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O R D R E   D E L   D I A

1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
2n. Proposta d’acord per a l’obtenció per la ciutat d’Eivissa de la qualificació de Chinese Friendly 
Internacional per tal de potenciar la ciutat d’Eivissa, en un destí adaptat al turisme Xines.
3r. Aprovació inicial de la relació de bens i drets corresponent a la vuitantena part indivisa d’una 
finca al carreró del Gall 4 del barri de Sa Penya.
4t. Mocions amb proposta d’acord:

1. Moció del Grup PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d’acord sobre les condicions de les 
pistes esportives dels nous centres escolars.

2. Moció del Grup PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d’acord per tal de millorar la situació 
de l’Escola Oficial d’Idiomes.
5è. Decrets i comunicacions.
6è. Mocions sense proposta d’acord:

1. Moció del grup PSOE-Pacte per Eivissa, de control relativa al centre de baixa exigència.
2. Moció del grup PSOE-Pacte per Eivissa, de control relativa al centre polivalent de sa Pedrera.
3. Moció del grup EPIC, de control sobre IMS.
4. Moció del grup EPIC, de control sobre el CETIS.

7è. Precs i preguntes.

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  CELEBRADA,  AMB  CARÀCTER  ORDINARI,  PER  L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 29 DE MAIG DE 2014.

ASSISTENTS:

Sr. Alcaldessa-Presidenta:

Sra. María del Pilar Marí Torres

Srs. Regidors:

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
Sra. Lurdes Costa Torres
Sr. Marcos Costa Tur
Sra. Maria del Carmen Boned Verdera
Sr. Enrique Francisco Sánchez Navarrete
Sra. Maria Angeles Martínez Corderas
Sr. Rafael Ruiz González
Sra. Montserrat Garcia Cuenca
Sr. Ildefonso Molina Jiménez
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Sr. Vicente Ferrer Barbany
Sr. Antonio Villalonga Juan
Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez

Secretari-Acctal.:

Sr. Joaquim Roca Mata

Interventora-Acctal:

Sra. María José Vegas Hernando

ACTA NÚM. 5/14

A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les nou hores del dia vint-i-nou de maig 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.

DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior:

No s’aprova l’Acta anterior perquè encara no està acabada.

2n.  Proposta d’acord per a l’obtenció per la ciutat d’Eivissa de la qualificació de Chinese 
Friendly Internacional per tal de potenciar la ciutat d’Eivissa, en un destí adaptat al turisme 
Xines:

Donat compte de la proposta d'acord de la regidoria de Turisme, Comerç i Mercats del tenor literal 
següent: 

“PROPOSTA D'ACORD DE LA REGIDORA DE TURISME, COMERÇ I MERCATS

Assumpte: Obtenció  per  la  ciutat  d’Eivissa  de  la  qualificació  de  Chinese  Friendly 
International per tal de potenciar la ciutat d’Eivissa, en un destí adaptat al turisme Xines

Vist l'informe justificatiu amb data 14 de maig de 2014, el qual explica la importància del turisme 
Xines. I que l’ajuntament vol potenciar la ciutat d’Eivissa com un possible destí de turisme Xines, es 
creu oportú l’adhesió a Chinese Friendly. 

ES PROPOSA AL PLE DE LA CORPORACIÓ L'ADOPCIÓ DEL SEGÜENT ACORD:

Adhesió de la ciutat d’Eivissa a Chinese Friendly International
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Eivissa, a 19 de maig de 2014. 
Sgt.: Raimundo Prats Ramos
Regidor de Turisme, Comerç i Mercats”

Dictaminat  favorablement  per  la  Comissió  Informativa  de  Cultura,  Joventut,  Educació,  Serveis 
Socials, Esports i Promoció Turística i Econòmica.

Intervencions:

Sr. Prats: La motivació que els ha portat a dur aquesta proposta a Ple, és perquè el grup Ciutats 
Patrimoni va treure per al conjunt de les ciutats que formen part d’aquest grup, el certificat Chinese 
Friendly i va aconseguir un preu especial. Donada l’arribada del mercat xinès a les Illes, han pensat 
que era una cosa interessant treure aquests certificat de qualitat.

Sra. Boned: Li han demanat que ho expliqués perquè l’altre dia a la Comissió de Cultura va dir que 
el cost d’això seria de 2.500 euros, i que la certificació seria per 10 anys. Aquest matí han llegit en 
els diaris que són 2.500 euros anuals, no saben si ha set un error de la premsa o que és així.
Ja varen dir que no els sembla malament la idea, tant amb els xinesos com amb qualsevol altre 
tipus de turisme que vengui a Eivissa serà ben vingut.

Sr. Villalonga: A què ens vincula? Quants turistes xinesos pensen que vendran? Poden justificar 
perquè han de tenir aquest segell i si aquest senyors deixarien de venir si no el tinguessin?

Sr. Prats: Són 2.500 euros per certificat. Les Ciutats Patrimoni no tenen cap obligació de treure el 
certificat. L’equip de govern ha pensat que era una cosa interessant. Per part de la marca emissora 
d’aquest certificat, hi ha un compromís ferm de que vendran agències de viatge qualificades, amb 
publicacions en revistes a Xina del nostre destí.

Sr.  Villalonga: A  la  memòria  justificativa  al  darrer  paràgraf  posa  que  “..l’Ajuntament  aportarà 
anualment...”. Llavors, anualment sobra?
Ve gent de molts països en els quals no s’ha fet propaganda, perquè s’han de gastar 2.500 euros? 
Què faran?

Sr. Prats: A través de Ciutats Patrimoni, els hi han dit  que el turisme xinés té unes inquietuds 
culturals. Això és un primer pas perquè puguin venir a l’Illa. És una cosa a llarg termini.

Sra. Marí: El turisme xinés és un turisme emergent, per tant es bona qualsevol inversió que es 
pugui fer, i més quan parlen de només 2.500 euros en total, que pugui atreure aquest turisme i més 
dins d’una promoció que fa el grup Ciutats Patrimoni. Pensa que qüestionar això no és bo per a la 
nostra ciutat.

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

3r. Aprovació inicial de la relació de bens i drets corresponent a la vuitantena part indivisa 
d’una finca al carreró del Gall 4 del barri de Sa Penya:

Donat compte de la proposta d’acord del regidor delegat d’Urbanisme, del tenor literal següent:
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“APROVACIÓ  INICIAL  DE  LA  RELACIÓ  DE  BENS  I  DRETS  CORRESPONENT  A  LA 
VUITANTENA PART INDIVISA D'UNA FINCA AL CARRERÓ DEL GALL NÚM.4 DEL BARRI DE 
SA PENYA

Mitjançant Decret de data i amb l'informe previ dels serveis jurídics municipals s'ha resolt declarar 
l'incompliment del  deure d'edificar/rehabilitar  amb proposta d'expropiació per incompliment de la 
funció social de la propietat de la 1/80 (una vuitantena part) indivisa de la finca, de propietat de 
Maria  Torres  Roig,  situada  al  carreró  del  Gall  núm.  4  del  barri  de  sa  Penya,  amb referència  
cadastral 4680511CD6048S0002PZ, inscrita al registre de la propietat núm.1 d'Eivissa, al tom 1699, 
llibre 174, foli 47, finca 18488, inscripció 5ª e inscrita al Registre  municipal de solars amb data 12 
gener 2009.
En el mateix decret i com a conseqüència de l'anterior es va acordar també que s'iniciessin els 
tràmits  per  a  la  expropiació  de  l'assenyalada  part  indivisa,  una  vegada  ferma  la  declaració 
d'incompliment.

Vist  l'informe dels  serveis  jurídics de nucli  històric  de data 6 de maig de 2014 del  tenor literal 
següent:

“INFORME JURÍDICO

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA DE UNA OCHENTAVA PARTE DE FINCA EN INMUEBLE 
SITO EN CARRERÓ DEL GALL Nº 4 DEL BARRIO DE SA PENYA. APROBACIÓN INICIAL DE 
LA RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS 

ANTECEDENTES

Mediante Providencia de la Alcaldía de fecha 7 de febrero 2014 se dio inicio al  expediente de 
incumplimiento del deber de edificar/rehabilitar con propuesta de expropiación por incumplimiento 
de la  función social  de  la  propiedad,  de la  ochentava parte indivisa  de la  finca con referencia 
catastral  4680511CD6048S0002PZ,  de propiedad de Dª María Torres Roig,  siendo la restantes 
79/80vas partes de propiedad de este Ayuntamiento.

