de las cuentas del Consorcio.
Eivissa, a 24 de febrero de 2014.
Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:
Sr. Villalonga: L’objectiu d’aquesta moció és conèixer que estan fent o volen fer, en
relació als béns patrimoni de la humanitat. Així com saber quin és l’estat actual dels
comptes del Consorci. També vol saber si a la propera reunió del Consorci, si els
punts que s’havien d’incloure a l’ordre del dia, si els inclouran?
Sra. Sansano: Qualsevol petició s’escoltarà i passarà per Junta Rectora.
L’estat de comptes ja el varen dir a un altre Ple, evidentment sempre va canviant
perquè es fan pagaments.
A data 31 de desembre, l’Ajuntament devia al Consorci 2.600.000 d’euros
A data 31 de desembre, el Consell Insular devia quasi 5.000.000 d’euros, però el dia
11 de gener va ingressar 1.000.000 d’euros aproximadament.
I el deute del Govern Balear a 31 de desembre, devia 4.375.000 euros.
Contínuament es fan gestions per mirar d’accelerar el pagament d’aquest deute, tant
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amb l’Ajuntament, com amb el Consell i el Govern Balear.
Respecte a la situació actual, les intencions de l’equip de govern, en la mesura de les
possibilitats econòmiques i de recursos humans, per portar a terme els expedients
administratius, i procurant la màxima celeritat, el Consorci té la intenció de portar
endavant el màxim de projectes possibles. Ara mateix els més imminents són: els
espais exteriors dels jardins de La Cúria; reordenació de l’accés oest del Baluard
Santa Llúcia; recuperació de la Capella del Sant Crist, i l’adequació del carrer Santa
Faç. Després hi ha altres projectes que estan bastant encaminats com són: la
instal·lació d’un espai didàctic i expositiu en els locals del carrer Santa Creu núm. 14;
la millora de la senyalitica de Dalt Vila, i especialment la reparació de totes les senyals
que no estan bé; l’adequació i dotació d’infraestructures als carrers Hospital i Soledat;
la remodelació del carrer Antoni Costa Remón; l’adaptació del Centre de sa Pedrera;
volen col·locar unes baranes o passamans a tres o quatre punts de Dalt Vila, per tal de
millorar l’accessibilitat. Aquests són tots projectes prioritaris i pels quals es va crear el
Consorci Patrimoni de la Humanitat, per portar endavant tot aquesta millora del que és
Dalt Vila i les Murades. Ara bé, si es presenten projectes per a la protecció i
recuperació dels espais i béns declarats ubicats fora del nostre municipi, com a mínim,
s’escoltaran i es passaran per Junta Rectora.
Sr. Villalonga: Quins són els projectes per a la necròpolis?
La Sra. Sansano diu que són bén rebuts els projectes que es facin a la Junta Rectora.
Li parla de la necròpolis perquè és una cosa que es va votar en Ple, perquè
s’incorporés a l’ordre del dia. Demana que compleixin els acords de Ple.
Que tenen pensat fer per la necròpoli, sa Caleta i la posidònia?
Sra. Sansano: Es recorda de l’acord pres en Ple.
A la necròpolis no té pensat fer-hi res, mentre no els hi pesentin un projecte definitiu i
valorat.
Respecte a sa Caleta s’ha rebut un projecte, que segurament s’escoltarà i se’n parlarà
a la Junta Rectora.
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 manifesta que es sotmetrà a la consideració
del Ple per raons d’urgència, el següent assumpte no compres a l’ordre del dia i que
no té cabuda en el punt de precs i preguntes.
U.1.- Donat compte de la proposa d’acord, del tenor literal següent:
“PROPOSTA D’ACORD
Vist l’informe de data 26 de febrer de 2014, aprovat per la Comissió Informativa
especial creada per acord de Ple de data 18 d’abril de 2013, mitjançant el present es
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar l’informe emès per la Comissió informativa especial que
s’adjunta com a annex 1.
SEGON.- De conformitat a lo acordat a les sessions plenàries de data 31
d’octubre i 28 de novembre de 2013, que es comuniqui el present acord a la Fiscalia
del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, així com als serveis econòmics i
al gabinet de premsa de l’Ajuntament d’Eivissa.
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Eivissa a 26 de febrer de 2014
LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
Sgt. Pilar Marí Torres”
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“INFORME FINAL
PRIMER BLOQUE: ANÁLISIS DE LA EFECTIVA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.
SEGUNDO BLOQUE: ANÁLISIS DEL REPARTO GLOBAL DE LA PUBLICIDAD
INSTITUCIONAL A LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN (JUNIO 1995 HASTA
30/04/2013)

*
26/02/2014

COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL SOBRE DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
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.

INDICE INFORME FINAL
1.- Consideraciones previas
2.- Antecedentes
3.- Trabajos de la Comisión
3.1.-Sobre el acuerdo plenario de 30/04/2013
3.1.a) Efectiva prestación del servicio de publicidad
institucional.
3.1.b) Reparto global de publicidad institucional a los
diferentes medios de comunicación (JUNIO 1995 hasta 30/04/2013).
3.2.- Importe de la contratación directa de publicidad institucional
a agencias de intermediación.
3.3.- Sobre los acuerdos del pleno de fecha 31/10/2013 y
28/11/2013
3.3.a)

Montantes

anuales

destinados

a

publicidad

institucional.
3.3.b) Procedimientos de contratación de la publicidad
institucional.
3.4.- Informe sobre los acuerdos plenarios de 31/10/2013 y
28/11/2013
3.5.- Sobre los acuerdos del pleno de 30 de mayo de 2013.
4º Acuerdos
Anexo 1: Acuerdo de reparto de los fondos de publicidad institucional
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1º Consideraciones previas:
Los grupos municipales firmantes manifiestan que, con el presente
documento, se da cumplimiento al mandato plenario, adoptado por unanimidad
de todos los grupos políticos municipales con fecha 30/04/2013, por el que se
acordó la constitución de una Comisión Informativa Especial para efectuar
“PRIMER BLOQUE: ANÁLISIS DE LA EFECTIVA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.
Los pagos autorizados (abonados o pendientes de abono) POR ANUNCIOS
INSTITUCIONALES a Periódico de Ibiza y Formentera SLU desde el 10.06.11 hasta
hoy.
1. Los pagos relativos a ANUNCIOS INSTITUCIONALES realizados a este
grupo de publicidad desde junio de 2007 hasta mayo de 2011.
2. Los pagos realizados A MEDIOS LOCALES DE COMUNICACIÓN en
concepto de ANUNCIOS INSTITUCIONALES desde 1995 a mayo de 2007.
SEGUNDO BLOQUE: ANÁLISIS DEL REPARTO GLOBAL DE LA PUBLICIDAD
INSTITICIONAL A LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN (JUNIO 1995
HASTA HOY).
Se atenderá de la siguiente manera:
Junio 2011-hasta hoy: Análisis del gasto presupuestado y composición porcentual del
reparto por medios de comunicación.
3 Junio 2007-mayo 2011: Análisis de todas las anualidades completas en el
sentido anterior.
4. Junio de 1999- mayo 2007: Análisis de todas las anualidades completas en
el sentido establecido.
5. Junio de 1995-mayo 1999: En el mismo sentido que los anteriores.”

Con el anexo que se incorpora se da cumplimiento al acuerdo del pleno
de 30/05/2013, por el que se debía elaborar una propuesta de regulación del
importe de la partida presupuestaria destinada a Publicidad Institucional, en el
que se incluye un límite anual, la distribución objetiva y transparente del
importe acordado, así como la información pública al ciudadano sobre este
sistema de reparto.
En cumplimiento de las mociones aprobadas por el Pleno y presentadas
por la concejal no adscrita Marienna Sánchez-Jáuregui, con fecha 31/10/2013 y
28/11/2013, se ha efectuado las investigaciones oportunas con el resultado que
obrará más adelante en el presente informe.

2º Antecedentes:
Desde el día 17 de mayo de 2013, y al margen de las reuniones que
cada grupo político haya podido mantener para estudiar la documentación
aportada a la comisión, se convocaron formalmente ocho reuniones de la
Comisión Especial.
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Con relación al sistema de trabajo, se ha procedido a tabular la
información solicitada y remitida por las distintas dependencias municipales a
las que se ha
solicitado información y documentación, en la que constan los importes por
concejalía, empresa y año de los gastos de publicidad institucional desde el
año 1995. De esta información, se han generado gráficos y tablas dinámicas a
fin de obtener resúmenes de todos los años y facilitar el trabajo de la Comisión.
Los requerimientos de información formulados por la Comisión Especial
en dichas sesiones de trabajo son los que se relacionan a continuación:
-

Listado de pagos realizados a medios locales de comunicación en
concepto de anuncios institucionales desde 1995 a 30 de abril de
2013 solicitado al departamento de Intervención con fecha
08/04/2013.

-

Modelos 347 (relación de proveedores con terceros) desde el año
1995 hasta el 2013 relativos a pagos realizados a medios locales
de comunicación en concepto de anuncios institucionales
(solicitado al departamento de Intervención con fecha
22/05/2013).

-

Listado donde conste la forma de contratación y el contratista de
los servicios relativos a publicación de anuncios institucionales a
medios locales de comunicación desde el año 1995 a 2013
(solicitado al departamento de Intervención con fecha
22/05/2013).

-

Certificado de los procedimientos de licitación que ha habido en
materia de publicidad institucional (emitido por la Secretaría
General con fecha 10/06/2013).

-

Listado de facturas y las correspondientes facturas presentadas
desde el año 1995 hasta el 2013 de las empresas que se
relacionan a continuación (solicitado al departamento de
Intervención con fecha 19/06/2013):
o
o
o
o
o
o

-

Punto y Aparte SCP
Puntoiaparte Multimedia Solutions, S.L.
Ibiza Publicidad
Grup de Publicitat
Dayas, S.A.
Diario de Ibiza

Documentos de Retención de Crédito (RC) relativos a gastos
relacionados con publicidad desde 1995 a 2013 (solicitado al
Departamento de Intervención con fecha 19/06/2013).
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-

Informe jurídico respecto a los requisitos establecidos por la
normativa vigente en materia de contratación en cada momento
para la contratación de publicidad institucional (solicitado a la
Secretaría General con fecha 15/07/2013).

-

Relación de todas las facturas de publicidad institucional desde el
año 1995 (solicitado al departamento de Intervención con fecha
18/09/2013).

Ante la inviabilidad de disponer de todas y cada una de las facturas
relativas a publicidad institucional desde el año 1995 en adelante, se acordó
por unanimidad de la Comisión con fecha 30 de octubre de 2013 hacer el
examen que consta en el acuerdo del Pleno de 30 de abril, siguiendo un criterio
de auditoría, examinando el 5 por ciento de las facturas de cada anualidad
aleatoriamente, en función del criterio de archivo, presentando la interventora
una propuesta a la Comisión.
Una vez obtenida esta información, se acordó empezar por el estudio de
las facturas del año de cada mandato que mayores gastos en publicidad
registraron, es decir los correspondientes a 1998, 2002, 2007, 2008 y 2012.
Se ha estudiado la información y documentación de las anualidades que
constan en el acuerdo plenario de fecha 30 de abril de 2013 y habiéndose
finalizado el trabajo se procede a emitir los acuerdos recogidos en el presente
documento.
En sesión Plenaria de fecha 8 de abril de 2013 se adoptó, por
unanimidad, el acuerdo de constituir una COMISIÓN INFORMATIVA
ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN, con la finalidad de aclarar las cantidades,
formas de contratación y empresas contratadas en materia de publicidad y
comunicación en el Ayuntamiento de Eivissa, desde el año 1995 hasta el año
2013.
Posteriormente, en sesión Plenaria de 30 de abril de 2013, por los
grupos municipales PSOE-PACTE PER EIVISSA, EIVISSA PEL CANVI y EPIC
EIVISSA, se presentó una moción con propuesta de acuerdo y con carácter de
urgencia en relación a la Comisión Informativa Especial de Investigación; como
consecuencia de dicha moción y tras el debate correspondiente, recogido en el
acta de dicha sesión Plenaria, se sustituyó el objeto del primer acuerdo y se
adoptó, también por unanimidad, el siguiente:
“PRIMER BLOQUE: ANÁLISIS DE LA EFECTIVA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.
Los pagos autorizados (abonados o pendientes de abono) POR ANUNCIOS
INSTITUCIONALES a Periódico de Ibiza y Formentera SLU desde el 10.06.11 hasta
hoy.
1. Los pagos relativos a ANUNCIOS INSTITUCIONALES realizados a este grupo
de publicidad desde junio de 2007 hasta mayo de 2011.
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2. Los pagos realizados A MEDIOS LOCALES DE COMUNICACIÓN en concepto
de ANUNCIOS INSTITUCIONALES desde 1995 a mayo de 2007.
SEGUNDO BLOQUE: ANÁLISIS DEL REPARTO GLOBAL DE LA PUBLICIDAD
INSTITICIONAL A LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN (JUNIO 1995
HASTA HOY). Se atenderá de la siguiente manera:
Junio 2011-hasta hoy: Análisis del gasto presupuestado y composición porcentual
del reparto por medios de comunicación.
3. Junio 2007-mayo 2011: Análisis de todas las anualidades completas en el
sentido anterior.
4. Junio de 1999- mayo 2007: Análisis de todas las anualidades completas en el
sentido establecido.
Junio de 1995-mayo 1999: En el mismo sentido que los anteriores.”

Posteriormente, el Pleno del Ayuntamiento de Eivissa aprobó por
unanimidad en sesión celebrada el 30 de mayo de 2013 una moción con
propuesta de acuerdo presentada por el grupo EPIC por la que se acordó:
“elaborar una propuesta de regulación del importe de la partida presupuestaria
destinada a Publicidad Institucional, en la que se incluya:
1. Un límite anual.
2. La distribución objetiva y transparente del importe acordado entre los distintos
soportes publicitarios (radio, prensa escrita, televisión, webs, etc.) y las
distintas empresas de difusión para cada año.
3. La información pública a los ciudadanos sobre este sistema de reparto.”