El expediente de incumplimiento ha sido resuelto y el incumplimiento declarado mediante Decreto 
de fecha 1 de abril 2014, habiéndose notificado a todos los interesados.

Como ya se hizo constar en el procedimiento de incumplimiento,  la actuación de la rehabilitación 
edificatoria del  inmueble, situado entre el callejón del Gallo nº 4 y la plaza de sa Drassaneta nº 6 
del barrio de sa Penya, es una actuación de promoción público-privada que tiene su origen en la 
situación de ruina del inmueble, así declarado mediante Decreto de 3 de junio de 2009, inscrito  en 
el Registro Municipal de Solares en el mismo año y en la voluntad de los propietarios de acometer 
su rehabilitación, siendo uno de los propietarios el Ayuntamiento de Eivissa, propietario de dos de 
las viviendas, una de ellas situada en la primera planta del edificio e inscrita en el Registro de la 
propiedad  nº  1  al  tomo  1699,  libro  174,  folio  47,  finca  18488   y  con  referencia  catastral 
4680511CD6048S0002PZ, siendo propietario el Ayuntamiento de sus 79/80vas partes. La 1/80va 
parte  restante  pertenece  a  tenor  de  la  última  inscripción  registral  de  dicha  parte  indivisa,  la 
inscripción 5ª, a Dª María Torres Roig, datando dicha inscripción de 16 de mayo de 1913.

No consta este Ayuntamiento domicilio conocido de la titular mas que el del propio inmueble, motivo 
por el cual el expediente de incumplimiento se ha notificado al Ministerio Fiscal, de conformidad con 
el art. 5 de la Ley de Expropiación forzosa.
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No  habiendo  comparecido  dicha  parte  en  el  procedimiento  incoado  para  la  rehabilitación  del 
inmueble, dada su situación edificatoria y el requerimiento de rehabilitación incumplido por dicha 
parte, se ha procedido a la declaración del incumplimiento conforme a la normativa de aplicación.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN A EXPROPIAR

Ochentava (1/80va) parte indivisa de la finca  inscrita en el Registro de la propiedad nº 1 al tomo 
1699,  libro  174,  folio  47,  finca  18488,  inscripción  5ª   y  con  referencia  catastral 
4680511CD6048S0002P,  cuyas  79/80vas  partes  son  propiedad  del  Ayuntamiento  de  Eivissa. 
Propietaria: Dª María Torres Roig. 
Descripción registral de la finca  correspondiente a su inscripción 1ª : 
Casa piso alto sito  en el arrabal de la Marina que tiene subida por escalera número 4 del callejón  
del Gallo, antes llamado na Galla, cuya cabida no consta. Linda por la derecha entrando con casa 
de Juan Torres; por la izquierda con la de Antonio Miguel, por el fondo con otra de herederos de 
Josefa Guasch y por el pavimento con otra de herederos de Vicente Ferrer, antes Juan Selleras.
Cargas: Las derivadas de su inscripción en el Registro municipal de solares según consta asimismo 
en nota del Registro de la Propiedad de fecha 4 de abril de 2014.
Propietario: María Torres Roig. 
Domicilio: desconocido 
Descripción de la finca según consta en informe de los servicios técnicos municipales nº13/14 de 6 
de febrero: 
Vivienda de planta piso con acceso desde el nº 4 del callejón del Gallo y que consta de unas ola 
estancia salón-dormitorio, una cocina y un baño.

PROCEDENCIA DE LA EXPROPIACIÓN. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La Ley del Suelo 2008 ( RDLeg 2/08 de 26 de junio) en su art. 36 establece que el 
incumplimiento de los deberes establecidos en dicha ley –en este caso el de rehabilitación– habilita 
a la  administración para decretar,  de oficio  o a instancia  del  interesado y en todo caso previa 
audiencia del obligado, la ejecución subsidiaria, venta o sustitución forzosas  o expropiación por 
incumplimiento de la función social de la propiedad.
En este caso, se ha optado por el procedimiento expropiatorio por los motivos que figuran en el 
procedimiento de declaración de incumplimiento,  consistentes en la imposibilidad que se deriva 
para  el  resto  de  los  condóminos  del  edificio  de  aprobar  los  actos  necesarios  dimanantes  del 
estatuto jurídico de la propiedad en relación con aquél, que, de conformidad con lo establecido por 
el art. 17.4 del RDLeg 2/2008 de 20 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Suelo, precisa de la constitución de un  complejo inmobiliario, para lo cual se hace necesario el 
consentimiento de la totalidad de los propietarios  y condóminos. 

Esta potestad está prevista también por el  art.  122. 1 e) de la Ley 2/2014 de 25 de marzo de 
ordenación y uso del suelo de la CA de las Islas Baleares.

Asimismo la normativa civil, ex art. 369 del Ccivil determina que ninguno de los condueños podrá 
sin consentimiento de los demás hacer alteraciones en la cosa común, aunque de ellas pudieran  
resultar ventajas para todos.

Mediante la expropiación que se propone, el Ayuntamiento podrá acometer junto con el resto de 
propietarios la ejecución de la rehabilitación del inmueble en el plazo que se establezca pudiendo 
ser éste el que figura en el art.156 LS76, una vez realizada la ocupación por el Ayuntamiento de la 
parte expropiada, hecho que deberá hacerse constar mediante acuerdo del órgano competente, 
tanto en el Registro municipal de solares como en el Registro de la Propiedad.
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La descripción y valoración de la finca figura en el informe de los servicios técnicos municipales de 
Núcleo histórico nº 13/14 de 6 de febrero que obra en el expediente y que se adjunta al presente 
informe. En el mismo se valora la finca en mil sesenta y cinco euros y cincuenta y nueve céntimos 
(1.065,59 €).

SEGUNDO.- Desde el punto de vista de la procedencia de la expropiación son de aplicación al 
presente  procedimiento  los  arts.  71  y  siguientes  de la  Ley de Expropiación  Forzosa de 16 de 
diciembre de 1954 y 87 y sigs de su Reglamento de 26de abril de 1957.

El art. 71 LEF, que se inserta en el Capítulo de la ley que regula la expropiación por incumplimiento 
de la función social de la propiedad, contempla los supuestos o causas de existencia de interés 
social y establece que existirá causa de interés social para la expropiación forzosa, además de en  
los casos en que haya lugar con arreglo a las Leyes, cuando con esta estimación expresa se haya  
declarado específicamente por una Ley la oportunidad de que un bien o una clase de bienes se  
utilicen en el  sentido positivo de una determinada función social  y el  propietario  incumpla esta  
directiva.

Tal  habilitación,  como se ha señalado,   viene dada por  el  art.  36 LS08 antes citado,  una vez 
declarado el  incumplimiento mediante el  procedimiento tramitado con anterioridad con arreglo a 
derecho.
Con  ello se da cumplimiento asimismo a los requisitos establecidos por el art. 72 LEF que dispone 
lo siguiente:  
Son requisitos necesarios para la aplicación del supuesto anterior:

1. La declaración positiva  de que un determinado bien o categoría de bienes deben sufrir  
determinadas transformaciones o ser utilizadas de una manera específica.

2. Que dicha declaración sea formulada por ley o por decreto acordado por el  Consejo de  
ministros.

3. Que  la  ley  contenga  inequívocamente  la  intimación  de  expropiación  forzosa  frente  al  
incumplimiento.

4. Que para la realización de la específica función señalada se haya fijado un plazo y a su  
vencimiento aquella función resultare total o sustancialmente incumplida por el propietario.

TERCERO.- Existiendo  por  tanto  causa  de  interés  social  y  no  siendo  necesaria  su  previa 
declaración formal de conformidad con lo dispuesto por el art.  12.3 REF, desde la óptica de la 
técnica  expropiatoria,  procede  la  aplicación  del  procedimiento  de  expropiación  individualizada 
conforme al Título II LEF, con la particularidad de que el acuerdo de necesidad de ocupación será 
sustituido por la declaración de que concurren en el presente procedimiento los requisitos del art. 
72 LEF, según se ha expuesto en el anterior apartado.
Antes  de  ello,  procede  formular  de  conformidad  con  dicho  Título,  la  relación  concreta  e 
individualizada de los bienes y derechos a expropiar en el que se describirá el estado material y 
jurídico  del  bien  así  como  el  nombre  de  los  propietarios,  con  indicación  de  su  residencia   y 
domicilio.
Dicha relación se notificará a los interesados y se someterá a información pública por plazo de 
quince días.
De conformidad con el art. 5 LEF, de no comparecer los propietarios o titulares, se entenderán las 
diligencias con el Ministerio Fiscal.
Cumplido  lo  anterior  e  informadas  en  su  caso  las  alegaciones  presentadas,  el  Ayuntamiento 
resolverá sobre la necesidad de ocupación (en este caso sobre la declaración de concurrencia de 
las circunstancias del art. 72 LEF) describiendo en dicha resolución los bienes con designación de 
interesados. 
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Este acuerdo iniciará el expediente expropiatorio propiamente dicho, que deberá ser publicado y 
notificado en igual forma que el anterior.
A partir de este momento y una vez firme el acuerdo, podrá convenirse la adquisición por mutuo 
acuerdo a cuyo efecto se requerirá a la parte interesada dicho ofrecimiento en un plazo de quince 
días.
De  no  llegar  a  un acuerdo,  se  abrirá  expediente  de justiprecio  prosiguiéndose  los  trámites  de 
conformidad con los art. 24 y sigs LEF.
Por último, una vez determinado el mismo, se procederá a su pago en el plazo máximo de seis  
meses, a su ocupación y  a la inscripción registral de la expropiación.

PROCEDENCIA  Y  COMPETENCIA  DE  LA  ADOPCIÓN  DEL  ACUERDO  DE  APROBACIÓN 
INICIAL DE BIENES Y DERECHOS 

Examinados  los  documentos  que  se  incorporan  al  presente  expediente  de  expropiación 
individualizada así como la relación de bienes y derechos, procede su aprobación por el Pleno de la 
Corporación, siendo este el órgano competente, de conformidad con el art. 3.4 del Reglamento de 
expropiación  forzosa.“,  i  vista  la  descripció  del  be  que  figura  a  l'informe  dels  serveis  tècnics 
municipals  adscrits  a  nucli  històric  núm.  13  /14  de  6  de  febrer  que  figura  a  l'expedient 
d'incompliment de deures, es sotmet al ple da la corporació l'aprovació de la següent:

PROPOSTA

PRIMER.- Aprovar inicialment la relació de bens i drets a afectats per a l’expropiació de la 1/80 (una 
vuitantena part) indivisa de la finca, de propietat de Maria Torres Roig, situada al carreró del Gall  
núm.  4  del  barri  de  sa  Penya,  amb  referència  cadastral  4680511CD6048S0002PZ,  inscrita  al 
registre de la propietat núm.1 d' Eivissa, al tom 1699, llibre 174, foli 47, finca 18488, inscripció 5ª. 
Càrregues: la inscripció en el registre municipal de solars de la finca amb data 12 de gener de 2009 
i  la declaració d'incompliment de deures d'edificar  corresponent  a la indicada porció indivisa de 
finca.
Descripció registral del be segons la seva inscripció 1ª : 
Casa pis alt del raval de sa Marina al que s'accedeix per l'escala del carreró del Gall, abans de sa 
Galla, núm. 4, no constant la seua cabuda. Linda per sa dreta amb casa de'n Juan Torres, per 
l'esquerra con la d'en Antoni Miguel, pel fond amb un'altra dels hereus de na Josefa Guasch i pel 
paviment amb un'altra dels hereus de'n Vicente Ferrer, abans Juan Selleras.
Propietària de la vuitentena part:Maria Torres Roig, amb domicili desconegut.
Càrregues: les derivades de la seua inscripció al registre municipal de solars.
Descripció de la finca segons consta a l'informe dels serveis tècnics municipals:
Habitatge de planta pis amb accés des de el núm. 4 del carreró del Gall de 41 m2 de superfície tant 
registral com cadastral i que consta d'una sola estància saló-dormitori, una cuina i un bany.
SEGON.- Sotmetre l'anterior acord a informació pública per un termini  de quinze dies i notificar 
individualment als titulars de bens i drets inclosos en la relació i als interessats, per tal que en el 
mateix  termini  puguin  efectuar  les  al·legacions  que  considerin  adients  en  defensa  dels  seus 
interessos així com sol·licitar la correcció de possibles errors detectats en la relació.”.

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Urbanisme, Obres, Medi Ambient i Serveis 
Municipals.

Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat.

4t. Mocions amb proposta d’acord:
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4.1.- Moció del Grup PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d’acord sobre les condicions de les 
pistes esportives dels nous centres escolars.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA SOBRE LES CONDICIONS DE 
LES PISTES ESPORTIVES DEL NOUS CENTRES ESCOLARS

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

Al nostre municipi hi ha actualment en construcció dos centres escolars i el planejament urbanístic 
contempla la possibilitat que es facin més escoles i instituts en un futur, a solars ja reservats per a 
aquest objectiu. La construcció d'aquestes infraestructures correspon al Govern de les Illes Balears 
i, com és lògic, totes elles venen acompanyades de les instal·lacions esportives mínimes per a la 
pràctica de l'esport escolar.

El problema sorgeix quan l'Ajuntament recepciona els  centres educatius i  resulta que aquestes 
instal·lacions esportives no compleixen amb la normativa NIDE, la que regula les condicions de les 
infraestructures per tal que puguin acollir competicions.

Per tal que el Govern col·labori en la promoció esportiva i alliberi a l'Ajuntament d'Eivissa d'una 
càrrega important es planteja la següent

PROPOSTA D'ACORD

1.- El ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta al Govern de les Illes Balears a complir amb la normativa 
NIDE a les instal·lacions esportives incloses a escoles i instituts que es construeixin al municipi 
d'ara en endavant.

2.- Pel que fa a les dues escoles actualment en construcció i  pendents d'inauguració, el ple de 
l'Ajuntament d'Eivissa insta a l'alcaldessa i la regidora d'Esports a iniciar converses amb el Govern 
de les Illes Balears per tal d'aconseguir que sigui l'Executiu balear el que financi l'adequació de les 
instal·lacions a la normativa NIDE. 

Eivissa,  23 de maig de 2014
Sgt. Rafel Ruiz González

Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a 

l'Ajuntament d'Eivissa.”

Intervencions:

Sr. Ruiz: Presenten aquesta moció per intentar millorar el que és la matèria esportiva del municipi.
El problema és que les pistes esportives de les escoles, les fan amb un model prototip que no 
compleix amb la normativa NIDE, que hi ha per a la pràctica de competicions federades esportives. 
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El Patronat d’Esports ja fa el manteniment diari de totes les escoles de la ciutat. A això se li suma 
que quan es fa una escola nova, quasi sempre s’ha de canviar el paviment de les pistes, perquè els 
terres no són els propis per a la pràctica esportiva.
Actualment ni tant sols hi ha un bon enllumenat, les cistelles s’haurien de canviar, s’han de pintar 
línies noves, perquè les escoles que tenen club puguin continuar amb la seva pràctica esportiva 
diària. Sap que és una cosa que no és fàcil,  però es podria intentar iniciar converses, tenint en 
compte que el Govern històricament, ens ha tingut en matèria esportiva bastant abandonats.