En ese mismo Pleno de 30 de mayo de 2013, a propuesta del grupo
PREF, con una moción con propuesta de acuerdo, se acordó:
“1º Que la Publicidad Institucional de este Ayuntamiento se contrate única y
exclusivamente con alguno de los objetivos descritos en la Ley.
2º Que en cumplimiento del artículo 6 de la Ley 13/2010, para la determinación de los
medios de difusión a utilizar en cada campaña publicitaria y para la distribución de la inversión
entre ellos, sólo se tendrán en cuenta los criterios objetivos, de alcance territorial, de difusión
de cada medio y de coste económico. En las campañas dirigidas solamente a un segmento de
la población, se tendrán en cuenta de manera destacada el uso de la lengua, la capacidad de
difusión de cada medio o su adaptación al público objetivo de la acción publicitaria”

Por otra parte, el Pleno del Ayuntamiento de Eivissa aprobó en sesión
celebrada el día 31 de octubre de 2013 una moción con propuesta de acuerdo
presentadas por la concejal no adscrita Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez
en las que se acordó:
“investigar, solicitando los documentos e informes, en su caso pertinentes, para
verificar la certeza y realidad de los siguientes datos:
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Que el Ayuntamiento de Eivissa gastó en publicidad y comunicación
institucional, directamente o a través de agencias, aproximadamente las
siguientes cantidades:
Año 2007………… 600.000,00.- €
Año 2008………… 450.000,00.- €
Año 2009………… 300.000,00.- €
Año 2010………… 280.000,00.- €
Según certificado emitido por el Secretario Accidental de la Corporación con fecha 10
de junio de 2013, en el que se especifica de acuerdo con los datos que obran en el
Negociado de Contratación, cuales son los procedimientos de licitación relacionados
con publicidad institucional de la Corporación, durante el término comprendido entre el
año 1995 y 2012 y con respecto a los años antes citados, se corresponden los
siguientes:
Expediente 64/06, adjudicado el 6 de febrero de 2007, a la entidad Dayax S.A.
Publicidad y Marqueting, por el importe de 29.517,36.- €
Expediente 1/08, adjudicado el 5 de mayo de 2008, a la entidad Diario de Ibiza
S.A., por el importe de 29.000,00.- €
Expediente 15/09, adjudicado el 18 de junio de 2009, a la entidad Diario de
Ibiza S.A., por el importe de 36.608,20.- €
Es decir:
PAGOS REALIZADOS
EFECTUADA
Año 2007………… 600.000,00.- €
Año 2008………… 450.000,00.- €
Año 2009………… 300.000,00.- €
Año 2010………… 280.000,00.- €

CONTRATACIÓN
29.517,36.- €
29.000,00.- €
36.608,20.- €

Por lo tanto, se han gastado en dichos 4 años un total de 1.830.000,00.- € y
solo hay contratación por importe de 95.125,56.- €
Por ende, se pagaron sin ningún tipo de contratación un total de 1.820.484,00.- €”

En el mismo sentido y de acuerdo con la moción aprobada en sesión
plenaria de fecha 28 de noviembre de 2013 por la misma concejal, se acordó
investigar los datos que a continuación se exponen:
“Habiendo examinado las declaraciones de los 347 del Ayuntamiento de Eivissa, de los años
2003, 2004, 2005 y 2006, se verifica que en dichos años el Ayuntamiento de Eivissa gastó en
publicidad y comunicación institucional, directamente o a través de agencias,
aproximadamente las siguientes cantidades:
Año 2003………… 234.691,00.- €
Año 2004………… 220.074,00.- €
Año 2005………… 461.794,00.- €
Año 2006………… 502.257,00.- €
Según certificado emitido por el Secretario Accidental de la Corporación con fecha 10 de junio
de 2013, en el que se especifica de acuerdo con los datos que obran en el Negociado de
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Contratación, cuales son los procedimientos de licitación relacionados con publicidad
institucional de la Corporación, durante el término comprendido entre el año 1995 y 2012 y con
respecto a los años antes citados, se corresponden los siguientes:
Expediente 2/04, adjudicado el 5 de abril de 2004, a la entidad Torres Planells
Vte 00491262 S.L.U., por el importe de 129.200,00.- €
Expediente 28/05, adjudicado el 21 de julio de 2005, a la entidad Dayax S.A.
Publicidad y Marqueting, por el importe de 29.901,61.- €
Es decir:
PAGOS REALIZADOS

CONTRATACIÓN EFECTUADA

Año 2003………… 234,691,00.- €
Año 2004………… 220.074,00.- €
Año 2005………… 461.794,00.- €
Año 2006………… 502.257,00.- €

-------------129.200,00.- €
29.901,61.- €
--------------

Por lo tanto, se han gastado en dichos 4 años un total de 1.418.816,00.- € y solo hay
contratación por importe de 159.101,61.- €
Por ende, se pagaron sin ningún tipo de contratación un total de 1.259.714,39.- €”

3º Trabajos de la Comisión
3.1.-Sobre el acuerdo plenario de 30/04/2013
3.1.A) Sobre la efectiva prestación del servicio de publicidad
institucional
Habiéndose revisado un total de 269 facturas del periodo investigado,
se ha verificado que la totalidad de las facturas aportadas por la intervención
de fondos, de acuerdo con el criterio de selección determinado en esta
comisión, se corresponden con servicios efectivamente prestados, según
prueban los soportes documentales que obran en poder de esta corporación.
Sin embargo, en el 8,9 por ciento de las facturas revisadas, siguiendo el
criterio de auditoría, presentando la interventora, la Comisión no ha podido
acreditar, en un primer estudio de la documentación, la efectiva prestación del
servicio por falta de justificación documental adjunta en el archivo,
independientemente de que conste la firma acreditativa de un funcionario que
conforma el pago.
Así, la Comisión ha analizado un total de 269 facturas correspondientes
a diferentes encargos de Publicidad Institucional, de las que un total de 24 no
adjuntan copia del anuncio, producto o servicio contratado.
Una vez identificadas esas facturas en las que se archivaron sin soporte
documental justificativo del trabajo realizado, varios miembros de la Comisión
han llevado a cabo un trabajo de investigación, tal y como se efectuó en la
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primera parte de esta Comisión con las de prensa pitiusa, verificando mediante
la hemeroteca que el servicio efectivamente se efectuó, con el resultado
positivo en el 100% de los casos, entendiendo que el servicio se prestó si bien
en la tramitación del expediente se obvió archivar, junto con la factura, una
copia que justificara el trabajo realizado y pagado.

3.1.B) Sobre el reparto global de la publicidad institucional a los
diferentes medios de comunicación (J30/04/3013).
Se relacionan a continuación los importes recibidos por los diferentes
medios de comunicación en concepto de Publicidad Institucional y Propaganda,
junto con el porcentaje que estas cantidades representan sobre el Presupuesto
General, según certificación del departamento de Intervención de fecha 19 de
febrero de 2014.

AÑO

PRESUPUESTO

1995
1996

2.482.000.160 PTS
3.055.000.170 PTS

1997

3.030.105.180 PTS

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

3.429.105.180 PTS
3.169.105.160 PTS
3.503.000.000 PTS
4.619.105.150 PTS
31.537.752 €
30.777.000 €
36.450.000 €
39.000.000 €
42.750.000 €
45.160.000 €
45.700.000 €
57.000.000 €
51.940.000 €
49.800.000 €
48.530.000 €
45.850.000 €

GASTO
17.360.161,00 PTS
28.457.960,00 PTS
25.706.539,00
PTS
35.961.636,00 PTS
42.577.639,00 PTS
36.617.579,00 PTS
61.308.377,00 PTS
442.166,33 €
293.784,96 €
264.544,76 €
438.358,02 €
538.491,39 €
650.481,92 €
419.310,32 €
438.651,64 €
307.207,89 €
187.535,77 €
153.657,00 €
68.404,60 €

% S/PTO
0.69 %
0.93 %
0,84 %
1.04 %
1.34 %
1.04 %
1.32 %
1.40 %
0.95 %
0.73 %
1.12 %
1.26 %
1.44 %
0.92 %
0.77 %
0.59 %
0.38 %
0.32 %
0.15 %

(Fuente: Transcripción literal de la certificación de Intervención)
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GASTO ANUAL EN PUBLICIDAD
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68.404,60 €

2013

153.657,00 €

2012

187.535,77 €

2011

307.207,89 €

2010

438.651,64 €

2009

419.310,32 €

2008

650.481,92 €

2007

538.491,39 €

2006

438.358,02 €

2005

264.544,76 €

2004

293.784,96 €

2003

442.166,33 €

2002

368.470,77 €

2001

220.076,08 €

2000

255.896,76 €

1999

216.133,79 €

1998

154.499,41 €

1997

171.035,78 €

1996

104.336,67 €

1995
0€

100.000 €

200.000 €

300.000 €

400.000 €

500.000 €

600.000 €

700.000 €
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3.2.- Análisis de los formularios 347 de la Agencia Tributaria:
A efectos aclaratorios cabe explicar que en los montantes que figuran en la siguiente
tabla se corresponden a la totalidad de lo facturado por las agencias, que incluye el coste
de la inserción publicitaria concreta para la cual se les contrata, por lo que ejercen de
meros intermediarios en la prestación del servicio, aportando como valor añadido la gestión
de la relación con los medios para las campañas, trabajos del creatividad y producción etc.
Los importes totales que aparecen en las declaraciones del 347 del Ayuntamiento de
Eivissa de cada proveedor no coinciden con el gasto contabilizado de Publicidad y
Comunicación y ello debido a que el modelo 347 recoge todas las operaciones mercantiles
efectuadas en un año con cada empresa sin disgregar los conceptos que forman esos
importes totales, por lo que pueden estar incluidos servicios o bienes que no son
propiamente gasto en comunicación.

3.3.- Sobre los acuerdos plenarios de fecha 31/10/2013 y 28/11/2013
3.3.a) Sobre los montantes anuales destinados a publicidad institucional.
AÑO
2007
2008
2009
2010

GASTO
650.481,92 €
419.310,32 €
438.651,64 €
307.207,89 €

DATOS CONCEJAL NO ADSCRITA
600.000 €
450.000 €
300.000 €
280.000 €

AÑO
2003
2004
2005
2006

GASTO
293.784,96 €
264.544,76 €
438.358,02 €
538.491,39 €

DATOS CONCEJAL NO ADSCRITA
234.691 €
220.074 €
461.794 €
502.257 €

Como consta en la certificación del Interventora, los importes relacionados por la
concejal no adscrita en el texto de sus mociones no es correcta, siendo superiores los
gastos reales en concepto de Publicidad Institucional en la mayoría de los años analizados.

3.3.b).- Sobre los procedimientos de contratación de la publicidad institucional
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En primer lugar, es necesario aclarar los requisitos establecidos por la normativa
vigente en cada momento, desde el año 1995 al 2013, para la contratación de publicidad
institucional por parte del Ayuntamiento. Con esta finalidad, se recoge a continuación el
informe de fecha 27 de agosto de 2013 de la Secretaría General del Ayuntamiento de
Eivissa, emitido a petición de la Comisión Informativa Especial, y que, en lo esencial,
señala:
“Han tenido la consideración de contratos menores de servicios, los que no excedían de 12.000 euros, hasta
el 29 de abril de 2008, y los que no excedían de 18.000 euros, desde el 29 de abril de 2008 a la actualidad.
Para los supuestos en que la cuantía del contrato excediese de las citadas anteriormente, todas las normas
de contratación vigentes desde el año 1993 han establecido la necesidad de tramitar un expediente de
contratación, habiéndose de cumplir diferentes requisitos procedimentales en función también de la cuantía
del contrato. Los procedimientos de adjudicación a seguir en función de las cuantías han sido los siguientes:
Negociado 3 ofertas
Desde 1993 a julio 1995
Desde julio 1995 al 22/06/2000
Desde
el
22/06/2000
al
29/04/2008
Desde
el
29/04/2008
al
16/12/2011
Desde 16/12/2011 a la actualidad

Negociado con
publicidad

Abiert
o
+ de 5.000.000 ptas
+ de 5.000.000 ptas
+ de 30.050,61 €

Hasta 60.001 €

Hasta 99.999,99 €

+ de 100.000 €

Hasta 60.001 €

Hasta 99.999,99 €

+ de 100.000 €

Hasta 5.000.000 ptas
Hasta 5.000.000 ptas
Hasta 30.050,61 €

En todos estos supuestos es requisito la correspondiente formalización del contrato y la existencia de crédito
adecuado y suficiente.”.

Con fecha 10 de junio de 2013, la Secretaría General emitió certificación en la
que se hace constar que, según los datos que obran en el Negociado de Contratación,
durante el período comprendido entre los años 1995 y 2012, únicamente se tramitaron seis
procedimientos de licitación relacionados con publicidad institucional de la Corporación:
-

Exp. 100/98 “Campaña de publicidad de la candidatura de Eivissa para ser
declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, adjudicada en
fecha 16 de febrero de 1999, a favor de la entidad 'Malla S.A.', por la
cantidad de 5.000.000 ptas.

-

Exp. 2/04 “Plan de promoción de la ciudad de Eivissa Patrimonio de la
Humanidad”, adjudicada en fecha 5 de abril de 2004, a favor de Torres
Planells Vte. S.L.U., por la cantidad de 129.200 euros.

-

Exp. 22/05 “Contratación de una campaña de publicidad que fomente el
sentimiento de orgullo de ser ciudadano de Vila”, adjudicada en fecha 21
de julio de 2005, a favor de la entidad Dayax S.A. Publicidad y Marketing,
por la cantidad de 29.901,61 €.
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-

Exp. 65/06 “Campaña de publicidad que dé a conocer actividades y
servicios municipales”, adjudicada en fecha 6 de febrero de 2007, a favor
de la entidad Dayax S.A. Publicidad y Marketing, por la cantidad de
29.517,36 €.

-

Exp. 1/08 “Contratación de una agenda de actividades municipales a
Diario de Ibiza”, adjudicada en fecha 5 de mayo de 2008, a favor de la
entidad Diario de Ibiza S.A. Por la cantidad de 29.000 €.

-

Exp. 15/09 “Contratación de Agenda de Actividades del Ayuntamiento de
Eivissa al Diario de Ibiza”, adjudicado provisionalmente en fecha 7 de
mayo de 2009, y definitivamente en fecha 18 de junio de 2009, a favor de
la entidad Diario de Ibiza S.A., por la cantidad de 36.608,20 € (IVA
incluido).

En la misma certificación se informa que “el departamento de contratación no tiene
conocimiento de los contratos con la consideración de menores que se puedan haber realizado con relación a
la materia requerida, puesto que este tipo de contratos, al no ser necesaria la tramitación de procedimiento de
licitación, no se tramitan desde este departamento”.
Con la excepción del contrato efectuado por concurso abierto (Exp. 2/04) y de
las cinco restantes contrataciones efectuadas por procedimiento negociado sin publicidad,
la totalidad de las actuaciones contractuales en los ejercicios analizados por la Comisión
Especial corresponden a contratos menores.
A la vista de que se ha comprobado la efectiva prestación del servicio y que los
gastos aprobados en las aplicaciones contables estudiadas lo son por servicios de
comunicación y publicidad, la Comisión ha entendido que no tiene indicios ni pruebas para
poder afirmar que se realizaron pagos en esta materia sin que existiera una contratación
previa, materia esta, la de la contratación, que no es objeto del mandato del plenario.
3.4.- Informe sobre los acuerdos plenarios de 31/10/2013 y 28/11/2013
Analizadas las declaraciones de los 347 del Ayuntamiento de Eivissa
correspondientes a las anualidades 2003 a 2010 por parte de la Comisión, se concluye lo
mencionado anteriormente, que no se trata de una herramienta contable útil para
determinar los importes totales anuales pagados en concepto de Publicidad y
Comunicación. Por ello esta comisión ha entendido que los datos obrantes en la aplicación
contable del Ayuntamiento 22.060 refleja fielmente el gasto anual en esta materia.
Con respecto a la contratación nos remitimos al informe emitido por el Secretario
Accidental de la Corporación con fecha 10 de junio de 2013, en el que se especifica de
acuerdo con los datos que obran en el Negociado de Contratación, cuales son los
procedimientos de licitación relacionados con publicidad institucional de la Corporación,
durante el término comprendido entre el año 1995 y 2012 y con respecto a los años antes
citados, se corresponden los siguientes:
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Expediente 2/04, adjudicado el 5 de abril de 2004, a la entidad Torres Planells
Vte 00491262 S.L.U., por el importe de 129.200,00.- €
Expediente 28/05, adjudicado el 21 de julio de 2005, a la entidad Dayax S.A.
Publicidad y Marqueting, por el importe de 29.901,61.- €
Expediente 64/06, adjudicado el 6 de febrero de 2007, a la entidad Dayax S.A.
Publicidad y Marqueting, por el importe de 29.517,36.- €
Expediente 1/08, adjudicado el 5 de mayo de 2008, a la entidad Diario de Ibiza
S.A., por el importe de 29.000,00.- €
Expediente 15/09, adjudicado el 18 de junio de 2009, a la entidad Diario de
Ibiza S.A., por el importe de 36.608,20.- €
Igualmente y de acuerdo con lo expuesto en la certificación antes citada, hay
que señalar que “el departamento de contratación no tiene conocimiento de los contratos
con la consideración de menores que se puedan haber realizado con relación a la materia
requerida, puesto que este tipo de contratos, al no ser necesaria la tramitación de
procedimiento de licitación, no se tramitan desde este departamento”.
Esta comisión considera relevante describir el procedimiento de contratación
seguido en materia de publicidad institucional:
La contratación de publicidad estaba acordada con el departamento de
Intervención por sus especiales características (inmediatez en la contratación y numerosas
facturas). Se hacía de la siguiente manera, corroborada por los documentos y datos
revisados por esta comisión:
I.

Cuando el importe de la campaña superaba los máximos legales para contratación
directa se hacía expediente de contratación y el correspondiente concurso (negociado
o concurso público), tal y como refleja el certificado de la secretaría general
anteriormente transcrito.

II.