Sra. Sánchez: Entén que aquesta moció surt de converses que han tingut en el Patronat d’Esports 
no fa molt temps. És cert que des de l’any 1995, quan la Conselleria d’Educació obliga als directors 
dels col·legis a deixar les seues instal·lacions a disposició de la ciutadania en horari extraescolar, és 
l’Ajuntament qui es preocupa de veure en quin estat estan les pistes dels col·legis.
Des  de l’any  1996 fins  al  2000,  es  varen reformar  totes  les  pistes  dels  col·legis  del  municipi. 
Entenen que sempre s’ha encarregat l’Ajuntament del manteniment de les pistes, perquè era la 
seua competència, i no té molt sentit demanar a la Conselleria que vengui a adequar les pistes, per 
fer una activitat que li correspon a l’Ajuntament.
Com que en el fons estan d’acord, l’equip de govern proposa una modificació de la proposta. En el 
punt 1 que digui:  Notificar als Serveis Tècnics Municipals que, una vegada arribi un projecte nou 
d’una construcció d’un col·legi, contactin amb el departament d’esports per veure quines necessitats 
té aquest col·legi.
En el punt 2, que digui: L’Ajuntament i el Patronat es comprometen, en la mesura del possible, a 
adequar les pistes a la normativa NIDE.

Sr. Ruiz: En cap moment ha dit de que s’eximeixen de la responsabilitat de mantenir, a pesar que 
és un cost per al Patronat. Simplement diu que, en moments on les administracions públiques estan 
patint la pitjor situació de la història, on la ciutadania demana una responsabilitat i una optimització 
dels recursos públics, és un poc incongruent el fet que es faci una escola, i que el Govern no tingui 
informació de que l’Ajuntament s’ha de tornar a gastar uns sous per canviar els paviments. Això és 
malbaratar els sous públics, i per optimitzar aquests sous, s’insta al Govern per veure si ho pot tenir 
present. Més o menys estan dient el mateix.

Sra. Sánchez-Jáuregui: En el  fons estan tots d’acord. Sembla ser que el Govern Balear no té 
competències per fer el que vol el Sr. Ruiz. No sap si hi hauria una manera de donar una alternativa 
a aquesta moció, perquè si és l’Ajuntament òrgan competent, d’alguna manera assumeixi aquestes 
actuacions.

Sra. Sánchez: La moció és del PSOE, haurien de ser ells els que modifiquin la moció.
El Sr. Ruiz diu que és incongruent que els serveis tècnics parlin amb el Govern per adequar les 
pistes. El Govern no només construeix col·legis a Eivissa, en construeix a tot Balears, i tal vegada 
no per tot hi ha una activitat esportiva com la que hi ha aquí. Atenent a la particularitat de cadascun 
dels municipis, entén que té que ser cada municipi que suggereixi a la Conselleria les particularitats 
del municipi.

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

4.2.- Moció del Grup PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d’acord per tal de millorar la situació 
de l’Escola Oficial d’Idiomes.
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Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA PER TAL DE 
MILLORAR LA SITUACIÓ DE L'ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES.

Àngels Martínez Corderas, regidora 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

Les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) constitueixen els centres públics de referència a l’hora de dur a 
terme l’ensenyament de llengües. S’adrecen a persones que volen formar-se en el coneixement 
d’una o més llengües a través del sistema públic d’ensenyament, al llarg de tota la vida. Formen 
part, idò, del “lifelong learning”, que preconitza la Unió Europea.

La tasca de les EOI resulta especialment important a les àrees turístiques, on el contacte amb 
llengües foranies, i la necessitat de dominar-les constitueix un element bàsic en el funcionament de 
l’esmentada indústria, la més important a les illes Balears.

Així mateix, les EOI són un element bàsic per aconseguir els objectius plantejats per l’Estratègia 
Europa 2020, que pretén que tots els ciutadans de la Unió Europea, com a mínim, dominin dues 
llengües més, a més de la pròpia. S’aspira, per tant, a una ciutadania capaç de poder desenvolupar 
les  seues  activitats  en  tres  llengües.  L’eina  bàsica  de  formació,  un  cop  acabada  l’educació 
obligatòria, són les EOI.

En aquest  sentit,  al  conjunt  de les illes Balears,  s’estan produint  canvis importants quant  a les 
persones que visiten les nostres illes o les que hi estableixen algun tipus de negoci. Durant els 
últims  anys,  estan  fent  la  seua  aparició  amb  força  ciutadans  de  llocs  del  món  que  fins  ara 
pràcticament no guardaven cap relació amb nosaltres. Entre aquests nous grups lingüístics amb 
una  relació  cada  vegada  més  intensa  amb  les  illes  Balears  –que  es  vénen  a  sumar  als  ja 
tradicionalment implantats a les nostres illes- hi podem comptar els parlants de rus, els que parlen 
xinès i els que parlen àrab.

L’Escola Oficial d’Idiomes d’Eivissa encara ofereix només el ventall tradicional d’estudis de llengües 
(català, espanyol, anglès, francès, alemany, italià), però encara no incorpora les llengües dels nous 
grups de població que cada vegada guarden una relació més estreta amb les nostres illes, o que 
formen part dels nous contingents turístics.

Així  mateix,  les  EOIs  de  les  Illes  Balears  es  troben  en  una  situació  precària  fins  i  tot  per  a 
l’ensenyament de les llengües que formen la seua oferta actual, amb necessitats peremptòries per 
poder dur a terme la seua tasca en les millor condicions possibles.

Qualsevol que a dia d'avui conegui la demanda i la situació de saturació que pateix l'Escola Oficial 
d'Idiomes, allotjada a un institut del nostre municipi, veu clarament la necessitat que pugui comptar 
amb un altre espai més adient i que pugui donar millor resposta a les seves actuals necessitats. 
Això, tenint en compte que el Consell d’Eivissa disposa d’un conveni d’inversió a càrrec dels Fons 
Estatutaris d’un total de 2.300.000 euros per a la rehabilitació d’edificis a sa Coma com a Escola 
d’Idiomes, el qual no s’ha arribat a executar.
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Per tot això, es planteja la següent

PROPOSTA D'ACORD

1. El ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta el Govern de les Illes Balears a iniciar els tràmits i gestions 
pertinents per tal de dotar l'Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa d'una nova seu, tot recordant que 
disposa de les instal·lacions i terrenys situats a l'espai conegut com Sa Coma.
2.  El ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta el Govern de les Illes Balears a dotar les EOIs d’Eivissa 
amb tots els recursos pedagògics necessaris per poder dur a terme la seua activitat docent en les 
millors condicions possibles i ampliar a l’Escola Oficial d’Idiomes d’Eivissa el ventall de llengües que 
s’hi poden estudiar, tot incorporant-hi el Rus, el Xinès i l’Àrab.
4.  El ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta al Consell d'Eivissa a iniciar l’execució de la inversió dels 
Fons Estatutaris destinats a la creació de l’Escola d’Idiomes al campus universitari Sa Coma

Eivissa,  23 de maig de 2014.
Sgt. Àngels Martínez Corderas

Regidora del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a 

l'Ajuntament d'Eivissa.”

Intervencions:

Sra. Martínez: Aquesta moció és per a la millora de l’Escola Oficial d’Idiomes. Aquestes escoles 
són els centres públics de referència, on el procés d’ensenyament d’aprenentatge de les llengües té 
l’excel·lència. Precisament en les àrees turístiques és on tenen una importància cabdal.
També per l’estratègia europea del 2020, on es demana que tots els ciutadans europeus es moguin 
en tres llengües, és necessari que les escoles oficials d’idiomes funcionin bé.
La nostra escola oficial d’idiomes, per la situació, per les mides, per les noves exigències, queda 
petita i s’ha d’ampliar, precisament per manca d’espai no es poden fer altres estudis, com el xinés, 
el rus, l’àrab, per tant creuen que s’han d’ampliar els estudis a aquests tres idiomes, o quans més 
millor.
L’escola oficial  d’idiomes necessita millorar, saben que les aules estan massificades, hi ha més 
alumnat i necessiten més espai. 

Sr. Rodrigo: Fan seus el 90% dels plantejaments, però vol fer uns petits incisos.
En el primer punt estan d’acord. 
Estan d’acord en que s’ha de fer una ampliació dels estudis, però creu que no és l’Ajuntament qui 
ha de determinar si és el rus, el xinés o l’àrab, donat que per a això hi ha un òrgan competent. Està 
d’acord amb la Sra. Martínez en que els rus, el xinés i l’àrab són els tres idiomes que més interès  
tenen per al turisme emergent. Per això en el segon punt, per no ser tant rotunds, plantegen una 
addició de “... sempre que ho consideri oportú el Consell Escola de l’EOI”.
No estan d’acord amb el punt 4, perquè el Consell  diu que els fons estatutaris els gastaran en 
qüestions que siguin competència del Consell.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat, el següent acord:

“1. El ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta el Govern de les Illes Balears a iniciar els tràmits i gestions 
pertinents per tal de dotar l'Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa d'una nova seu, tot recordant que 
disposa de les instal·lacions i terrenys situats a l'espai conegut com Sa Coma.
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2.  El ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta el Govern de les Illes Balears a dotar les EOIs d’Eivissa 
amb tots els recursos pedagògics necessaris per poder dur a terme la seua activitat docent en les 
millors condicions possibles i ampliar a l’Escola Oficial d’Idiomes d’Eivissa el ventall de llengües que 
s’hi poden estudiar, tot incorporant-hi el Rus, el Xinès i l’Àrab, sempre que l’escola oficial d’idiomes 
així ho consideri oportú.”

5è. Decrets i comunicacions:

5.1.- 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.

6è. Mocions sense proposta d’acord:

6.1.- Moció del grup PSOE-Pacte per Eivissa, de control relativa al centre de baixa exigència.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DE CONTROL DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE 
RELATIVA AL CENTRE DE BAIXA EXIGÈNCIA

Enrique Sánchez Navarrete, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'empar del que 
estableix l'article 22.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i per 
exercitar la funció de control i fiscalització dels òrgans de govern, presenta la següent MOCIÓ DE 
CONTROL:

A la vista de les notícies aparegudes en el sentit que el Consell d'Alcaldes ha arribat a un acord per 
a  la  propera  construcció  del  centre  de  baixa  exigència  als  terrenys  cedits  en  el  seu  dia  per 
l'Ajuntament d'Eivissa,  es sol·licita informació detallada sobre els acords específics als que s'ha 
arribat en relació amb aquest assumpte. 

Eivissa, 24 d'abril de 2014
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete

Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a 

l'Ajuntament d'Eivissa”

Intervencions:

Sr. Sánchez: Fa un mes i mig hi va haver un acord del Consell d’Alcaldes per construir el centre 
d’acollida insular, i no obstant ningú ha donat informació de en que consisteix aquest acord i per 
això fa les següents preguntes:
Quina  diferència  hi  ha  entre  aquest  acord  i  l’adoptat  al  maig  de  2012,  en  el  mateix  consell 
d’Alcaldes?
Quin acord i  quins terminis  s’han compromès en el  consell,  per posar en marxa aquest  centre 
d’acollida insular?
Què es farà en el 2014 i en el 2015?
Varen dir que els tècnics de l’Ajuntament comprovarien l’adequació del solar. Quins tècnics són els 
encarregats de fer aquesta tasca? Ja han començat? Quin termini tenen? Perquè és necessària 
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aquesta comprovació? S’ha creat alguna comissió de seguiment? S’ha reunit la mesa d’exclusió 
social amb posterioritat a aquest acord?

Sra. Valladolid: Des de la regidoria de Benestar Social varen preparar un informe a l’Alcaldessa, 
perquè pensaven que era interessant que es tornés a reprendre aquest projecte i que és parlés en 
el Consell d’Alcaldes.
Tot  i  que  són  conscients  de  la  necessitat  de  construcció  d’aquest  centre,  atesa  la  situació 
econòmica i l’elevat cost d’aquest projecte, es va proposar que es faria una readaptació del projecte 
a  la  situació  actual,  que  es  faria  una  valoració  per  a  la  possible  construcció  per  fases,  i  una 
valoració del seu manteniment posterior.
La mesa d’exclusió social de moment no s’ha tornat a convocar, no depèn de l’Ajuntament, han fet 
la petició perquè es convoqui.
Inicialment no hi ha prevista cap comissió de seguiment, però consideren que és interessant que 
n’hi hagi una perquè hi ha varies administracions incloses.

Sr. Sánchez: Hi ha un acord que diu que l’Ajuntament revisarà l’adequació del solar per executar el 
centre. Això ho tendrà que contestar la Sra.  Valladolid.  Demana la informació perquè no varen 
informar res.
És important el tema de la ubicació del solar, perquè no entén d’on ve el problema i pot suposar que 
s’allargui molt tot el procés.
Li ha dit que l’acord és valorar el projecte en la situació actual, valorar la construcció per fases, qui 
fa això el Consell o l’Ajuntament? Quin termini té per presentar aquest informe?
Diu que faran una valoració de com es pagarà, i això ja ho tenen acordat. L’objectiu és revisar-ho?

Sra. Valladolid: Li ha dit el que es va acordar en el darrer Consell d’Alcaldes, que tot i que és 
necessari,  i  que  tots  estan  d’acord  en  que  s’ha  de  fer  aquest  centre  de  baixa  exigència, 
desgraciadament la situació econòmica actual no es bona. S’ha de valorar aquest projecte, si és 
necessari s’haurà de readaptar a la situació actual, perquè la intenció és fer la seua construcció. Es 
va proposar fer  una valoració per fases, i  que es faria una valoració sobre el  manteniment del 
centre. Aquests són els acords específics que es varen adoptar en aquest Consell d’Alcaldes. Totes 
les demés preguntes que fa, no són competència de l’Ajuntament.
Al 2005 es reuneix la taula contra l’exclusió social, on es va consensuar construir un centre de baixa 
exigència.
Al 2007 el Sr. Sánchez va dir que era una de les seues prioritats.
Fins al 2009 no tractaren el tema en el Consell d’Alcaldes per decidir la construcció d’un centre de 
baixa exigència.
Fins maig de 2010 no fan la segregació de la parcel·la per cedir-la al Consell.
Fins abril de 2011 (1 mes abans de les eleccions), no cedeixen el dret de superfície a favor del 
Consell.
Qui és que no ha fet res?

6.2.- Moció del grup PSOE-Pacte per Eivissa, de control relativa al centre polivalent de sa Pedrera.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA RELATIVA AL 
CENTRE POLIVALENT DE SA PEDRERA, AL BARRI DE SA PENYA

Marc Costa Tur, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'ampar del que estableixen 
els  articles  91.4  i  97.3  del  Real  Decret  2568/1986  que  aprova  el  Reglament  d'Organització, 
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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

Que s’ha constatat,  una vegada més, la situació d’abandonament per part  de l’equip de govern 
d’una part del patrimoni municipal i de domini públic com és el del centre polivalent de sa penya i la 
plaça de sa Pedrera.

Que  aquesta  situació  d’abandonament  polític  d’aquest  espai  ha  estat  denunciada  des  de  fa 
exactament  2  anys  i  8  mesos  per  part  d'aquest  grup  polític,  havent  empitjorat  dia  a  dia  des 
d'aleshores.

Que després que aquest grup hagués presentat preguntes, mocions i denúncies públiques, el ple va 
decidir  portar  a  terme el  projecte  que ja  estava redactat  a  la  legislatura  anterior  per  dotar  de 
contingut aquest espai com a centre d’assaig per a músics i com a element dinamitzador del barri 
de sa Penya, creant així un flux d’activitat nou al barri.
Per tot l’anterior,

PROPOSTA D'ACORD

PRIMERA.-  Que s’iniciïn,  no més tard del 15 de febrer de 2014, tots els tràmits administratius 
necessaris per a la licitació de les obres d’aquest projecte ja redactat i pressupostat la legislatura 
passada i amb els sous consignats a la caixa del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat.