Cuando se podía prever que el gasto iba a ser continuado en el tiempo pero sin
superar el máximo permitido por la ley, se hacía una propuesta de gasto, que implica
reserva de crédito y supervisión por parte de intervención, y así aunque las facturas
fueran idénticas a lo largo de los meses. Esta comisión ha verificado la existencia de
numerosas facturas del periodo 2000-2011 a las que antecede la correspondiente
reserva de crédito. No así los periodos anterior o posterior.
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III.

En los demás casos se trabajaba con encargo directo y contra factura. En todas estas
ocasiones, los importes contratados tendrían la consideración de contrato menor y se
ha verificado la correspondiente prestación del servicio. (casos estudiados, 5%, según
procedimiento de trabajo siguiendo criterio de auditoría aprobado por la comisión
informativa).

IV.

Sería absurdo exigir la contratación vía negociado o contrato abierto a una determinada
empresa porque la suma de los totales facturados un año, verificable a través del
documento 347 (información que se obtiene a posteriori), sea superior al máximo
aceptado por contrato menor, siempre y cuando las cantidades individuales de cada
servicio diferenciado que la empresa prestara estuvieran por debajo de ese umbral tal y
como establece la ley. Caso distinto sería encontrar facturas sin reserva de crédito por
cantidades iguales y periodicidad determinada que superaran los umbrales anuales
para contratos menores que sí requeriría un proceso de contratación.

3.5.- Sobre los acuerdos del pleno de 30 de mayo de 2013:
Para el cumplimiento de los acuerdos tomados en pleno de fecha 30 de mayo,
a propuesta de EPIC por un lado, sobre el límite de gasto anual, la distribución objetiva y
transparente de ese importe entre los distintos medios y las distintas empresas, así como la
información pública al ciudadano sobre el sistema de reparto, y por otro lado del acuerdo
tomado a iniciativa del grupo PREF sobre los objetivos de la contratación de la publicidada
institucional del Ayuntamiento, así como la determinación de los medios de difusión a
utilizar en cada campaña publicitaria y para la distribución de la inversión entre ellos se
propone un sistema de reparto del gasto en un ANEXO a este informe final de acuerdo.
4.- Acuerdos:
En consecuencia, por lo expuesto, los miembros de la Comisión Especial, proponen
para su votación las siguientes
ACUERDOS
PRIMERO.- De acuerdo con el sistema de trabajo establecido se ha verificado la efectiva
prestación del servicio.
SEGUNDO.- La Comisión propone que el pleno del Ayuntamiento fije el límite máximo de
gasto para publicidad institucional sobre el presupuesto anual del Ayuntamiento en un
0.6%.
TERCERO.- La Comisión plantea al plenario unas reglas de reparto del gasto en publicidad
institucional en un anexo a este informe final.”
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“ACUERDO POLITICO REPARTO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

1.-Definición de
comunicación:

las

campañas

institucionales

de

publicidad

y

de

Conforme la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, de publicidad institucional de las
Illes Balears, que regula la publicidad institucional, en sus diversas formas, de las
instituciones de las Illes Balears, definiendo como publicidad institucional
“toda actividad de comunicación emitida, promovida, subvencionada,
patrocinada o contratada, individual o conjuntamente con otras entidades públicas o
privadas, por los sujetos sometidos a la ley, que tenga por objeto difundir un
mensaje común a una pluralidad de destinatarios mediante cualquier formato,
soporte o medio, sea o no publicitario, quedando excluidas de la aplicación de la ley
la publicación de las normas y los actos que sea obligatoria por mandato legal o
reglamentario”

2.-Requisitos de las campañas institucionales de publicidad y comunicación:
Solo se podrá promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de
comunicación cuando tengan alguno de los siguientes objetivos,
a) Promover la difusión y el conocimiento de los valores y principios
constitucionales y estatutarios, y fomentar actitudes positivas y comportamientos
adecuados de los ciudadanos hacia estos principios y valores.
b) Informar a los ciudadanos de sus derechos y deberes.
c) Dar a conocer políticas, programas, servicios y actuaciones públicos.
d) Informar del contenido de las disposiciones normativas y los actos que, por su
relevancia, lo aconsejen.
e) Difundir el conocimiento y la imagen de la comunidad autónoma, de las
entidades que la forman y de sus instituciones.
f) Promover el patrimonio cultural, lingüístico y natural de las Illes Balears, así
como cualesquiera otros tipos de bienes tangibles o intangibles relevantes de las Illes
Balears.
g) Apoyar a los sectores y a las actividades económicas de la comunidad
autónoma y promover los productos y servicios de las Illes Balears.
h) Anunciar medidas preventivas de riesgos o que contribuyan a la eliminación
de daños de cualquier tipo para la salud de las personas o para el patrimonio natural.

3.- Prohibiciones:
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No se podrá promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de
comunicación:
a) Que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos
alcanzados por los órganos de gobierno de este Ayuntamiento.
b) Que manifiestamente menoscaben, obstaculicen o perturben las políticas públicas
o cualquier actuación legítimamente realizada por otro poder político en el ejercicio de sus
competencias.
c) Que incluyan mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a los principios,
valores y derechos constitucionales.
d) Que inciten, de forma directa o indirecta, a la violencia o a comportamientos
contrarios al ordenamiento jurídico.
Los mensajes o la presentación de las campañas institucionales de publicidad y de
comunicación no podrán inducir a confusión con los símbolos, ideas, expresiones, diseños
o imágenes empleadas por cualquier formación política u organización social.
No se podrán difundir campañas institucionales de publicidad que no se identifiquen
claramente como tales y que no incluyan la mención expresa del Ayuntamiento de Eivissa
o la concejalía o departamento que encargue el trabajo.

4.- Límite del gasto anual:
En cumplimiento de los acuerdos del plenario de fecha 30 de mayo de 2013 se
fija el límite máximo de gasto en concepto de Publicidad Institucional en el 0,6 % del
Presupuesto General del Ayuntamiento para cada ejercicio presupuestario. En el cómputo
de este límite no se tendrá en cuenta los gastos que se realicen en promoción turística así
como el de los anuncios oficiales de obligada publicación.

5.- Accesibilidad a las campañas institucionales de publicidad y de
comunicación:
Se procurará el más completo acceso a la información a las personas con cualquier
tipo de discapacidad.

6.- Fomento de soportes respetuosos con el medio ambiente:
Se otorgará preferencia a los soportes que, sin merma de la eficacia de la campaña,
sean más respetuosos con el medio ambiente.

7.- Contratos:
Los contratos vinculados a las campañas reguladas por este Acuerdo se adjudicarán
con arreglo a su normativa aplicable, respetando estrictamente los principios de publicidad
y concurrencia, y atendiendo siempre a criterios objetivos tales como el coste económico y
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la eficacia prevista del plan de medios. Estos mismos criterios objetivos deber ser
observados por los contratistas en los supuestos de subcontratación.

8.- Plan anual de publicidad y comunicación institucional:
El departamento de Comunicación del Ayuntamiento elaborará anualmente, a partir
de las propuestas recibidas de todas las concejalías, un plan de publicidad y comunicación
en el que se incluirá todas las campañas institucionales que prevea desarrollar el
Ayuntamiento, incluidas las entidades adscritas a este y las de los Patronatos.
En el plan se especificará, al menos, las indicaciones necesarias sobre el objetivo de
cada campaña, el coste previsible, el periodo de ejecución, las herramientas de
comunicación utilizadas, el sentido de los mensajes, sus destinatarios y los organismos y
entidades afectadas.
El Plan anual de publicidad y comunicación institucional ser aprobado por la Junta
de Gobierno.

9.- Campañas no previstas en el plan anual:
Excepcionalmente y cuando, por motivos sobrevenidos, deban realizarse campañas
institucionales de publicidad y de comunicación no previstas en el Plan anual de publicidad
y comunicación institucional, la Concejalía o departamento que promueva o controle la
campaña lo comunicará al departamento de Comunicación, para que informe a la Junta de
Gobierno para su aprobación. De ese acuerdo, se dará cuenta en la siguiente reunión de la
Comisión informativa de Administración Municipal que se celebre. Estas campañas
deberán ajustarse en todos los casos a lo dispuesto en la presente Acuerdo.

10.- Informe anual de publicidad y comunicación:
En el periodo motivo de análisis de la Comisión informativa, desde el año 1995 hasta
el año 2013, no se aprecia que el Ayuntamiento haya realizado difusión de las cantidades
efectivamente gastadas en el concepto de Publicidad Institucional, así como de las
empresas a las que se ha contratado y los importes correspondientes.
Es por tanto fundamental la transparencia y la publicidad del importe dedicado a
esta partida y de las cantidades correspondientes a cada empresa, publicando las
cantidades correspondientes a los distintos medios y soportes, para que la distribución del
dinero público sea transparente y se pueda comprobar el efectivo cumplimiento del
presente acuerdo.
El departamento de comunicación elaborará un informe anual de publicidad y de
comunicación en el que se incluirán todas las campañas institucionales previstas en esta
Ley, su importe, los adjudicatarios de los contratos celebrados y, en el caso de las
campañas publicitarias, los planes de medios correspondientes. Este informe se remitirá a
la Comisión de Administración Municipal en el primer trimestre de cada año y será puesto a
disposición del ciudadano en la página web del Ayuntamiento.
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11.- CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN.
Para una correcta distribución de la cantidad dedicada a la Publicidad
Institucional a los distintos soportes y medios, es fundamental seguir un criterio objetivo,
basado los datos de difusión y audiencia de cada medio obtenidos por las entidades de
medición y control más especializadas, fiables y reconocidas.
El presente acuerdo político, adoptado por el Ayuntamiento de Eivissa de
conformidad con lo establecido en la citada Ley 13/2010, fija, en primer lugar, un límite
anual en el gasto público de la publicidad institucional , entendiendo que las campañas
de publicidad institucional han de ser adecuadas a las necesidades de los administrados y
ajustadas a los recursos públicos disponibles, sin que, en ningún caso, esté justificada la
realización de inversiones económicas objetivamente desproporcionadas con los fines y
objetivos que se persiguen.
En segundo lugar y a partir del principio de igualdad entre los diferentes soportes y
medios, se establecerá el porcentaje de publicidad institucional destinado a cada uno de
ellos, según los datos de difusión y audiencia disponibles, obtenidos de las entidades de
medición más especializadas, fiables y reconocidas, con el fin de garantizar los principios de
eficacia y eficiencia que deben regir la actuación administrativa y garantizar así la máxima
rentabilidad del gasto público.
El Gabinete de comunicación, en su plan anual de publicidad y comunicación, una
vez definidos los objetivos de cada campaña, su coste previsible, el periodo de ejecución,
el sentido de los mensajes y sus destinatarios tendrá que determinar la herramienta de
comunicación más eficaz y deberá apoyarse en los siguientes sistemas de valoración de
audiencias:
El Estudio General de Medios (EGM): que proporciona datos de audiencia de
prácticamente todos los medios y en el que se analizan también hábitos de
visionado de televisión, lectura de medios impresos (diarios, suplementos
semanales, revistas, etc.) y hábitos de escucha de radio.
La Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura (FUNDACC) : Mide las
audiencias de todos los medios de comunicación (prensa, internet, etc.) y otros
consumos culturales en los territorios de habla catalana.
El Instituto Balear de Estudios Sociales (IBES): se trata de una empresa de estudios
de mercado que también evalúa, mide y analiza los comportamientos de la sociedad
balear frente a los principales medios de comunicación.
La Oficina de Justificación y Difusión Publicitaria (OJD): mide la difusión real de las
publicaciones periódicas de papel y digitales.
Cualquier otro sistema de medición de solvencia acreditada que pueda aparecer y
aporte datos solventes sobre la difusión y/o audiencia de los medios de
comunicación de Evissa.
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1.
El presente acuerdo es susceptible de cambio y mejora, dada la aparición de
nuevos sistemas de medición o de nuevos soportes de comunicación, las modificaciones
del mismo se tendrán que efectuar por el Pleno del Ayuntamiento.
En Ibiza a 26 de febrero de 2014”
Intervencions:
Sra. Marí: Volen sotmetre a la consideració del Ple, la proposta de la urgència d’incloure com a
punt de l’ordre del dia, el debat del dictamen de la Comissió Informativa Especial creada per
estudiar les factures de publicitat institucional.
No és un tema urgent, perquè ve des de fa molts mesos, però tots els grups d’aquest Consistori
volen agilitzar al màxim el resultat i les conclusions d’aquesta comissió de feina. Ahir va ser
possible tenir tota la informació que necessitaven, i es va sotmetre a consideració de tots els grups
la conveniència o no d’incloure aquest punt a l’ordre del dia com a urgència, perquè no s’havia
pogut fer quan es va convocar el Ple, i tots varen estar d’acord, per això creu que queda justificada
la urgència.
Sr. Villalonga: A la reunió d’ahir ja va manifestar que està en contra de la urgència, i que no
estaven d’acord. Creu que es podria haver fet d’una forma regular, i haver-ho portat tranquil·lament
al Ple. A judici seu aquesta comissió es tanca en fals, i el fet que es faci per urgència creu que és
perquè es volen treure el mort de sobre quan abans.
Sra. Marí: Les seues apreciacions personals constaran en acta, però vol incidir sobretot, que si pot
demostrar el contrari l’insta a que ho faci, perquè parlar és molt fàcil, però demostrar el que es diu
no tant. Quan fa referència a què les coses no s’han fet com s’haurien d’haver fet, sempre li
demanen quines propostes fa. Perquè no intervé en els treballs de la Comissió? Perquè censura
ara allò en que s’ha negat a intervenir? El dictamen que avui se sotmet a consideració, fa més de
10 dies que el tenen tots per analitzar-lo, s’han matisat algunes puntualitzacions i s’ha esperat a
tenir una certificació del departament d’Intervenció, per constatar que totes les xifres hagin estat
validades per Intervenció, però al marge d’aquestes petites puntualitzacions a les xifres, tot el
demés ja ho tenien. No ha set una convocatòria d’urgència. Quan han tingut aquesta certificació i
han pogut actualitzar aquestes dades, és quan s’ha pogut convocar amb caràcter urgent, en el
sentit de que no estaven les conclusions tancades en el moment de convocar aquesta sessió
plenària, però no urgent en quan al contingut.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Està totalment d’acord amb el Sr. Villalonga. Al mes de maig amb 17 dies
varen fer un estudi complert de totes les factures des del 2011 al 2013. Varen interrogar a a una
sèrie de persones, entre aquestes ella mateixa, varen fer una conclusions i les portaren a Ple a una
sessió ordinària. Han passat 9 mesos, ara diuen que és urgent i que han fet el treball ben fet. No té
cap justificació aquesta urgència, i molt menys com demostrarà després amb dades fefaents.
Votarà en contra de la urgència ja que no existeix cap justificació per a aquesta, encara que
l’aprovaran.
Sr. Villalonga: Entén que quan hi ha una Comissió, una part fa una proposta l’altra se la mira i es
negocia. Llevant la d’ahir, a l’anterior Comissió vostès varen portar una proposta de repartiment, el
seu grup va portar una altra proposta i estaven debatent aquesta i hi havia una qüestió de
percentatge que faltava delimitar-la. Ahir varen presentar una cosa radicalment distinta, que era ja
el document com a final, i això no és el procedent. L’ordre de les Comissions quan a dates ha set
irregular, i d’això és del que es queixa. Creu que aquesta Comissió s’hauria pogut fer millor.
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Sra. Marí: La primera part dels treballs de la comissió, que tant ràpid diu la Sra. Sánchez-Jáuregui
que es varen fer, no ho varen ser tant, tenint en compte que era un únic mitjà de comunicació i un
estudi de dos anys, eren factures comptades, això es pot fer. No és el mateix parlar de 18 anys, de
tots els mitjans de comunicació, i referida a documentació que no està a l’Ajuntament, perquè a
partir de 1998 tota la documentació està a un arxiu d’una empresa externa, s’ha de requerir, ha
d’arribar i s’ha d’analitzar, per això Sr. Villalonga la irregularitat en les convocatòries no és una acte
arbitrari, va en funció del moment en el que toda la documentació requerida a anat arribant, no com
ells volien sinó quan s’ha pogut obtenir i analitzar. La urgència no és perquè sigui un tema urgent,
sinó perquè ja tenen tota la informació, i esperar un mes més els hi pareixia absurd a tots, i més
quan en aquest propi Ple tothom ha requerit que es concloguin els treballs de la Comissió, inclós
dient que es demoraven voluntariament, i no ha set així perquè quan han tengut la informació que
necessitaven, han convocat d’urgència per a aquesta sessió plenària.
Sotmetida a votació la urgència de tractament d’aquest punt, és aprovada amb els vots a favor de
les Sres. Marí, Sansano, Sánchez, Valladolid, Boned, Martínez, García, Srs. Daura, Mayans,
Rodrigo, Marí, Prats, Larroda, Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer, i en contra de la Sra. SánchezJáuregui i del Sr. Villalonga, que suposa la majoria absoluta del nombre de membres de la
Corporació.
Intervencions:
Sr. Costa: Han estat uns mesos en els quals tothom ha fet molta feina. Tota la comissió va decidir
aplicar un sistema de treball molt concret basat en uns principis d’auditoria. S’havia d’investigar si
efectivament el que s’havia pagat a les empreses proveïdores, s’havia portat a terme. Si haguessin
tengut que analitzar el 100% de les factures de tots aquests anys, haurien hagut d’analitzar 5.300
factures, aproximadament, i és una barbaritat. Això bloquejaria el servei d’Intervenció de
l’Ajuntament.
Varen buscar un mostreig del 5% de les factures des de l’any 1995 fins a l’any 2013. La major part
de les factures estaven fora de l’Ajuntament, i els hagués costat uns 36.000 euros portar tota
aquesta informació a l’Ajuntament.
Tots estigueren d’acord en estalviar aquesta despesa a l’Ajuntament, perquè hi havia sistemes per
poder determinar si efectivament la despesa en publicitat s’havia realitzat correctament.
Després d’aquest anàlisis, com ja tenien clar, s’ha demostrat i s’ha conclòs que sempre s’havia
realitzat la prestació.
Dins d’aquestes conclusions han marcat un màxim de despesa d’un 0,6% per any del pressupost
municipal, i a més fer un pla de comunicació, i una vegada es decideixi quin tipus de campanya es
fa, el repartiment entre mitjans de comunicació es farà per estudis d’audiència. El que han fet al
final és aplicar la Llei de publicitat institucional.
Estaven tranquils de què la gestió en matèria de publicitat i propaganda havia set la correcta, com
així ha quedat demostrat amb l’estudi de totes i cadascuna d’aquestes factures, que insisteix, tots
es posaren d’acord per aplicar aquest sistema del 5%. Aquest mostreig anual del 5% és totalment
estrapolable al 100% de les factures.
Quan al procediment i al fons, ahir a la Comissió informativa ja varen votar a favor d’aquestes
conclusions. La majoria del grups polítics han decidit posar un sostre, quan a la despesa en matèria
de publicitat, però també va molt relacionat amb la feina i la gestió de tot tipus que faci un equip de
govern.
Sr. Ferrer: Serà molt breu, perquè creu que el Sr. Costa ja explicat molt bé com ha funcionat. Ha
set important que aquesta feina que han assumit els components d’aquesta comissió, és que no
s’ha tengut que gastar diners públics. S’ha treballat durant 9 mesos al ritme de com s’anava
tenguent la informació. Ha set una feina llarga, però l’important és que s’ha complert, i sobretot han
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pogut saber si les feines encarregades s’havien realitzat, i s’ha demostrat que efectivament ha set
així.
Com que aquesta comissió és política, s’arriba a uns acord polítics d’unes regles de funcionament
per al tema de publicitat institucional. Es important, és un pas endavant i donarà claredat als temes
d’informació institucional, i millorarà el coneixement que puguin tenir els ciutadans de com es
gasten els diners.
Sr. Vilallonga: Al Ple del 31 d’octubre es volia dur una proposta de repartiment de publicitat
institucional, que a algú no li va agradar.
Per al dia abans convocaren precipitadament, una reunió d’aquesta comissió per a les 8,30 hores, a
les 9 es va absentar de la comissió, i en posterioritat es va votar lo del 5%. Ell ja no hi era, per la
qual cosa no ho va aprovar.
No discuteix que la publicitat que es va fer si estava ben feta o no. La qüestió és si com a comissió
han fet la feina que li competia o no, i a judici seu creu que no han fet la feina completa.
Hi havia un dels mandats del Ple que era determinar a quins suports publicitaris i mitjans, se’ls va
donar els diners públics, i això només es pot mirar amb les dades d’Intervenció relatives a cada
mitjà de comunicació, i en segon lloc i fonamental són les factures de les agències de publicitat, i
d’aquesta forma tendrien l’estadística de l’Ajuntament dels darrers 10 anys, del que s’ha gastat en
cada mitjà i del que s’ha gastat en cada suport.
Creu que tots han treballat molt, però no és una qüestió de treball, sinó de si els resultats de la
comissió vagin en concordança al treball realitzat, i la seua opinió és que no.
Ahir varen presentar una explicació de perquè votaran en contra, primer, perquè no s’ha respost als
mandats de Ple com per exemple, els anàlisis del repartiment global de la publicitat institucional als
diferents mitjans de comunicació 1995-2013. Això no existeix a la comissió.
Des del principi ja varen dir que feia falta que l’Ajuntament destinés recursos humans a ajudar als
treballs de la comissió.
Respecte a la proposta de repartiment, després de tots els anàlisis que ha fet el seu grup dels
diferents estudis, i de com funciona el món de la comunicació, a la proposta que han presentat li
han trobat al menys vuit defectes. No han agafat ni una cosa de la proposta que els hi va presentar.
Han arribat a la conclusió que en aquesta comissió s’han incomplit, total o parcialment, els mandats
del Ple.
La proposta de repartiment de publicitat institucional que formulen, persisteix en un repartiment
discrecional dels diners públics, amb la qual cosa creu que la comissió es tanca en fals. Està
totalment en contra d’aquest acord. Entenen que hi ha algunes coses possitives, però malgrat que
s’ha treballat molt, els resultats no estan d’acord al treball efectuat.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Està d’acord que el PSOE ha fet molta feina, tal i com ha dit el Sr.Costa.
El que necessiten els vesins del nostre municipi és la transparència i la veritat. Està d’acord amb
moltes de les coses que ha dit el Sr. Villalonga. El seu vot, com no pot ser d’altra manera, serà en
contra. Demana que consti en acta expressament el que dirà a continuació. La Sra. Marí és
l’Alcaldessa i la Presidenta de la Comissió Especial d’Investigació. L’altre dia, la portaveu del grup
PSOE-Pacte, va dir que els acords del Ple són d’obligat compliment per llei, i això és així, i la
responsable d’aquest compliment és la Sra. Marí com a Alcaldessa.
En aquest cas, ha de dir-los que les últimes conclusions de 26 de febrer de 2014 que fan, no
compleixen ni el mandat del 30 d’abril de 2013 aprovat per unanimitat, ni el del 31 d’octubre de
2013 aprovat per unanimitat, ni el del 28 de novembre de 2013 aprovat per unanimitat. Ara anirà
dient perquè no es compleixen.
El 5% que s’aprovà per comissió, no està aprovat pel mandat del Ple. Per tant si volien que aquest
acord de la comissió tingués verdadera eficàcia, tindrien que haver-ho portat al Ple i quan hagués
estat sotmès pel Ple, llavors aquest 5% seria vàlid.
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El primer que expresa del sentit en contra del seu vot, és perquè no s’han complert els mandats del
Ple, d’acord amb el tenor literal que es tenien que complir, i responsables d’això són tots els que
hagin firmat, o votin a favor d’aquestes conclusions.
Han fet quatre esborranys. Aportarà al finalitzar aquesta sessió tres esborranys que té. Dos del 27
de gener de 2014 i el de 26 de febrer de 2014. Com és possible que aquests temes s’hagin de
veure a una seu distinta de la municipal, demanarà que la comissió aporti tots els esborranys que
s’han portat a terme, i si no els aporten hi haurà altres fors on es puguin sol·licitar.
Els quatre esborranys que ha portat a terme la comissió són: del 20 de gener de 2014, del 27 de
gener de 2014 que és el que se li va entregar a ella, del 4 de febrer de 2014, del 21 de febrer de
2014 i finalment el del 26 de febrer de 2014.
Ara explicarà perquè no està d’acord amb aquests esborranys, i per això no té més remei que
començar per l’esborrany de 27 de gener de 2014. En aquest esborrany havien intentat fer
mínimament, al menys una part del mandat d’aquesta comissió d’investigació, perquè si bé ja
parlen del 5%, que no és al mandat del Ple, aquest també parla de l’anàlisis del repartiment global
de la publicitat institucional als diferents mitjans de comunicació, des de juny de 1995 fins avui, i a
més específica, que es tenia que fer l’anàlisis de la despesa pressupostada, i la composició
percentual del repartiment per mitjans de comunicació, i així anàlisis de totes les anualitats des de
1995 fins al 2013, si bé és cert que en les conclusions que feren el 17 de maig, ja havien examinat
del 2011 al 2013.
En aquest primer esborrany que li donaren, a la primera pàgina diu: “ els grups municipals firmants
manifesten que amb el present document es dona compliment, en la seua totalitat, al mandat
plenari adoptat per unanimitat de tots els grups polítics municipals, amb data 30 d’abril de 2013, pel
qual es va acordar la constitució d’una comissió informativa especial per efectuar:
1. L’anàlisis de l’efectiva prestació del servei de publicitat institucional.
2. L’anàlisis de repartiment global de la publicitat institucional, als diferents mitjans de comunicació
desde juny de 1995 fins avui “.
Com veuen aquí no apareix el 5% perquè no hi era.
En segon lloc diuen que, també volen destacar el fet positiu de que la publicitat institucional i els
seus procediments de contractació, s’hagin vist sotmesos a un procés d’avaluació per poder
analitzar els beneficis reals aportats per aquesta inversió econòmica, i la seua correcció en el marc
del procediment administratiu, i finalment, abans d’entrar en els antecedents, diuen que volen
manifestar la seua voluntat de què la comunicació pública, inclosa la publicitat institucional, serveixi
realment de pont de relació entre administradors i ciutadans, per damunt de qualsevol altre
consideració. En aquest punt es basa la seua raó de ser, donat que la relació comunicativa ha de
servir per augmentar la participació dels ciutadans, apropant-los a la política del dia a dia i facilitantlos la presa de consciència dels interessos col·lectius. Això és el que diuen a l’esborrany que li
entregaren el 27 de gener de 2014.
A l’actual, tot això queda reduït al següent: “ Els grups municipals firmants manifesten que amb el
present document es dona compliment al mandat plenari, adoptat per unanimitat de tots els grups
polítics municipals, pel qual es va acordar la constitució d’una comissió informativa especial, i citen
l’acord.
A continuació apareixen una sèrie de dades sobre com han treballat, i la normativa aplicable. En el
següent desapareix tota la normativa aplicable. Té que dir-los que precisament en la normativa
aplicable que apareix en el que està citant ara, i que era el primer que se li va donar per aprovar,
apareixia un apartat que l’han eliminat, i que deia: “ la documentació aportada a la comissió posa de
manifest la utilització, per tant, de procediments contractuals que permeten infringir el principi de
lliure competència, i que a la pràctica podrien suposar un repartiment arbitrari dels fons destinats a
publicitat institucional. Això ho han tret de les conclusions que ara aprovaran.
En relació al primer punt d’anàlisis de si s’han prestat o no els serveis, el 5%, no hi entrarà, però
evidentment el 5% ni era al mandat, ni és un referent de res.
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En el del 27 de gener de 2014, intenten donar compliment al segon bloc de l’acord, que és l’anàlisis
del repartiment global als mitjans de comunicació. Fan dos quadres que estan a la pàgina 10 i posa,
l’import de la contractació directa de publicitat institucional a mitjans de comunicació. Ho fan per tots
els anys i posen les quantitats finals. D’aquest quadre que es va facilitar per l’Ajuntament, vol dir
que a partir de l’any 2005, radio Ser Ibiza SL ha rebut quantitats totes superiors als 18.000 euros al
llarg de tot l’any, i el Diario de Ibiza a partir de 2008 també rep quantitats per damunt d’aquests
18.000 euros. El total de tot el que han rebut els mitjans directament, és 842.791 euros.
Es sorprèn quan arriba a l’ esborrany que li envien de forma definitiva, i a aquest apartat, el que hi
ha és un quadre que posa el pressupost des de l’any 1995 fins al 2013, on hi ha els imports gastats
en tots aquests anys en publicitat institucional certificat per la Interventora, com no pot ser d’una
altra manera, i no apareix per res el que rep directament cap mitjà de comunicació, i això era el
mandat del segon bloc. Aquest quadre també és molt important, perquè si sumen totes les
quantitats, el total que dona des de l’any 1998 són 5.624.639,26 d’euros. Això és el que s’ha gastat
l’Ajuntament des de l’any 1995 fins a l’any 2013 en publicitat i comunicació institucional. Crida
l’atenció que els dos anys on els imports són més importants, són el 2007 que va ser any electoral, i
que governava el PSOE-Pacte, 650.481,92 euros, i l’any 2006, 538.491,39 euros quan també
governava el PSOE-Pacte. Les quantitats més baixes són 2011, 187.535,77 euros, el 2012,
153.657 euros, i el 2013, 68.404,60 euros. És a dir, que als anys que va començar a governar el
Partit Popular, baixen sensiblement les quantitats destinades a comunicació institucional.
També en un intent de fer-ho ben fet, a les conclusions de 27 de gener de 2014, fan un quadre
d’import de la contractació directa de publicitat institucional a agències d’intermediació. No posen el
repartiment que es fa i també s’hauria d’haver vist, almenys en el 5%.
Apareixen una sèrie d’agències de publicitat, i les quantitats que aquestes empreses reben al llarg
d’aquests anys són: 1.371.304 d’euros, 445.958 euros, 372.292 euros, 404.147 euros. Tot això des
de l’any 1998 fins al 2011, temps de govern del PSOE, i la suma total són 2.593.701 d’euros.
En aquests dos gràfics, que a les conclusions definitives els supremeixen, en comptes d’investigarho, si fan els números, veuen que en total varen ser 5.624.639 d’euros el que varen gastar en
publicitat institucional, i si sumen els 842.791 euros que varen rebre directament els diferents