Eivissa a 23 de gener de 2014
Sgt. Marc Costa Tur,

Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a 

l'Ajuntament d'Eivissa”

Intervencions:

Sr. Costa: Es dirigirà a l’Alcaldessa directament, com a responsable de la ciutat.
Fa tres anys que demanen que tirin endavant el projecte amb una obra que estava acabada, amb el 
projecte fet i que només s’havia de licitar i construir-lo.
Estan malbaratant els fons públics. Els vesins de sa Penya estan indignats.
El 23 de gener d’enguany els hi varen aprovar una moció. Han passat 6 mesos i segueix tot pitjor.
Estan molt preocupats del poc èxit que han aconseguit, però no per culpa seua, sinó per culpa de 
qui té la responsabilitat de tirar endavant un projecte, que no saben els motius, s’ha parat.

Sra. Marí: Sempre escolta al Sr. Costa molt atentament, encara que no es dirigeixi personalment a 
ella. Per tant li respondrà la Sra. Sansano. La recuperació de sa Penya és una preocupació dels 
equips de govern d’aquest Ajuntament des de sempre. Hi estan fent molta feina però és difícil.

Sra. Sansano: És un tema en el qual no poden treure la raó al Sr. Costa. És el punt negre de la 
ciutat, i el pitjor és la UA27 i el centre de sa Pedrera.
El 4 d’abril  de 2013 es va presentar el projecte, i  el mateix mes va passar per la Comissió de 
Control del PEPRI. Al maig és va fer un informe favorable del canvi d’usos, tots hi estaven d’acord 
perquè reconeixen aquest greu problema.
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El 19 de març de 2014 es varen presentar les modificacions que s’havien requerit i la nova valoració 
econòmica.
El 24 de març hi ha un nou informe de supervisió dels serveis tècnics, i a partir d’allí estan pendents 
de la modificació pressupostària.
Portar una obra endavant és complicat i allí encara més. Parats no hi han estat.

Sr. Costa: És un tema de voluntat, de prioritats i de lideratge.
Les obres de la Plaça de sa Pedrera i l’obra principal del Centre Polivalent, es varen iniciar l’any 
2009. 
La Casa Broner es va rehabilitar i acabar l’any 2010.
Els carrers d’Enmig i Emili Pou es varen rehabilitar i acabar l’any 2011. 
Els 4 habitatges de protecció oficial de sa Penya es varen acabar dins aquest mateix termini.
Es va fer tota la modificació del PGOU perquè es pogués fer una expropiació conjunta de la UA 27,  
amb tots els expedients d’expropiació acabats que només s’havia de pagar als afectats, i després 
començar els projectes i començar les obres. Es varen pagar 150.000 euros d’interessos pel retard 
que va provocar l’equip de govern en el pagament de les expropiacions.
Tot això en tres anys i mig, a part del projecte acabat i el finançament per fer sa Peixateria.
Tres anys després, no han set capaços de posar en marxa una obra que tenia el projecte redactat.
Del centre polivalent només se’n parla perquè està obert, i està ple de brutor i servint d’habitacle pel  
que no hauria de ser.

Sra. Sansano: Està d’acord amb el tema, però no amb la demagògia que utilitza el Sr. Costa.
La voluntat hi és, la prioritat hi és i el lideratge hi és. L’anterior equip de govern es va equivocar amb 
el  projecte,  i  ara  han  de  fer  les  modificacions,  les  corresponents  subsanacions  requerides,  i 
malauradament les modificacions pressupostàries porten temps. Ara només queda passar-ho pel 
PEPRI, espera que li puguin portar a la següent sessió.
Està clar que si fos tant fàcil com diu el Sr. Costa, ja ho hagués fet ell.

6.3.- Moció del grup EPIC, de control sobre IMS.

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 IMS

Esta moción pretende conocer aspectos relacionados con el IMS, como entre otros:

• Beneficio económico para este municipio: importe y destino del mismo.

• Participación del Ayuntamiento en el evento. Normativa aplicada, gastos e ingresos.

• Contaminación acústica que ha causado el evento, así como el número de quejas 
formuladas por escrito y/o llamadas telefónicas.

Eivissa, a 26 de mayo de 2014.

Fdo. Antonio Villalonga Juan”
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Intervencions:

Sr. Villalonga: Varen dir que es preveia una inversió de 3 milions d’euros per part dels turistes. On 
van aquest 3 milions d’euros?
Originalment aquesta festa s’havia de celebrar només un dia o més?
Quina és la normativa que ha aplicat l’Ajuntament per concedir aquesta autorització?
Quanta gent ha assistit a aquest esdeveniment cada un dels dos dies?
Perquè no es va celebrar el dissabte?
Quantes queixes ha rebut la policia local per renou?
Qualsevol que pagui podrà fer festes en el Baluard?

Sra. Sánchez-Jáuregui: Fa seues quasi totes les preguntes del Sr. Villalonga.
Aquest dia se celebrava un concert de cambra de Ciutats Patrimoni de la Humanitat a la Catedral, i 
era impressionant com interferia aquesta música, la gent es queixava.
Té constància que es va cridar a la policia local. Va intervenir la policia local?
Entén que si han de controlar que es compleixi la normativa, i és un esdeveniment que s’organitza 
des de l’Ajuntament, això s’hauria de cuidar molt.

Sr. Prats: El cost d’aquest esdeveniment per a l’Ajuntament és zero euros.
L’empresa que ho organitza va dipositar una fiança de 5.000 euros i va pagar una taxa d’ocupació 
de via pública de 4.500 euros. Se’ls va aplicar la llei d’activitats, amb la qual cosa hagueren de 
presentar un projecte d’emergències realitzat per un enginyer.
Respecte als ingressos que deixa el Summit a la ciutat, tenen un estudi d’impacte econòmic de 
2.532.000,44 lliures, l’equivalent a uns 3.000.000 d’euros.
A més d’assistir un dia als concerts, també va assistir als congressos que es varen realitzar, i un 
important economista va presentar un estudi, en el qual detalla que la industria musical és la que 
més diners mou en el món. Per això pensen que durant dos dies es parli de la marca Eivissa és 
molt important.

Sr. Villalonga: On han fet el congrés? A Sant Josep? Aquí tenen el soroll  i  el congrés a Sant 
Josep.
Hi haurà més festes? Perquè només es varen fer dos dies i a Dalt Vila?
Quants queixen hi ha hagut? No és possible disminuir el volum del renou?
Hi va acudir la policia local?

Sr. Prats: La policia local estava a l’entrada. Les trucades varen ser menys de 20.
Una cosa és la normativa de la taxa i l’altra és la normativa d’activitats.
És cert  que el  congrés es va celebrar  en el  municipi  de Sant  Josep,  però els  hotels  d’Eivissa 
estaven plens gracies al Summit.
Aquest  esdeveniment  històricament,  sempre  es  fa  abans  de  l’obertura  de  les  discoteques.  Es 
coordinen amb les discoteques, perquè el que persegueix el Summit és allargar uns dies més la 
temporada, per això algunes discoteques avancen l’obertura.

6.4.- Moció del grup EPIC, de control sobre el CETIS.

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 
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el Orden del Día del próximo Pleno.

MOCIÓN DE CONTROL SOBRE CETIS.

Esta moción pretende conocer:

• La situación actual, número, causa de los pleitos y contenido de las demandas interpuestas 
contra este Ayuntamiento en relación al CETIS.

• Valoración por parte de este equipo de gobierno del estado actual y probabilidades de que 
se estimen las demandas en favor del Ayuntamiento. 

• Grado de conocimiento por parte de este equipo de gobierno sobre las posibles causas de 
nulidad de la concesión del CETIS.

• Intención de este equipo de gobierno en relación al futuro de la estación.

• Motivos de este equipo de gobierno para no abonar el informe elaborado por el Sr. Rubén 
Rodríguez en relación al CETIS.

• Causas de la negativa por parte de este equipo de gobierno a la entrega de documentación 
relativa al CETIS al grupo municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza.

Eivissa, a 26 de mayo de 2014.