mitjans, els 2.593.701 d’euros que varen rebre les agències de publicitat i ho resten, hi ha
2.188.147,26 d’euros que no saben on són. Estan a un comissió especial d’investigació, i en
comptes d’investigar que era la seua obligació, ho treuen d’un cop de ploma i col·loquen aquest
quadre.
A la pàgina 12 del document que s’aprovarà avui, el punt 3.2 diu el següent:
“3.2. Análisis de los formularios 347 de la Agencia Tributaria:
“A efectos aclaratorios cabe explicar que en los montantes que figuran en la siguiente tabla
se corresponden a la totalidad de lo facturado por las agencias, que incluye el coste de la inserción
publicitaria concreta para la cual se les contrata, por lo que ejercen de meros intermediarios en la
prestación del servicio, aportando como valor añadido la gestión de la relación con los medios para
las campañas, trabajos del creatividad y producción etc.”
Això és totalment incert i ara ho demostrarà.
“Los importes totales que aparecen en las declaraciones del 347 del Ayuntamiento de
Eivissa de cada proveedor no coinciden con el gasto contabilizado de Publicidad y Comunicación y
ello debido a que el modelo 347 recoge todas las operaciones mercantiles efectuadas en un año
con cada empresa sin disgregar los conceptos que forman esos importes totales, por lo que pueden
estar incluidos servicios o bienes que no son propiamente gasto en comunicación.”
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Efectivament, això és cert. Afortunadament té documents fefaents de l’Ajuntament del 2008 i 2009.
Repartiment del 2008: 155 factures pagades a l’agència Ibiza Publicidad per import de 165.448,01
euros. Repartiment per percentatges: 25 factures varies que no són de publicitat i comunicació per
import de 51.250,59 euros. És a dir un 30,97% no era de publicitat i la resta sí.
A més ha diferenciat les factures entre creativitat, insercions directes i honoraris de les agències.
28 factures amb creativitat per 60.380,66 euros, un 36,50%. Aquí sí que és cert que l’agència de
publicitat que fa d’intermediària posa la seua part, i dona creativitat al que vol comunicar o traslladar
l’Ajuntament i fa que sigui més fàcil que arribi als ciutadans. Però després hi ha 28 factures que han
set insercions directes per import de 45.549,44 euros, un 27,53%, que són edictes, bans i anuncis
que l’Ajuntament ja dona fets. Finalment les agències de publicitat cobren els seus honoraris, i són
8.267,32 euro. Per tant no diguin que les agències de publicitat són un valor afegit, perquè se’ls hi
dona molta feina feta.
El 2009 va ser més o menys igual. Hi va haver un 28,64% que no va ser publicitat, la resta tot va
ser publicitat, i varen ser creatives 16 factures per un import de 29.165,13 euros, un 28%, insercions
28 factures per import de 39.795,73 euros, un total del 37,70%, 1 factura de 5.553,49 euros que no
sap de què va ser, i els honoraris. En total 105.554 euros.
Els altres acord de Ple que s’aprovaren, en els quals hi havia una sèrie de quantitats anuals, i els
contractes que els servien de base, tampoc l’han complit perquè l’acord del Ple deia que,
s’investigués de manera immediata sol·licitant els documents i informes pertinents, per verificar la
certesa i realitat de les dades posades de manifest. i que a la investigació hauran de tenir-se en
compte els pagaments realitzats directament, a través d’agències de publicitat, inclòs els
fraccionats. I el sergon era que si quedaven verificats de manera fefaent aquestes dades, es
posessin de manifest amb el preceptiu informe, que haurien de donar-lo sense dilació pel principi de
transparència, a tots els ciutadans i ciutadanes del municipi.
A l’informe, per un costat diuen que les dades que ella diu no són ajustats a la realitat, perquè són
superiors, és a dir, es gastaren molt més. I després quan hi ha un informe dels únics expedients de
contractació, que és un document fefaent certificat pel Sr. Secretari, diuen que a la vista que s’ha
comprovat l’efectiva prestació del servei, i que les despeses aprovades en les aplicacions
comptables estudiades, ho són per serveis de comunicació i publicitat, la comissió ha entès que no
té indicis ni proves per poder afirmar que es realitzaren pagaments en aquesta matèria, sense que
existís una contractació prèvia, matèria aquesta, la de la contractació, que no és objecte del mandat
del plenari. Sí que és objecte del mandat del plenari, ho acaba de llegir. El que passa que no volien
que fos objecte del mandat del plenari, perquè sortien coses que no interessaven.
La Llei de contractes de l’estat diu: que sumat tot l’any tots els pagaments que es facin a la mateixa
entitat i pel mateix concepte, que excedeixin de 18.000 euros exigeixen expedient de contractació.
Ja han vist en un quadre, que sortien a la mateixa entitat i el mateix concepte. Per aquesta raó la
Fiscal la denuncia.
Sra. Marí, on estan les primeres conclusions que li donaren, les de l’equip de govern del PP? Al
final serà cert el que es diu, que està segrestada, que ha de tornar els favors polítics i pagar les
seus traïcions, perquè sinó no entén que sent l’obligada a que es compleixin els acords plenaris, no
els faci complir.
Si la comissió hagués fet la seua feina mínimament bé, hagués sortit el que acaba de dir. I és que
des de l’any 1995 fins al 2011, i sobretot els darrers vuit anys, el PSOE que és el que governava, va
gastar en publicitat institucional quantitats importantíssimes, que va afavorir als seus mitjans afins, i
a més que no s’utilitzaren els procediments de contractació corresponents. Aquesta era l’obligació
que tenia la comissió especial d’investigació.
Pensa que aquestes conclusions no les han fet vostès, les ha fet el PSOE.
Sent molt com es va equivocar el dia que va dir a la Sra. Marí que vingués amb ella. Com l’han
decepcionat, la Sra. Marí i tots els membres de l’equip de govern que formen part de la comissió,
que a més de fer un acte tant execrable socialment, con forçar-la a dimitir, no ha set suficient, sinó
que es persisteix en l’actitud de manipular i de mentir.
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Sr. Marí: Del 1995 al 1998 no existeix cap prova documental de les factures, només existeix un
suport digital de tots els apunts comptables que hi ha en aquest Ajuntament.
En la intervenció del Sr. Villalonga ha cregut entendre que no està conforme amb el resultat,
bàsicament, perquè no s’incorpora la proposta de repartiment de publicitat en el qual ell hi havia
treballat molt. El problema és quan es pretén posar a la pràctica és molt difícil d’aplicar.
L’annex I que s’aporta a aquest informe, és un primer acord que no existia en aquest Ajuntament, i
és un document molt elaborat per establir unes bases. Es dona resposta a les crítiques que
efectuava de transparència i informació. A part dels criteris de distribució que apareixen, al final fa
menció de que aquest acord és susceptible de canvi i millora, donada l’aparició de nous sistemes
de medició o de nous suports de comunicació. És a dir la comunicació està sempre en moviment,
els mitjans que avui existeixen demà no poden existir, o al revés en poden existir tres més, per això
fer una tabla estricta i tancada que posa noms i cognoms de com anirà distribuïda una publicitat. El
Sr. Villalonga ha d’entendre que tenguin que fer cas als tècnics que treballen directament amb això.
La seua proposta, a part d’estar molt elaborada i molt ben presentada, és molt encotillada i
difícilment assumible per a un equip de govern.
Presenten un acord polític molt treballat i consensuat, encara que lamentablement el Sr. Villalonga
no va voler estar-hi present.
El Sr. Villalonga ha mencionat que si s’ha fet a empentes i rodolons, que no s’han destinat recursos,
o que no s’ha posat personal. Vol recordar-li va presentar una moció al Ple, en la qual volia que
s’investigués i es valorés quan va costar el treball que va encarregar la Sra. Sánchez-Jáuregui, per
efectuar una gran quantitat de fotocòpies, i pretenia que la Sra. Sánchez-Jáuregui pagués aquesta
despesa, i ara diu que no s’han destinat els recursos suficients a la Comissió.
En qualsevol cas, el repartiment de publicitat institucional és un acord polític, és una iniciativa nova
que ha sorgir a rel de tot el que ha passat, i és una prova pilot. La posaran en pràctica i veuran si
funciona, a la Comissió Informativa d’Administració Municipal és debatrà, i es sabrà si aquest acord
és viable i compleix amb el que es pretén, que és donar total transparència i informació a tothom.
Una dada molt significativa és el límit de la despesa anual que proposa aquest acord, que és el
0,6% de tot el pressupost municipal. Entenen que és un pressupost ajustat, per sota del que es
venia gastant alguns anys.
Entenen que aquest document dona compliment a tots els mandats de Ple. En aquests mandats es
varen aprovar unes coses que mai havient succeït. Mai s’havia creat una comissió d’investigació, ni
s’havien analitzat 18 anys de gestió, és una novetat en la qual no tenien cap experiència. Quan
començaren a treballar amb això i varen veure la inviabilitat de poder complir una sèrie de punts,
com veure el total de les factures, va ser quan la comissió va decidir agafar un mostreig del 5%.
Sobre la distribució als mitjans. La Sra. Sánchez-Jáuregui ha donat molta informació. Perquè no va
la va traslladar a la comissió?
Tota aquesta actuació ve provocada perquè el Fiscal d’ofici, a rel de tot el que va sortir en premsa,
va iniciar una investigació.
Sobre el repartiment als distints mitjans de comunicació. En els models 347 no apareix el
desglosament dels conceptes que ha cobrat una empresa, només posa el total però aquest total
inclou tot els treballs que durant aquest any se li hagin pogut facturar.
Indagar amb tota aquesta informació hauria suposat no acabar amb la Comissió, ni tant sols dins
d’aquest any.
Sr. Villalonga: Agraeix les paraules del Sr. Marí. Tots han treballat molt, per això li decepcionen
més les conclusions.
El sistema de repartiment que no s’ha aprovat, es va fer en coordinació amb el departament de
premsa d’aquest Ajuntament.
La proposta que va presentar no era encotillada, hi havia un 60% de marge per actuar sobre els
diferents suports.
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Han vengut amb una proposta determinada, que és susceptible de millora, igual que ho és la seva.
Només que ara tenen una cosa que està feta d’aquella manera, i abans tenien un cosa
sensiblement millor.
Va presentar la moció sobre la despesa ocasionada en fotocòpies i personal, per un fet molt
concret. Després de tot això que han après? Que seguiran fent les coses com sempre?
Sra. Sánchez-Jáuregui: Vol explicar perquè de les conclusions que anaven a ser dignes, han
passat a ser el paperot i bunyol que al final aprovaran.
El cert, i té la prova, és que tota la modificació que fa la Comissió, es perquè el PSOE-Pacte els hi
mana fer-ho. Acompanyarà un esborrany a l’acta, al finalitzar la sessió.
A la primera pàgina el Psoe diu: “ ...hay que eliminar, no es objeto del acuerdo de pleno de 30 de
abril el estudio de procedimientos de contratación “. Els hi fan cas i ho eliminen. En el segon punt
de normativa aplicable, el Psoe diu que s’hauria d’eliminar la referència a la normativa aplicable i
també ho eliminen. A la pàgina 8, el Psoe, diu que eliminin la menció a que s’ha verificat que els
treballs s’han realitzat, i que l’hi donin una altre redacció. També els hi fan cas i posen la redacció
que diu el PSOE.
A la part de repartiment als mitjans, que desapareix totalment, el Psoe diu: “ eliminar columna de
total per mitjà perquè no aporta informació i estigmatiza mitjans “ i ho treuen perquè ho mana el
Psoe. Fan exactament igual a les taules de l’import de contractació directe a agències de publicitat.
També eliminen una taula a la que es veu que el Psoe va superar el 2% del pressupost anual en
publicitat institucional. A la pàgina 15 també eliminen una menció que es feia a les anualitats 2007 i
2008 que és quan hi va haver més gasto per part del Psoe.
Les conclusions del 27 de gener de 2013 eren passables, i ara ja saben perquè han arribat a les
conclusions actuals. Les conclusions les ha fet el PSOE. Té que donar l’enhorabona a la Sra. Costa
perquè és l’Alcaldessa. La Sra. Marí com que és l’Alcaldessa sobrevinguda i li va gros governar,
necessita que la recolçi la Sra. Costa que té més experiència.
Tot això la porta a la trista conclusió de que la voluntat de la Sra. Marí està segrestrada per tots els
que l’han ajudat a posar-la aquí.
A partir d’avui la Sra. Marí li haurà de dir a qui representa. No només la traït a ella, ha traït el
mandat del Ple i sobretot als electors. La Sra. Marí no és digna de representar als ciutadans del
municipi després d’haver fet això.
Sr. Rodrigo: Li reconeix la feina feta al Sr. Villalonga, sobretot en relació a la proposta de
repartiment. Al principi reconeix que li agradava la proposta, però van anar evolucionant a les
reunions i varen anar plantejant altres punts de vista tots els membres de la Comissió.Varen mirar
com ho feien el repartiment a altres llocs i han seguit els criteris que han vist a altres llocs.
El Sr. Villalonga mai va impugnar l’acord de la comissió de la qual es va haver d’absentar. En
l’evolució d’aquesta comissió es va decidir una proposta de treballar amb criteris d’auditoria, a la
vista del que anaven informant els serveis d’Intervenció, de que era una locura intentar rescatar
totes les factures dels darrers 18 anys. Per això varen acordar lo del 5%.
Lamenta que la darrera proposta que fan no li agradi al Sr. Villalonga. Creu que arrel de no acceptar
la seva proposta de repartiment, tot el demés li ha semblat malament.
La Sra. Sánchez-Jáuregui diu que la comissió és un bunyol. Bunyol, ho és l’al·legat que ha fet
vostè. Si la defensa que té a la Fiscalia és dir que hi ha set borradors, hauria de canviar d’advocat.
El plantejament de la Comissió era polític, no era jurídic. Per enviar notes de premsa a tots els
mitjans de comunicació d’Eivissa, va decidir pagar 6.000 euros al mes a un mitjà determinat per
publicar-la literalment. Els va decepcionar com a Alcaldessa.El Pref va haver de marxar.
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Va dir que es quedava per defensar el programa i als ciutadans. Creu que a la intervenció d’avui ha
quedat clar que s’ha quedat per defensar lo seu.
Les conclusions de la comissió informativa no les ha fet un partit concret, les ha fet un equip de tota
la comissió. Uns feien una proposta i els altres contestaven i al final tots ho han vist igual.
La Sra. Sánchez-Jáuregui diu que la Sra. Marí està segrestada. Ho està pel seu transfuguisme. Si
dimitís entraria algu a l’equip de govern del PP-PREF, i ja no estaria segrestada perquè tendria
majoria. Hauria d’assumir que va perdre la confiança de l’equip de govern per lo malament que ho
va fer i dimitir.
S’absenten la Sra. Sansano i el Sr. Daura.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb els vots a favor de les Sres. Marí, Sánchez, Valladolid,
Boned, Martínez, García, Srs. Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, Larroda, Costa, Sánchez, Ruiz,
Molina, Ferrer, i en contra de la Sra. Sánchez-Jáuregui i del Sr. Villalonga.
Es reincorporen la Sra. Sansano i el Sr. Daura.
6è. Precs i preguntes:
6.1.- Sr. Costa: Preguntes: 1. En quin estat es troba la licitació per als 8 habitatges de protecció
oficial de Dalt Vila?
2. Varen demanar una conferencia, amb participació i liderada per l’Autoritat Portuària, amb
convocatòria de tots els partits polítics, Col·legi d’Arquitectes, Associació de Vesins i Comerciants
del Centre Històric, etc. Pels diaris s’han assabentat que el dia 3 de març ve el President de
l’Autoritat Portuària. El dia 3 estan tots convidats a aquesta reunió de l’Autoritat Portuària?
3. En relació a l’escola de formació que varen anunciar fa unes setmanes. Han valorat, abans de
reformar un edifici i gastar-se 900.000 euros, la possibilitat de llogar, conveniar o externalitzar
aquest servei amb escoles de formació que ja existeixen i que tenen centres homologats a Eivissa?
Prec: Demana que tornin a pensar en demanar al govern de l’estat que derogui el projecte de llei en
matèria d’avortament.
6.2.- Sr. Ruiz: Preguntes: 1. Hi ha algun projecte de la casa de sa Colomina? Saben que faran amb
ella?
2. Han demanat a Costes que retiri el vaixell de davant la platja de Talamanca?
6.3.- Sr. Sánchez: Preguntes: 1. Respecte a informacions que han sorgit sobre reclamacions que
fan respecte a les seues condicions laborals, alguns treballadors de la contracta de la zona blava, i
que afecta directament al compliment del contracte. Quina informació té l’Ajuntament sobre la
postura dels treballadors i de l’empresa? Quines gestions s’han fet a l’Ajuntament per solucionar
aquest problema? S’ha comprovat per part de l’Ajuntament el compliment de les condicions del
contracta d’explotació? I si hi ha algun informe relatiu a aquest possible incompliment?
2. Quan a turisme i petit comerç volen saber, en quina situació està la posada en marxa de la
targeta Citycar, que els comerciant de la ciutat porten dos anys esperant?
6.4.- Sr. Molina: Pregunta: 1. Han pogut col·locar ja preservatius en el C19 i a les UTS, com
quedaren en el Ple anterior?
6.5.- Sr. Ferrer: Preguntes: 1. Referent a la reunió del dilluns amb Autoritat Portuària. Vol saber si
estan convocats perquè no han rebut cap comunicació per assistir-hi?
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2. Respecte al tema de la zona blava. És compleixen les condicions del contracte amb els
treballadors d’aquest servei?
Prec: Els venedors del mercat pagès li han demanat que els hi digui que tenen problemes, i que des
de les eleccions no han vist mai més al regidor.
6.6.- Sr. Villalonga: Preguntes: 1. A quins mitjans han contractat publicitat institucional en el que
porten d’any? Per quin import i concepte?
2. Quan a la retirada de la tanca del mirador del carrer Luci Oculaci. Com està aquesta qüestió?
3. Quan es redactarà un informe jurídic que està demanat, sobre la documentació que ha sol·licitat
el seu grup d’ocupació de via pública?
Prec: Demana que es reasfalti el tram de l’Avda. Sant Josep a l’altura del semàfor de davant el Bar
Astro, per millorar l’adherència.
6.7.- Sra. Sánchez-Jáuregui: Prec: Demana que quan es faci la presentació de la modificació del
projecte del Port, facin tot el necessari per reunir a tots els grups de l’Ajuntament, i per donar-li la
major difusió possible.
Sra. Sansano: Contestació a la pregunta 1. del regidor Sr. Ruíz. En els pressupostos de 2013 ja es
va destinar una partida per poder acabar l’obra de rehabilitació i restauració d’aquella casa. Bona
part de l’obra ja s’havia fet per l’empresa constructora del CETIS. Continuen igual en 2014, es tracta
d’un pressupost de la partida d’inversions vinculat, que malauradament si no hi ha els ingressos
previstos no es poden disposar dels diners. Els hi agradaria dedicar-la a usos culturals, perquè en
aquest sentit tenen diverses peticions d’alguns col·lectius. Tot i que els preocupa que la casa ha
quedat estrangulada i sense accessibilitat.
Sra. Marí: Contestació a la pregunta 3. del Sr. Costa. La inversió dels 900.000 euros per rehabilitar
un edifici, que a més és de propietat municipal, per tant el projecte d’obra és positiu perquè és un
edifici en molt mal estat, té barreres arquitectòniques, i ara mateix no se li pot donar cap us públic.
L’han adequat com han pogut per deixar de pagar 50.000 euros a l’any, que es pagaven de lloguer
de les antigues oficines del centre de formació, i ho varen fer amb la intenció d’estalviar aquests
sous i poder-los destinar a formació. És una evidència que no poden conveniar com els agradaria,
perquè la idea és molt bona i ho han intentat. Molts cursos que haguessin set bons per molta gent
per poder accedir a un lloc de feina, no es poden fer perquè no tenen possibilitat d’homologar cap
espai, estant tots ocupats. Per tant només tenen dos opcions, o renunciar a la possibilitat de fer
molts de cursos, que són beneficiosos, profitosos i fan molta falta per facilitar a tota aquesta gent
que no té medis, un poc de formació que li permeti accedir a un lloc de feina amb més garanties, no
tenen més opció que remodelar aquest edifici, i han optat per un opció més econòmica i més viable
que és recuperar un espai que ja tenen, eliminant les barreres arquitectòniques i d’una nova
distribució.
Contestació a la pregunta 2 del Sr. Costa. No hi ha cap reunió convocada amb Autoritat Portuària.
De fet Autoritat Portuària ve a presentar un projecte, que segons ells és el mateix projecte que ja es
va presentar. Les petites modificacions se’ls hi donarà en format electrònic, perquè les puguin
presentar a l’Ajuntament. Si el dilluns ho presenten es compromet a dimarts mateix, la informació
que se’ls hi faciliti, passar-la als grups de l’oposició i portar-ho a la Comissió del PEPRI, per si hi ha
algun suggeriment a fer abans de treure’l a licitació.
Sr. Mayans: Contestació a les preguntes 1 del Sr. Sánchez i 2 del Sr. Ferrer. Amb la zona blava hi
ha hagut contactes, i en una reunió amb els treballadors li varen transmetre el que denunciaren en
premsa, varen prendre nota i ho traslladaren verbalment a l’empresa. A rel de la última denuncia,
han instat per escrit als responsables de l’empresa, per saber que passava amb la denuncia feta
per part dels treballadors de la zona blava. Pareix ser que les ajudes que són iguals o similars que
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els funcionaris de la casa, no s’estan dotant. Fins al moment no tenen constància que els
treballadors hagin demanat cap reunió amb l’Ajuntament.
Respecte al prec del Sr. Villalonga. A rel d’una conversa la setmana passada amb la Consellera de
Mobilitat, pareix ser que l’Avda. de Sant Josep està a punt d’asfaltar-se, però és competència del
Consell Insular.
Sra. Sánchez: Contestació a la pregunta del Sr. Molina. La Sra. Valladolid li ha comentat que a la
UTS de Ponent existeixen, a les altres dues UTS ho comprovaran i si no n’hi ha se’n compraran.
Respecte a Joventut és va comprovar que en el Casal en quedaven pocs i no els traslladarien, i
tenen previst la compra. Quan els comprin ho comunicaran.
Sr. Marí: Contestació a la pregunta 1 del Sr. Costa. Estan donant compliment al que marca la llei
d’arrendaments. Es va notificar la finalització del contracte que tenien firmat, i segueix el
procediment per treure a concurs l’adjudicació d’aquests habitatges. Des de que ha sortit
públicament aquesta situació han rebut infinitat de demandes per a aquests habitatges.
Sr. Larroda: Contestació a la pregunta 2 del Sr. Villalonga. Respecte a la tanca que varen anar a
veure personalment amb els tècnics, ara depèn de la regidoria del Sr. Daura, li dirà els tècnics que
ho varen anar a veure perquè s’interessin pel tema una altra vegada.
Sra. Marí: Ara es contestaran les preguntes formulades amb 48 hores d’antelació a la celebració
d’aquest Ple.
6.8.- Pregunta escrita del regidor Sr. Costa, del tenor literal següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Marc Costa Tur, regidor de 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:
-