Fdo. Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr. Villalonga: A la moció de control que va presentar en el mes de gener, varen demanar quantes 
demandes hi havia interposades contra l’Ajuntament. Varen contestar que n’hi havia 3 del Consell, 
2 de Fco. Vilás, 2 de Voramar el Gaucho, 2 d’Autobuses San Antonio, 2 de Cetis Sagalés. Vol saber 
si el Sr. Rubén Rodríguez ha posat una demanda contra l’Ajuntament.
D’aquests plets estaria bé que expliquessin en quin procés judicial es troben actualment. Quines 
possibilitats té l’Ajuntament de guanyar-los? Quan esperen que es resolguin?
Si algun dels Jutges declara que han existit  causes de nul·litat  de ple dret a la concessió,  què 
pensen fer?
Què pensen fer amb l’estació, independentment de la part judicial? Estan negociant amb el Consell 
i amb Sagalés? Si estan negociant, quines són les condicions?
Perquè no paguen l’informe del Sr. Rubén Rodríguez.
Reclama la documentació que va sol·licitar en el Ple de gener, que encara no li han entregat.

Sra. Marí: Li va dir que els serveis municipals tenen unes limitacions, no podia pretendre que es 
bloquegin els serveis municipals, i que se li facilitaria la informació en la mesura que fos possible, i  
així és fa.

Sr. Mayans: Algunes de les preguntes de la moció ja se li contestaren en anteriors plens.
Respecte a la situació actual dels plets oberts, tots aquests procediments estan en fase d’instrucció, 
i no hi hagut cap sentència als respecte. Els càlculs poden ser més o menys pessimistes. La justícia 
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és lenta però eficaç, i tal vegada es tardi entre un any o dos en saber el resultat d’algun d’ells.
La valoració de l’equip de govern, és de respecte al  que un Jutge decideixi.  El  Jutge decidirà, 
dictaminarà i dirà el que tengui que dir. En tot cas l’equip de govern sempre ha fet cas als serveis  
tècnics i jurídics d’aquest Ajuntament i alguns externs, que són molt professionals. Esperen que es 
guany i que el Cetis pugui tornar a funcionar.
En relació al coneixement sobre les possibles causes de nul·litat, hi ha informes que sustenten lo 
aprovat pel Ple de la Corporació de 5 de desembre de 2013, per tant es remet a aquest acord. 
L’invita a que si considera que hi ha vicis de nulitat interposi un recurs contenciós administratiu i 
deixi de sembrar dubtes.
Respecte a la factura del Sr.  Rodríguez, no pagada per aquest Ajuntament,  es va demanar un 
informe  al  Sr.  Sánchez  Méndez,  en  presència  de  l’Alcaldessa,  el  Secretari  i  la  Interventora. 
Respecte a l’informe del Sr. Sánchez, el Sr. Secretari va emetre un informe que diu que el contingut 
de l’informe emès no s’ajusta a l’encàrrec que se l’hi va fer que tenia que versar sobre un anàlisis 
de l’estat econòmic de la concessió del cetis per a la posterior aprovació d’un nou règim tarifari i un 
possible  arrendament  de  l’estació  que  s’estava  estudiant  per  part  del  Consell  Insular  i  la 
concessionària.  No  pot  pagar  una  factura  si  no  vé  conformada per  un  polític  i  per  un  tècnic. 
L’alcaldessa no la va conformar i el Secretari tampoc. 

Sr.  Villalonga: No li  pot aclarir  si hi  ha negociacions o no? Tampoc si  hi  ha alguna causa de 
nul·litat?
No li ha dit si el Sr. Rodríguez ha demandat a l’Ajuntament. Creu que la via contenciosa està més 
que saturada.
Diu que se cenyiran al que digui el Jutge, però segons el que digui hauran d’actuar d’una manera o 
d’una altra.
Ha  dit  que  no  paguen  al  Sr.  Rodriguez  perquè  no  ha  fet  l’informe que  li  demanaren.  S’estan 
excusant en una cosa en la qual no tenen raó, perquè la carta d’encarrec demana que informin 
sobre l’estat del contracte del Cetis, i no de les tarifes. Potser no l’hi paguen perquè l’informe no els 
hi interessa.
Insisteix en reclamar la documentació ja sol·licitada sobre el CETIS.
L’Ajuntament té 12 plets hi han de valorar si com a regidor li donen la documentació. Que han de 
valorar? En el  darrer Ple els va preguntar,  el  nom i la relació dels imports anuals facturats per 
persones físiques o jurídiques, que han prestat serveis jurídics a aquesta Corporació, i a qui se li ha 
realitzat contracte pel servei jurídic prestat.  Creu que el Sr. Tornós pot estar condicionat a l’informe 
que ha fet perquè ha facturat molt a l’Ajuntament.
Té la sospita de que la valoració del Sr. Tornós de l’informe del Sr. Rodríguez sigui coherent. 

Sra. Sánchez-Jáuregui: Quan va arribar la factura, que ara sembla que està en contenciós, ja no 
era Alcaldessa. Les administracions segueixen el seu curs, suposa que ho hauria de firmar el tècnic 
que correspongui i, en el seu cas, el polític.
Quan es va demanar l’informe al Sr. Sánchez Méndez, hi havia part de personal de l’Ajuntament, 
però també del Consell Insular. Per tant aquesta petició d’informe es va fer conjuntament Consell 
Insular-Ajuntament. És cert que la petició va ser genèrica, però en aquesta reunió, a la qual hi era el 
Sr. Sánchez Méndez, es va especificar molt clar el que realment s’havia d’informar. L’informe deia 
una sèrie de coses que  no  va desenvolupar ni va dir les conseqüències.
La petició que es va fer al despatx del Sr. Tornos, no va ser per desvirtuar aquest informe sinó per 
completar-ho. És un informe molt més complert i d’una gran solvència. Quan va arribar l’informe del 
Sr. Rodriguez va reunir a tot l’equip de govern i tots van considerar que es tenia que demanar un 
altre informe. 

Sr. Mayans: Llegeix part de l’informe del Secretari, sobre la factura del Sr. Rodriguez:
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“a) El Sr. Rodríguez, comença el seu informe transcrivint l’encàrrec que se l’hi va realitzar.  
En relació a aquest punt, cal puntualitzar, tal i com s’ha mencionat en els antecedents del present  
informe, que a la reunió celebrada el dia 7 de setembre de 2012, els assistents a la mateixa, tècnics  
de l’Ajuntament  (entre els  que es trobava el  qui  subscriu ),  del  Consell  Insular  i  representants  
municipals, van transmetre clarament al Sr. Sánchez Méndez quins eren els aspectes que havia de  
tractar l’informe.”

Creu que aquest paràgraf ja es prou contundent.
Quan a la petició d’informació, pel que ell depèn, sempre li ha passat la documentació en temps i 
forma. No pot donar documentació d’Imvisa perquè no depèn d’ell.
La intenció de l’equip de govern és que tot això es resolgui, que tot vagi bé, que els autobusos no 
estiguin en el carrer, que això és l’important.

S’absenten la Sra. Alcaldessa i el Sr. Larroda.

Assumeix la Presidència el Sr. Daura.

7è. Precs i preguntes:

7.1.- Sra. Costa: Precs. 1. El tema de l’herència ja comença a quedar un poc reiteratiu, perquè 
tenen la culpa de tot, del que es fa i del que es deixa de fer. Creu que l’ordre del dia del Ple d’avui 
és bastant evident, si els grups de l’oposició no haguessin preparat mocions, el Ple hagués durat 
dos minuts.
1. Vol lamentar públicament el tancament d’un dels diaris que s’editen en aquesta illa “Ultima Hora”, 
i volen fer un agraïment especial a na Luciana, que els ha aguantat molts anys en paciència i gran 
professionalitat, acomiadar-la perquè avui és al darrer Ple que assistirà. Creu que és molt important 
el paper que tenen els mitjans de comunicació, perquè és a través d’ells que es poden comunicar 
amb els ciutadans, fer arribar les seues propostes, idees i la seua feina.
Preguntes: 1. Perquè no s’ha fet la recepció de les obres del col·legi de Sa Bodega? Perquè ja hi ha 
arbres caiguts, una porteria.
2. Es pot garantir que en setembre els al·lots iniciaran la seua escolarització en aquest nou centre?
3. Demana que es canviï el nom de la nova escola i que en comptes de dir-se Es Pratet si li posi Sa 
Joveria, que és el nom de la finca on està ubicada realment.