Quins expedients de contractació s’han posat en marxa des d’octubre i fins a dia d’avui, tant
pel que fa a l’Ajuntament d’Eivissa com pel que fa al Consorci Eivissa Patrimoni de la
Humanitat ? En quin estat de tramitació es troben actualment?

Eivissa, 5 de febrer de 2014
Sgt. Marc Costa Tur
Regidor del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”
6.9.- Pregunta escrita del regidor Sr. Costa, del tenor literal següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Marc Costa Tur, regidor de 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:
-

Quins contractes menors ha tramitat el Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat durant el
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2013 i fins al dia d'avui? En quin estat es troben en aquestos moments?
Eivissa, 11 de febrer de 2014
Sgt. Marc Costa Tur
Regidor del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”
Contestació escrita de la 2ª Tinent d’Alcalde, del tenor literal següent:
“Sr. Marc Costa Tur
PSOE-PACTE PER EIVISSA
En contestació a la seua petició amb número de registre d’entrada 6758 de data 11 de febrer de
2014, li comunic que a dia d’avui no li poden facilitar aquesta informació perquè estam tancant
l’exercici contable. Probablement pel següent Ple i podrem donar resposta.
Cordialment,
Lina Sansano Costa
2ª Tinent d’Alcalde
Eivisa, 27 de febrer de 2014”
6.10.- Pregunta escrita del regidor Sr. Sánchez, del tenor literal següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Enrique Sánchez Navarrete, regidor de 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:
-

Quines accions formatives s'han organitzat o finançat des de l'Ajuntament d'Eivissa per a
associacions o voluntaris durant l'any 2013? Relació d'accions incloent-hi número d'hores de
formació de cada curs, lloc al que s'han impartit, dates, número de participants, persona o
entitat responsable d'impartir la formació i cost de la mateixa.

Eivissa, 14 de febrer de 2014
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete
Regidor del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”
Contestació escrita de la regidora Sra. Valladolid, del tenor literal següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER CONTESTADA A
LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
- Quines accions formatives s'han organitzat o finançat des de l'Ajuntament d'Eivissa per a
associacions o voluntaris durant l'any 2013? Relació d'accions incloent-hi número d'hores
de formació de cada curs, lloc al que s'han impartit, dates, número de participants, persona o
entitat responsable d'impartir la formació i cost de la mateixa.
Número d’accions formatives: 7.
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Accions formatives: Taller de “les emocions” (2 edicions)
Taller de “El dol” (2 edicions)
Taller de “L’estrès: com fer-li front” (2 edicions)
Taller de “Afrontament i resolució de conflictes” (1 edició).
Duració: cada taller 4 hores de durada, dividit en dos dies amb una duració de 2h per dia.
Cost: 50€/hora
Professional: Psicóloga. Maria Catalina Ribas
Lloc: Plataforma Sociosanitària.
Dates
21/22-02-13
14/15-02-13
11/12-04-13
25/26-04-13
24/25-10-13
7/8-10-13
4/5-13-13

Taller
Nº 1
Nº 1
Nº 2
Nº 2
Nº 3
Nº 3
Nº 4

Participants
17
18
14
13
16
15
14

Eivissa, 26 de febrer de 2014
Miriam Valladolid Portas
Regidora de Benestar Social, Educació,
Normalització Lingüística i Participació Ciutadana”
6.11.- Pregunta escrita de la regidora Sra. Costa, del tenor literal següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Lurdes Costa Torres, portaveu i regidora de 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:
Quins són els suggeriments que ha realitzat l'equip de govern de l'Ajuntament d'Eivissa que han set
acceptats per part de l'Autoritat Portuària de Balears en relació al projecte de remodelació del port i
segons declaracions de l'alcaldessa d'Eivissa de data 23 de novembre de 2013?
Eivissa, 20 de febrer de 2014
Sgt. Lurdes Costa Torres
Regidora del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”
6.12.- Pregunta escrita del regidor Sr. Sánchez, del tenor literal següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
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Pregunta que formula Enrique Sánchez Navarrete, regidor de 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:
- Quants de convenis bilaterals de col·laboració intermunicipal de la Policia Local es varen
signar durant el 2013 i amb quins municipis? Està previst signar algun més durant
enguany? Quina vigència tenen aquestos convenis?
Eivissa, 20 de febrer de 2014
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete
Regidor del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”
Contestació escrita del regidor Sr. Larroda, del tenor literal següent:
“ASUNTO: Informando sobre convenios bilaterales del año 2013
Por el presente se informa que en relación a la pregunta planteada sobre Convenios
bilaterales intermunicipales firmados por el Ayuntamiento de Eivissa durante el año 2013, está en
vigor el “CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL REFORZAMIENTO DE LAS PLANTILLAS
POLICIALES POR CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES O CAUSAS EXTRAORDINARIAS”, que fue
firmado por la Alcaldesa de Eivissa en fecha 17 de Octubre de 2013 de forma bilateral con los
ayuntamientos de Sant Josep, Sant Antoni, Sta Eulalia, San Juan y con el Consell de Formentera,
contando con los preceptivos informes de los Servicios Jurídicos y Económicos municipales.
También y como convenio intermunicipal está en vigor el “CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ISLA DE IBIZA PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN Y
EL TRASPASO DE INFORMACIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE POLICÍA TUTOR Y
REFERENTE DE CADA AYUNTAMIENTO PARTICIPANTE”, el cual, aunque fue firmado el 31 de
Octubre de 2013, se prorroga automáticamente salvo denuncia expresa de las partes.
Lo que se traslada para su debido conocimiento y efectos que procedan.
Eivissa, a 27 de Febrero de 2014
El Concejal,
Fdo, Constantino Larroda Azcoitia”
6.13.- Pregunta escrita de la regidora Sra. Martínez, del tenor literal següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Àngels Martínez Corderas, regidora de 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:
S'ha previst al pressupost de l'Ajuntament d'Eivissa per a 2014 un augment de la partida destinada
a la neteja de les escoles per poder fer front al servei que demandarà la nova escola de Sa Joveria i
la nova escola de Sa Bodega? Si és així, de quant és l'increment i que suposarà en número de
persones contractades o hores de feina.
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Eivissa, 20 de febrer de 2014
Sgt. Àngels Martínez
Regidora del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”
Contestació verbal del 3r. Tinent d’Alcalde Sr. Mayans. No està previst en aquest pressupost, però
sí fa falta és farà una modificació pressupostària per dotar de persones per a la neteja d’aquest
col·legi una vegada que s’obri.
6.14.- Pregunta escrita del regidor Sr. Sánchez, del tenor literal següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Enrique Sánchez, regidor de 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:
-

Relació de viatges realitzats per l'alcaldessa, els regidors del Partit Popular i els càrrecs de
confiança des juny de 2013 i fins a dia d'avui, especificant les dates, el lloc al que s'han
desplaçat i el motiu.

Eivissa, 20 de febrer de 2014
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete
Regidor del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”
Contestació escrita del portaveu del Grup Popular, Sr. Marí, del tenor literal següent:
“Pregunta que formula Enrique Sánchez, regidor de PSOE-PACTE per Eivissa.
-Relació de viatges realitzats per l´alcaldessa, els regidors del Partit Popular i els càrrecs de
confiança des juny de 2013 i fins a dia d´avui, especificant les dates, el lloc al que s´han desplaçat i
el motiu.
Relació de viatges realitzats per l´alcaldessa:
-Reunió amb la Secretària d´Estat de Turisme, per abordar tema del Parador d´Eivissa i reunió amb
el portaveu del Grupo Parlamentari Popular del Congrés del Diputats.
IBZ-MAD
04/09/13 (11:35hrs.)
MAD-IBZ
04/09/13 (21:50hrs.)
-Reunió amb la Dirctora General de l´Aigüa del Ministeri de Medi Ambient, per tractar tema
depuradora i emisari.
IBZ-MAD
13/09/13 (06:55hrs.)
MAD-IBZ
13/09/13 (12:40hrs.)
-Assistència Assamblea General d´alcaldes GCPHE (Ávila)
IBZ-MAD
16/09/13 (13:55hrs.)
MAD-IBZ
17/09/13 (20:30hrs.)
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-World Travel Market
IBZ-LONDON 04/11/13 (15:35hrs.)
LONDON-IBZ 07/11/13 (09:40hrs.)
-Assistència Assemblea General d´alcaldes GCPHE (Salamanca)
IBZ-MAD
15/11/13 (14:20hrs.)
MAD-IBZ
16/11/13 (19:10hrs.)
-Assistència audiència concedida per Rei als alcaldes de GCPHE
IBZ-MAD
19/11/13 (08:40hrs.)
MAD-IBZ
19/11/13 (17:00hrs.)
-Assistència Consell Autoritat Portuària
IBZ-MAD
05/12/13 (14:20hrs.)
MAD-IBZ
05/12/13 (18:50hrs.)
-Assistència a la Direcció General de l´Estat, per a la signatura de la permuta de l´edifici dels jutjats
IBZ-MAD
13/01/14 (08:30hrs.)
MAD-IBZ
13/01/14 (12:30hrs.)
-Reunió amb el President del Govern Balear, per analitzar temes d´interes comú.
IBZ-PM
10/01/14 (09:15hrs.)
PM-IBZ
10/01/14 (15:45hrs.)
-FITUR
IBZ-MAD
MAD-IBZ

23/01/14 (08:30hrs.)
24/01/14 (13:30hrs.)

-Reunió amb la UNESCO, per solicitar suport contra les prospeccions petrolìferes, que suposen una
amenaça potencial per a la nostra declaració Patrimoni Mundial de la Humanitat i reunió per
sol.licitar col.laboració i assesorament amb la redacció del aparcament del Parador.
IBZ-PARÍS
18/02/14 (13:40hrs.)
PARÍS-IBZ
19/02/01 (09:45hrs.)
Relació de viatges realitzats per el 1er. tinent d´alcalde:
-Paviment Vara de Rei
IBZ-NIMES 25/08/13
NIMES-IBZ 26/08/13
-Rajoles Projecte Vara de Rey
IBZ-PM
02/10/13
PM-IBZ
02/10/13
Relació de viatges realitzats per la 2ª. Tinent d´alcalde:
-Assistència Assemblea del GCPHE (Córdoba)
IBZ-MAD
07/06/13 (13:55hrs.)
MAD-CÓRDOBA
07/06/13 (17:55hrs.)
CÓRDOBA-MAD
09/06/13 (15:29hrs.)
MAD-IBZ
09/06/13 (20:10hrs.)
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-Assistència Comissió Patrimoni i Ciutat del GCPHE
IBZ-MAD
26/06/13 (07:30hrs.)
MAD-IBZ
26/06/13 (17:35hrs.)
-Visita per triar les llums de Nadal
IBZ-VLC
14/10/13 (12:25hrs.)
VLC-IBZ
14/10/13 (22:35hrs.)
-Assistència Comissió Cultura i assistència reunió a Madrid per programa Platea.
IBZ-MAD
08/11/13 (08:30hrs.)
MAD-IBZ
08/11/13 (21:45hrs.)
-Assistència Comissió Patrimoni GCPHE
IBZ-MAD
29/01/14 (08:30hrs.)
MAD-IBZ
29/01/14 (15:45hrs.)
Relació de viatges realitzats per el 3er. Tinent d´alcalde:
-Reunió aprovació Pla Hidrológico de les Illes Balears
IBZ-MAD
04/07/13
MAD-IBZ
04/07/13
-Reunió amb la Dirctora General de l´Aigüa del Ministeri de Medi Ambient, per tractar tema
depuradora i emisari.
IBZ-MAD
13/09/13 (06:55hrs.)
MAD-IBZ
13/09/13 (12:40hrs.)
-Reunió amb la UNESCO, per solicitar suport contra les prospeccions petrolìferes, que suposen una
amenaça potencial per a la nostra declaració Patrimoni Mundial de la Humanitat i reunió per
sol.licitar col.laboració i assesorament amb la redacció del aparcament del Parador.
IBZ-PARÍS
18/02/14 (13:40hrs.)
PARÍS-IBZ
19/02/01 (09:45hrs.)
Relació de viatges realitzats pel portaveu:
-Paviment Vara de Rei
IBZ-NIMES 25/08/13
NIMES-IBZ 26/08/13
Relació de viatges realitzats per el regidor de turisme:
-Assistència reunió GCPHE
IBZ-MAD
15/10/13
MAD-IBZ
16/10/13
-World Travel Market
IBZ-LONDON
03/11/13
LONDON-IBZ
07/11/13
-Assistència reunió Comissió Turisme GCPHE
IBZ-MAD
13/01/14
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MAD-IBZ

13/01/14

-FITUR
IBZ-MAD
MAD-IBZ

21/01/14
26/01/14

-Assistència Forùm creuers.
IBZ-PM
20/02/14
PM-IBZ
20/02/14
Relació de viatges realitzats per el regidor de policia:
-Assistència Consell Pitius
IBZ-FORMENTERA
FORMENTERA-IBZ

20/06/13
20/06/13

-Assistència Consell de Coordinació P.L.
IBZ-PM
24/07/13
PM-IBZ
24/07/13
-Assistència Saló Internacional sobre Seguretat Viària i equipament per carretera.
IBZ-MAD
15/10/13
MAD-IBZ
18/10/13
-Jornada i Assemblea del FEPSU
IBZ-BCN
12/11/13
BCN-IBZ
13/11/13
-Fira Tècnica SECUR
IBZ-MAD
24/02/14
MAD-IBZ
26/02/14
Relació de viatges realitzats per la Cap de Gabinet:
-Assistència Assamblea General d´alcaldes GCPHE (Ávila)
IBZ-MAD
16/09/13 (13:55hrs.)
MAD-IBZ
17/09/13 (20:30hrs.)
-Assistència Assemblea General d´alcaldes GCPHE (Salamanca)
IBZ-MAD
15/11/13 (14:20hrs.)
MAD-IBZ
16/11/13 (19:10hrs.)
-Reunió amb el President del Govern Balear, per analitzar temes d´interes comú.
IBZ-PM
10/01/14 (09:15hrs.)
PM-IBZ
10/01/14 (15:45hrs.)
Relació de viatges realitzats pel Cap de Prensa:
-Reunió amb la Secretària d´Estat de Turisme, per abordar tema del Parador d´Eivissa i reunió amb
el portaveu del Grupo Parlamentari Popular del Congrés del Diputats.
IBZ-MAD
04/09/13 (11:35hrs.)
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MAD-IBZ

04/09/13 (21:50hrs.)

-World Travel Market
IBZ-LONDON
04/11/13 (15:35hrs.)
LONDON-IBZ
07/11/13 (09:40hrs.)
-Assistència a la Direcció General de l´Estat, per a la signatura de la permuta de l´edifici dels jutjats
IBZ-MAD
13/01/14 (08:30hrs.)
MAD-IBZ
13/01/14 (15:45hrs.)
-FITUR
IBZ-MAD
MAD-IBZ

23/01/14 (08:30hrs.)
24/01/14 (13:30hrs.)
Eivissa, 23 d´octubre de 2013
El Portaveu del Grupo Municipal Popular de l´Ajuntament d´Eivissa
Sgt; Alejandro Marí Ferrer”

6.15.- Pregunta escrita del regidor Sr. Sánchez, del tenor literal següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Enrique Sánchez Navarrete, regidor de 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:
-

Quins desplaçaments (lloc, data i motiu) ha fet l'alcaldessa o algun altre membre de
l'Ajuntament d'Eivissa en cotxe oficial des de juny de 2013 fins a l'actualitat? Quins
d'aquestos desplaçaments han comportat el pagament d'hores extraordinàries a algun
treballador municipal o agent de la Policia Local?

Eivissa, 20 de febrer de 2014
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete
Regidor del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”
Contestació escrita del portaveu del Grup Popular, Sr. Marí, del tenor literal següent:
“Pregunta que formula Enrique Sánchez Navarrete, regidor de PSOE-Pacte per Eivissa a
l’Ajuntament d’Eivissa.
- Quins desplaçaments (lloc, data i motiu) ha fet l'alcaldessa o algun altre membre de l'Ajuntament
d'Eivissa en cotxe oficial des de juny de 2013 fins a l'actualitat? Quins d'aquestos desplaçaments
han comportat el pagament d'hores extraordinàries a algun treballador municipal o agent de la
Policia Local?
L’Alcaldessa des de juny de 2013 fins a l’actualitat, en cap ocasió.
Regidor de Policia, una ocasió
Seu de la Comandància de la Marina
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Dia 16 de juliol 2013.
Festivitat de la Verge del Carme, Patrona de l’Armada.
Eivissa, 27 de febrer de 2014
El Portaveu del Grup Municipal Popular de l’Ajuntament d’Eivissa
Sgt, Alejandro Marí Ferrer”
6.16.- Pregunta escrita de la regidora Sra. Martínez, del tenor literal següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Àngels Martínez Corderas, regidora de 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:
Relació de totes les activitats que s'han desenvolupat des de la seva obertura i es desenvolupen
actualment al nou centre juvenil del carrer de Castella, especificant:
-

Quines s'han realitzat llogant l'espai a un particular (persona física o jurídica) que ha cobrat
íntegrament les inscripcions dels assistents.
Quines s'han realitzat sense cobrar cap lloguer i s'han ofert gratuïtament al públic.
Quines s'han realitzat sense cobrar cap lloguer però cobrant alguna quantitat als
participants.
Quines activitats han estat subvencionades per l'Ajuntament d'Eivissa (quantitat que ha
aportat l'Ajuntament i quantitat que han aportat els participants).
Número de participants a cada una de les activitats organitzades.

Eivissa, 20 de febrer de 2014
Sgt. Àngels Martínez
Regidora del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”
Contestació escrita de la regidora Sra. Sánchez, del tenor literal següent:
“CONTESTACIÓ A LES PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE DE LES
ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPEN AL CENTRE DE CREACIÓ JOVE C19
1.
Al estar pendents de publicació els preus públics que regulen la prestació de serveis al C19,
no s’ha cobrat cap lloguer.
2.
Activitats realitzades senses cobrar cap lloguer ni inscripcions:
· Totes les activitats de portes obertes: Hip hop, il·lustració, ballet, la joventut crea comèdia, ball
contemporani, pilates, italià, estampació de samarretes, lightpaiting, teatre social, anglès, titelles,
pintura, taller de feltre, dibuixa animals i jocs d’estratègia.
· Curs d’elaboració de projectes i programes per a un centre de creació jove.
3.
Activitats realitzades sense cobrar cap lloguer però cobrant inscripcions:
La joventut crea comèdia, pilates, ball contemporani + 16, ball modern i dibuix i pintura.
4.

Activitats subvencionades per l’Ajuntament:
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· Conversa d’anglès, gener i febrer: Ajuntament 1.350€, participants 879€.
· Conversa italià, gener i febrer: Ajuntament 450€, participants 152€.
· Teatre infantil, gener: 360€ Ajuntament, 130€ participants.
· Teatre juvenil, gener: 360€ Ajuntament, 180€ participants.
5.
Participants a cada una de les activitats:
· Conversa anglès: 3 grups amb 8, 7 i 7 participants.
· Conversa italià: 4 participants.
· Com crear projectes: 20 participants.
· La joventut crea comèdia: 16 participants.
· Teatre juvenil: 19 participants.
· Teatre infantil: 19 participants.
· Pilates: 8 participants.
· Contemporani: 6 participants.
· Ball modern: 5 participants.
· Dibuix i pintura: 8 participants.
Fdo. Mª del Mar Sánchez Gutiérrez
Concejala de Deportes, Juventud i Políticas de Igualdad”
6.17.- Pregunta escrita del regidor Sr. Costa, del tenor literal següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Marc Costa Tur, regidor de 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:
En quin estat es troben cada un dels set projectes que havia de redactar el Govern de les Illes
Balears en virtut de l'acord de col·laboració signat amb l'Ajuntament d'Eivissa en març de 2013?
Quants estan ja entregats a l'Ajuntament?
Eivissa, 20 de març de 2014.
Sgt. Marc Costa Tur
Regidor del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”
Contestació fent entrega d’un informe de l’Arquitecte Municipal Sr. García, del tenor literal següent:
“NUM:014/0060
REF:014/0244
014/0245
ASUNTO: PREGUNTA QUE PLANTEA EL CONCEJAL MARC COSTA TUR DEL GRUPO
MUNICIPAL PESOE-PACTE PARA SER RESPONDIDA EN EL PLENO SOBRE LOS
PROYECTOS QUE NOS ESTÁ REDACTANDO LOS TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE TRANSPORTES DE LA CONSELLERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
TERRITORIO COMO CONSECUENCIA DEL CONVENIO FIRMADO CON ESTE
AYUNTAMIENTO EL 7 DE MARZO DE 2013.
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INFORME:
Para la redacción de estos proyectos por parte de los técnicos de la Dirección General de
Transportes de la mencionada Cosellería se solicitaron por parte de los técnicos de este
Ayuntamiento unos estudios previos mucho más importantes de lo que estaba previsto inicialmente
y no era suficiente con la partida prevista de los presupuestos de 2013 y 2014 para este convenio.
Se estudió en septiembre del año pasado la posible ampliación de la partida prevista para financiar
dicho convenio que era de solo de 10.000 € para el 2013.
En octubre se decide reducir el número de proyectos y solo pedir los estudios previos para tres por
el alto coste que representa para este Ayuntamiento llevar a cabo todos.
La entrega de estos estudios previos al Dirección General de Transportes de la Consellería se ha
retrasado y se ha solicitado recientemente una prórroga pues el convenio está vigente hasta el 7 de
marzo de 2014.
Los proyectos que se mantienen en el convenio son:
-Consolidación del acantilado de Illa Plana.
-Depósito subterráneo de tormentas en la rotonda de Can Misses y
-Evacuación de pluviales de la avenida de la Pau por el camí de sa Murtera.
Todavía este Ayuntamiento no ha recibido ningún proyecto pero alguno está bastante adelantado.
Eivissa, 26 de febrero de 2014.
POR LOS SS.TT. MUNICIPALES,
Fdo: Rafael García Lozano.
Arquitecto Municipal.

6.18.- Pregunta escrita del regidor
Sr. Costa, del tenor literal
següent:

“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Marc Costa Tur, regidor de 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:
Com té pensat l'Ajuntament d'Eivissa gestionar l'Observatori una vegada es donin per finalitzades
les obres de rehabilitació d'aquest espai? En quina data es calcula que podrà començar a
funcionar?
Eivissa, 20 de febrer de 2014.
Sgt. Marc Costa Tur
Regidor del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”
Contestació escrita de la 2ª Tinent d’Alcalde, del tenor literal següent:
“Sr. Marc Costa Tur
PSOE-PACTE PER EIVISSA
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En contestació a la seua pregunta amb número de registre d’entrada 9010 de data 20 de febrer de
2014, en la què demana informació de l’Observatori, a continuació l’inform de les gestions fetes per
part de la regidoria de Patrimoni:
1.- La rehabilitaió de l’Observatori astronòmic de Puig des Molins i la instal·lació de la cúpula es va
recepcionar el dia 18 de desembre de 2013.
2.- S’ha tramitat la petició de subministre eléctric a Gesa-Endesa, mitjançant l’empresa Citellum.
3.- Per a la posada en funcionament
- S’està gestionant el trasllat i instal·lació del Telescopi, ubicat fins ara al Consell Insular.
- S’està treballant amb la compra/aportació d’equipaments informàtics.
- Pendent col·locar equipaments d’aire condicionat/bomba calor, realitzada la preinstal·lació.
4.- S’està treballant en l’el·laboració d’un conveni per a la cessió d’ús o gestió de l’Observatori amb
l’Associació d’astrònoms d’Eivissa.
5.- S’està treballant en la redacció d’un projecte de recuperació dels hipogeus i restes
arqueològiques trobats a la parcel·la.
Cordialment,
Lina Sansano Costa
2ª Tinent d’Alcalde
Eivissa, 27 de febrer de 2014”
6.19.- Preguntes escrites del regidor Sr. Villalonga, del tenor literal següent:
“PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL
MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA,
PARA SER CONTESTADAS EN LA PRÓXIMA SESIÓN PLENARIA.
Preguntas que formula D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del Grupo Municipal del
MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA en el Ayuntamiento de Eivissa, en base al artículo 97
del RD 2568/1986 ROF.
1.- En relación a las distintas facturas emitidas por las empresas/autónomos citados
a continuación, desde 2004 hasta 2013:
¿Cuál es el número de factura, importe (IVA incluido), concepto y estado de la misma
(pagada, pendiente de pago, etc.)?
Antonio Rubén Rodríguez Rodríguez.
Joaquín Tornos Abogados
¿Se ha efectuado algún otro informe con respecto el CETIS?
¿A quien se ha encargado? Y ¿cuál es el coste del mismo?
2.- En relación a las diversas antenas existentes en la terraza del Hotel Cenit:
¿Ha efectuado el Ayuntamiento algún control de las mismas?
¿A qué tipo de señal y/o servicio corresponden?
¿Cumplen la legislación correspondiente?

79

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 27 de febrer de 2014
3.- En relación a los puestos del Mercat Nou:
¿Cuál es el precio para obtener una concesión?
¿Cuál es el número de puestos ocupados y cuantos tienen la concesión caducada?
¿Cuál es el importe de las cuotas de mantenimiento por puesto? ¿Y el total
recaudado en los dos últimos años?
4.- En relación a la demanda de revisión de tarifas del CETIS, planteada por el Consell
Insular:
¿Se ha dado traslado de dicha demanda y toda la documentación anexa al
departamento de intervención de este Ayuntamiento? En caso afirmativo, ¿en qué fecha?
5.- En relación a la petición de copia realizada por este Grupo Municipal de la
documentación relativa a las demandas interpuestas contra este Ayuntamiento, por parte del
Consell Insular, las empresas de transporte y Sagales-CETIS:
¿Cual es el motivo de denegación de dicha información?
6.- En relación a las pruebas que se han efectuando sobre el funcionamiento del GPS, en
los taxis del municipio de Eivissa:
¿Cuántos vehículos incorporan en la actualidad dicho sistema?
¿Qué marca y modelo de GPS se utiliza?
¿Qué criterios se han utilizado para seleccionar dicha marca y modelo?
¿Cuál es la valoración del servicio por parte de los taxistas? ¿Y del operador?
¿Cuáles son los principales motivos de queja del sistema?
¿Qué información sobre dicha prueba se ha remitido al Ayuntamiento? (inicio,
finalización de servicios, tiempo medio, vehículos en funcionamiento)
¿Es posible que un operador utilice simultáneamente varias marcas de GPS?
¿Cuál es el coste anual estimado de un operador para ofrecer el servicio de GPS?
¿Cuál es el coste anual estimado para un taxi de conectarse a un operador de GPS?
7.- En relación al CETIS:
¿Qué cantidades, fechas y conceptos, han sido abonados o adeudados por el
Ayuntamiento de Eivissa a la Sociedad Gestora CETIS, S.L.?
¿Qué tasas y/o cánones han sido abonados hasta la fecha por la Sociedad Gestora
CETIS, S.L. al Ayuntamiento de Eivissa?
¿Se han remitido los informes correspondientes por parte del Ayuntamiento de
Eivissa al Tribunal de Cuentas? ¿En que fecha?
¿Cuál era el aforo inicial previsto y cuál el actual de la estación de autobuses CETIS?
¿Se han adecuado los servicios de la estación de autobuses al aforo definitivo de la
misma?
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Con posterioridad a las modificaciones del contrato, ¿se ha solicitado la calificación
jurídica de la estación de autobuses al Govern Balear? ¿Cuál es el resultado de dicha
solicitud?
Eivissa, a 24 de febrero de 2014
Fdo. Antonio Villalonga Juan”
Contestació escrita del portaveu del Grup Popular, del tenor literal següent:
“Pregunta que formula D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del Grup Municipal del Movimiento
Ciudadano Epic Ibiza en el Ayuntamiento de Eivissa.
- En relación a la petición de copia realizada por este Grupo Municipal de la documentación
relativa a las demandas interpuestas contra este Ayuntamiento, por parte del Consell Insular, las
empresas de transporte y Sagales-CETIS.
¿Cuál es el motivo de denegación de dicha información?
Dado el gran número de peticiones de copias solicitadas, la documentación le será entregada, una
vez haya sido valorada jurídicamente la procedencia de su solicitud y garantizadao que el correcto
funcionamiento y la eficacia de los servicios municipales no se vea perjudicado por sus reiteradas
peticiones de copias de documentación.
Eivissa, 27 de febrer de 2014
El Portaveu del Grupo Municipal Popular de l’Ajuntament d’Eivissa
Sgt; Alejandro Marí Ferrer.”
Contestació verbal del 3r. Tinent d’Alcalde Sr. Mayans. Presenta més de 40 preguntes, anava a
contestar-les una una, algunes d’elles no les té donada la premura de temps entre la presentació i
avui, i no li ha donat temps.
La pregunta 1. S’ha traslladat a serveis econòmics i quan tengui la informació li donarà.
Sobre la factura de Antonio Rubén Rodriguez. Aquesta factura no consta la conformitat d’aquesta,
per tant ha set retornada.
Sobre la factura de Joaquín Tornos Abogados, l’import va ser de 17.750 euros més IVA. El
concepte, dictamen sobre la legalitat de l’adjudicació del contracte de concessió d’obra pública del
CETIS. Està pagada.
En relació al CETIS també es va realitzar un informe tècnico-jurídic sobre l’estació d’autobusos,
emès pel catedràtic de transportes, Sr. Andrés Monzón per un import de 6.300 euros.
A la pregunta 4. Al trobar-se davant un procediment contenciós administratiu, la documentació ha
set remesa als lletrats designats en representació de l’Ajuntament i no a la Intervenció de fons.
A la pregunta 5. La documentació sol·licitada li serà entregada una vegada hagi set valorada
jurídicament, la procedència de la seua sol·licitud, i garantint que el correcte funcionament del
serveis municipals no es vegi perjudicada, per la seua reiterada petició de còpies de documentació.
A la pregunta 6. La tècnica de mobilitat es trobava fora quan va presentar aquest escrit, la setmana
que ve les faran conjuntament, perquè desconeix algunes d’elles.
A la pregunta 7.
a) De moment no té aquesta informació.
b) De moment no té aquesta informació.
c) Desconeix a què es refereix el Sr. Villalonga.
d) i e) Aquesta pregunta ha estat traslladada a l’enginyier tècnic de l’Ajuntament, perquè li
respongui, i quan ho tengui li farà arribar.
f) No entén a què es refereix. La Conselleria de Transports del Govern Balear va aprovar el projecte
de l’estació del CETIS, en aplicació del previst a l’article 183 del Reglament de Transports.
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Contestació del regidor Sr. Marí, a la pregunta 2. A rel de la seua petició, han enviat al zelador
perquè faci un reportatge fotogràfic, i han detectat que hi ha diversa tipologia d’antenes. Ara han
d’esbrinar de quin tipus són, propietat, etc. Quan tenguin el resultat l’informaran oportunament.
Sra. Marí: Ara es contestaran les preguntes que varen quedar pendents del Ple anterior.
Sr. Marí: Contestació a la pregunta 3 de la Sra. Sánchez-Jáuregui. L’incompliment d’un termini que
s’atorga, únicament el que propícia és l’inici de la caducitat de l’expedient. Però en aquest cas
concret, l’interessat ha aportat la documentació que se li havia requerit, per tant s’ha de tramitar i
informar.
A la pregunta 4. L’informa que la presentació d’una declaració responsable, no suposa
l’obligatorietat de fer una inspecció a posteriori, no obstant, a la vista d’una denuncia presentada,
l’enginyer municipal va anar a visitar les instal·lacions, i ha constatat que no hi ha modificacions
substancials a l’establiment, respecte a la documentació de la instal·lació que ja figuraven en el
departament d’activitats, però sí tendran que presentar una documentació perquè s’ajusti a la
realitat actual existent.
Abans d’aixecar la sessió la Sra. Alcaldessa, de conformitat a l’article 88.3 del ROF, permet al
públic assistent intervenir en algun tema d’interès per a l’Ajuntament.
Intervé la representant de l’Associació de Dones Progressistes d’Eivissa, i llegeix el següent
manifest:
“Al final de la novela de George Orwell 1984 aparece un apéndice titulado “Los principios de la
neolengua” donde se explican los principios básicos de la nueva forma de hablar que propugna el
régimen autoritario del Partido del Gran Hermano. El objetivo de crear dicha lengua era sustituir el
significado de la lengua real con el fin de que el Partido pudiera dominar el pensamiento de la
ciudadanía, haciendo inviable cualquier forma de pensamiento contraria a los principios del
régimen. Por ejemplo, para evitar que la población desee la libertad, la neolengua eliminaba los
significados no deseados de la palabra, de forma que el propio concepto de libertad política o
intelectual dejaba de existir en las mentes de los hablantes.
No estamos en 1984, estamos en 2014, pero aquí también hay un Gran Hermano, hay un Partido
que intenta controlar la libertad de la ciudadanía a la que gobierna, y hay una neolengua perversa.
Así, el Partido Popular en España lanza políticas represivas contra el derecho a la manifestación de
la disidencia ideológica con una ley mordaza a la que se atreve a denominar como “Ley de
Protección de la Seguridad Ciudadana”; o un nuevo proyecto de ley que ahoga la libertad de decidir
de las mujeres, tipificando nuestro cuerpos en el código penal, bajo la jocosa denominación de “Ley
para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada”.
Hoy nos ponemos en contacto con ustedes, nuestros representantes locales, la voz del Gobierno
en el ámbito local, para pedirles explicaciones sobre cómo van a llevar a cabo esa protección de los
derechos de las ibicencas que queden embarazadas sin desearlo, y sobre cómo van a proteger sus
vidas, nuestras vidas.
Les recuerdo que la reforma de ley que ha puesto en práctica de forma personalista el Ministro de
Justicia (que no de sanidad o de asuntos sociales) sólo permitirá el aborto en dos supuestos:
violación y riesgo para la salud física o psíquica de la mujer, siempre que sea un riesgo
“permanente o duradero en el tiempo”. La nueva Ley no incluirá la anomalía fetal grave, aunque se
aceptará si la mujer acredita que esperar un hijo con malformaciones “incompatibles con la vida”
daña su salud mental. Pero para esto, la mujer deberá certificarlo con dos dictámenes médicos y se
le obligará a un periodo de reflexión de siete días más después de recibir asesoramiento verbal. Y
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yo quiero que me expliquen ustedes, qué tiene que reflexionar una mujer que se encuentra en esa
situación, y que ya ha solicitado que le practiquen el aborto, cuando además ya hay un criterio
médico que aconseja realizarlo. ¿Porqué toman a las mujeres? ¿Acaso creen que somos seres
infantilizados sin juicio propio? Ustedes están relacionando la decisión personal de abortar con la
enfermedad mental, anteponiendo el criterio de salud al derecho a decidir de las mujeres, y
alargando inútilmente los tiempos del proceso, lo que, en algunos casos, supondrá que algunas
mujeres no puedan abortar, aunque su caso esté dentro de los supuestos.
El propio Gallardón llegó a calificar de “víctimas” a las mujeres que desean abortar, aludiendo que
muchas mujeres deciden abortar a causa de lo que él llamó una “violencia de género estructural”
basada en la falta de ayudas públicas económicas y laborales. Sin embargo, en el anteproyecto de
ley, no hay ni una sola alusión a cualquier tipo de medida social o económica al respecto, y además
desaparece cualquier mención a la salud sexual y reproductiva. Díganme ustedes entonces cómo
desde este ayuntamiento en concreto se está fomentando el acceso a métodos anticonceptivos
seguros o a programas de planificación familiar orientados a la prevención, y porqué desde su
partido se oponen a nivel estatal a la inclusión de la educación afectivo-sexual en los institutos. Y,
de paso, díganme por qué si el fin de esta ley es proteger el derecho a la maternidad, ustedes están
limitando el acceso a la reproducción asistida a las mujeres solteras y a las parejas de lesbianas.
Explíquennos ustedes, aquí y ahora, cuál es la finalidad de que por ley, las mujeres que no quieran
ser madres estén obligadas a serlo y las que lo desean y no pueden no tengan acceso a la
reproducción asistida.
Como no creo que sean ustedes ignorantes, supongo que conocerán las estadísticas sobre aborto
en nuestro país. Como sabrán, el número de interrupciones voluntarias del embarazo bajó un 5%
en 2012 en España, y digo que lo sabrán, porque recientemente la web del ministerio de sanidad
tuvo un desliz, seguramente informático, líbrenos de pensar que alguien quiso omitir adrede el
descenso del número total de abortos con la ley que ustedes quieren derogar, y no fue hasta que
esta omisión saltó a la prensa que subsanaron tal inocente desliz. Así que como digo, ya sabrán
que en 2012, con la ley de plazos que su partido va a derogar, abortaron 112.390 mujeres, unas
6.000 menos que el año anterior, por lo que los pronósticos que auguraban ustedes sobre el
aumento de abortos si este era libre, no se han cumplido. Es decir, por si a alguien todavía no le
queda claro, que ya sé que a ustedes sí: Que la mujer pueda decidir libremente abortar durante las
primeras 14 semanas de embarazo no ha disparado las interrupciones.
Decirles también que, aunque ya sean conocedores de lo que les voy a decir, quiero recordarles
algunos datos de los cuales hacen oídos sordos: En 2012, el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas pidió al Gobierno español que garantizase la
implementación de la Ley 2/2010, para asegurar a todas las mujeres el acceso a abortos seguros y
legales; también solicitó al Estado garantizar el acceso equitativo al derecho al aborto, asegurar que
el ejercicio de la objeción de conciencia por parte del personal sanitario no constituya un obstáculo
para las mujeres que quieran poner fin a un embarazo, y prestar especial atención a la situación de
las adolescentes y migrantes. Por su parte, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el
derecho a la salud, la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Europa, han alertado
reiteradas veces, que las leyes restrictivas del aborto no consiguen reducir el número de éstos,
(aunque como ya he dicho esto ustedes ya lo saben) sino que, al contrario, contribuyen a
incrementar el número de procedimientos ilegales e inseguros, así como la mortalidad materna. Es
decir, legislar en contra del aborto seguro, libre y gratuito, no es legislar a favor de la vida, es
legislar a favor del aborto clandestino, y por tanto, de la muerte.
Las mismas autoridades médicas han dictaminado que los plazos de espera obligatorios que no
son médicamente necesarios (como los que ustedes incluyen en su reforma y que ya he
mencionado); la aprobación de más de un profesional de la salud y la obligación de obtener
consentimiento paterno, constituyen barreras en el acceso al aborto legal y seguro, especialmente
para las mujeres con bajos recursos y jóvenes. Asímismo, la comunidad médica española se ha
opuesto en bloque a la reforma de la ley del aborto, la Organización Médica Colegial, ha presentado
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un informe con objeciones al proyecto de Gallardón y son numerosos los manifiestos opositores de
otras asociaciones médicas, como la Sociedad Española de Contracepción, la de Diagnóstico
Prenatal o la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria.
Otra de las inclusiones en la reforma es la penalización del aborto, es la criminaliza al personal
médico que practique abortos que no entren dentro de los dos supuestos contemplados en la ley,
tipificada en el artículo 145 y que puede comportar hasta 3 años de cárcel y la inhabilitación
profesional de hasta 6 años para aquellas personas que faciliten y lleven a cabo la interrupción del
embarazo con consentimiento de la mujer. De esta forma, las paternalistas argumentaciones del
partido popular consideran a las mujeres como seres pasivos, como “víctimas” del aborto, y no
parte activa con decisión plena sobre el acto de interrupción de nuestros embarazos.
Además, esta nueva regulación amplía la brecha entre clases, llevándonos a las mujeres a
situaciones bien conocidas en el pasado, en las que las mujeres con mayores recursos económicos
podrán viajar y permitirse un aborto fuera del Estado Español; mientras que las mujeres sin
recursos se someterán a abortos clandestinos, pudiendo perder la vida en ellos. ¿Hará el
ayuntamiento de Ibiza algún descuento para residentes embarazadas que se vayan a abortar al
extranjero? Porque lo cierto es que, aunque les pese, las mujeres decidimos. Las mujeres
decidiremos tengamos la ley a nuestro favor o nuestra contra, porque de lo que estamos hablando
es del control de nuestras vidas y nuestros cuerpos. Y la que no quiera ser madre, abortará.
Abortaremos, igual que abortan las mujeres de otros países en los que sus legisladores tampoco
facilitan este trance, pero ahora, gracias a ustedes, las mujeres que no puedan pagarse un discreto
viajecito a Londres, abortaran solas, de forma clandestina, sin seguridad médica, y morirán, y
moriremos. ¿Acaso se lo merecerán? ¿Justificarán ustedes su muerte diciendo que eran unas
frescas, que deberían haber tomado medidas, que vale menos su vida que la de un cigoto recién
fecundado?
Así que, díganme ¿qué harán ustedes cuando muera la primera ibicenca al llevar a cabo un aborto
clandestino? ¿Cómo justificarán esa muerte a la ciudadanía de Eivissa? ¿Habrá un minuto de
silencio en este pleno por ella?
Hoy como mujer, les pido a ustedes, miembros del Partido Popular, pero muy especialmente a las
mujeres, que se acerquen a la realidad de los datos, y que sean consecuentes con ellos, que sean
consecuentes con la defensa de la vida y que protejan la vida de las mujeres ibicencas que van a
morir víctimas de abortos clandestinos. Si no lo hacen el día en que pase esas vidas cargarán
sobre sus conciencias.
Nosotras no aceptaremos que se restrinjan nuestros derechos, no queremos retroceder más de 30
años en nuestra lucha. Les exigimos que trabajen para que el aborto esté fuera del código penal y
para que se regule de manera gratuita en la sanidad pública. Además, reivindicamos que fomenten
una educación sexual completa y real y un acceso a los anticonceptivos sin ningún tipo de
condición.
¡Queremos educación sexual para decidir; anticonceptivos para no abortar; aborto libre, seguro y
gratuito para no morir!”
Sra. Marí: L’han escoltat amb molta atenció i constarà en Acta. Imagina que la seua intenció era
ser escoltada, i ho han fet amb total respecte. És un tema que està en tramitació. Aquest tema es
va debatre a una sessió plenària, i la postura de l’equip de govern va quedar reflectida. Consta en
acta que és un tema que encara està obert i que dona lloc a molta negociació. De fet s’està
negociant i no saben com acabarà la reforma de la llei d’avortament. S’imagina que algun dels
suggeriments que fan es recolliran, però des d’aquí no ho poden garantir.
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Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 27 de febrer de 2014
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les catorze hores i vint minuts del dia, de
la qual s’estén la present Acta que consta de vuitanta-cinc pàgines que, amb mi el Secretari, firmen
tots els assistents.
De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific.
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