7.2.- Sr. Costa: Pregunta: Quin data concreta es té previst obrir l’observatori astronòmic?

7.3.- Sra. Boned: Pregunta: Ja han enviat el zelador que varen demanar fa un mes en aquest Ple, 
a la zona de Ses Feixes de Talamanca, per veure si les tanques que hi ha de publicitat compleixen 
la normativa de publicitat?
Prec: Demana que tornin a revisar tot el que està per sancionar, com per exemple la rotonda d’Ikea,  
que hi ha dos cotxes de publicitat. Per favor sancionin.

7.4.-  Sr.  Sánchez: Preguntes:  1.  S’ha  d’elaborar,  per  part  de  l’Ajuntament,  un  informe  per 
comprovar si el solar d’es Gorg reuneix les condicions per ubicar-hi el centre d’atenció integral?
2. Cas que aquest informe s’hagi de redactar, quins problemes s’han detectat?
3. Com fan cursos de formació policies que ja no presten els seus serveis a l’Ajuntament?
Precs:  1.  L’Alcaldessa,  quan als  torns d’intervenció,  diu  que si  l’equip  de govern presenta una 
proposta i ha set informada per la Comissió Informativa, entén que no l’han d’explicar. Demana que 
es llegeixi el ROF.
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2. Han detectat que hi ha targetes de zona blava que estan contínuament funcionant. Se suposa 
que aquestes targetes per a treballadors de l’Ajuntament, només s’utilitzen en hores de feina i per 
raons de feina. Facin una circular recordant les normes de funcionament de les targetes de zona 
blava.

7.5.-  Sr.  Ruíz: Preguntes:  1.  És competència  del  govern posar  en el  plec de condicions  de la 
construcció d’una escola per part del Govern Balear, adherir-se a les normes Nide?
2. S’ha enviat el zelador al Cipriani?
3.Té llicència d’activitat?
4. Té llicència per tenir un escenari a l’aire lliure?
5. Té llicència d’ocupació de via pública?

7.6.- Sra. García: Pregunta: Han acabat el mapa de remors de la ciutat?

7.7.- Sr. Molina: Preguntes: 1. Quina intenció té l’Ajuntament quan al romanent de tresoreria del 
pressupost de l’any 2013?
2. Perquè no va anar l’aplicació de la informació de les meses electorals?
3.  Quines  mesures  prendran que l’any  que ve no torni  a  passar,  perquè hi  ha dos processos 
electorals més?
4. Si no ha funcionat per imprevisió o per alguna altra cosa?

7.8.- Sr. Villalonga: Prec: Que es demani a l’Ajuntament de Sant Josep que realitzin controls de 
sonometria a la seua part de la Platja d’en Bossa.
Preguntes: 1. En quin estat es troba la reparació del penya-segat d’Illa Plana?
2. En quin estat es troba la retirada d’un iot a Illa Plana?
3. Quines altres activitats musicals hi ha previstes en els Baluards?
Vol agrair la presència de na Luciana que tant temps els ha acompanyat.

7.9.- Sra. Sánchez-Jáuregui: Preguntes: 1. Tenint en compte que el col·legi de Sa Joveria s’havia 
d’acabar  al  febrer,  ja  tenen prevista  una data d’acabament  de les  obres,  i  data de posada en 
funcionament del mateix?
2. Es preveu mantenir l’ús dels barracons del costat dels multicines?
3. Quin tipus d’assessorament s’està fent actualment als comerciants?
4. Quin recolzament formatiu i quines campanyes s’estan realitzant per fomentar el comerç?
5. Quins canvis s’han realitzat amb respecte a les autoritzacions que es donen a les parades del 
hippis? Si s’ha realitzat algun canvi respecte a anys anteriors a què obeeixen?
6. En quin estat es troba la reforma del mercat nou?
7. En quin estat està el text refós de prescripcions del PGOU? Si ja s’ha enviat al Consell Insular  
per a l’aprovació definitiva? Si està en el Consell, en quin tràmit es troba? I si no s’ha enviat, en quin 
tràmit es troba a l’Ajuntament?
8. A rel de les denuncies de l’IMS d’on varen venir les denuncies? Quins van ser els motius de les 
denuncies? Actuacions dutes a terme, respecte a cadascuna d’elles?
Agrair a na Luciana els temps que els ha suportat.
Prec: Demana que les preguntes es poden contestar, en compte del ple següent en 15 dies.

Sr.  Mayans: Vol  agrair  la presència de na Luciana,  pel seu bon fer  durant tot  aquest  temps,  i  
desitjar-li molts sort en el seu futur professional.
Contestació verbal a les següents preguntes:
De la Sra. Garcia. El mapa de remors s’està acabant i se li donarà compte.
A la 1 del Sr. Molina. Estan treballant en el romanent. Part anirà destinat a inversió.
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A la 2 del Sr. Villalonga. La setmana passada es va firmar la retenció de crèdit. En breu l’empresa 
que farà aquest treball traurà el iot d’Illa Plana. Espera que la setmana que ve quedi solucionat el 
tema.

Sr. Rodrigo: També vol donar les gracies a na Luciana, i despedir-se d’ella. Fa extensiu a l’equip 
de govern l’agraïment pel temps que ha estat amb ells, i el seu en particular perquè ha set la seua 
mestra.
Contestació verbal a la pregunta 3 del Sr. Sánchez. El certificat té un matis. Ningú que no estigui  
ara mateix  d’alta  a l’Ajuntament  pot  fer  formació interna,  el  que passa és que,  com que hi  ha 
determinats policies que ara mateix no hi són, però que es podria donar el cas de què, abans que 
finalitzi  el  període per  justificar  la  formació que compensarà l’ampliació  de jornada,  es podrien 
reincorporar. Si al final no ho justifiquen els hi reclamaran els diners.
Contestació verbal a les preguntes 2 i 3 del Sr. Molina. Va fallar l’aplicació per un error seu. Quan 
va voler reaccionar no hi va arribar a temps. Per a l’any que ve encarregarà aquesta aplicació, que 
estarà llesta.

Sr. Prats: Com els seus companys també vol agrair la feina feta a na Luciana.
Contestació verbal a la pregunta 5 del Sr. Ruíz. Respecte a la terrassa l’ha muntat tal i com diu un 
informe del cap del Serveis Tècnics de l’Ajuntament pel que fa a la part de la ocupació de la via 
pública  on té instal·lats  uns para-sols.  L’altra  part  és la  part  privada de l’establiment,  i  així  ho 
corrobora un informe de la Policia Local.
Contestació verbal a la pregunta 3 del Sr. Villalonga. Tan de bo vengués un altre esdeveniment com 
el Summit que reporta molts diners per a Eivissa, però no tenen aquesta sort.
Contestació verbal a les preguntes 3, 4, 5 i 6 de la Sra. Sánchez-Jáuregui. L’assessorament als 
comerciants ja està en marxa. I les properes setmanes se’ls realitzaran cursos, el llistat dels quals 
els hi passarà per mail quan arribi a la regidoria.
Respecte al mercat temporal, tant de la Plaça del Parc, del Port, com de Figueretes, s’han realitzat 
unes bases com altres anys. Els agradaria poder exigir el carnet d’artesà però no poden.
L’avantprojecte de reforma del mercat nou, els hi va entregar MERCASA, però no el varen fer públic 
perquè estaven en període electoral. Els comerciants del mercat el coneixen i en la seua majoria ha 
tengut molt bona acceptació.

Sra. Sansano: També vol agrair la professionalitat de na Luciana, i que la trobaran a faltar.
Contestació verbal a la pregunta del Sr. Costa. De seguida que estiguin resolts el problemes de les 
humitats, i instal·lat els equips informàtics s’obrirà l’Observatori.

Sr.  Marí: Contestació verbal  a la  pregunta 7 de la Sra.  Sánchez-Jáuregui.  Està a l’Ajuntament 
pendent d’informe jurídic.

Sr. Daura: S’adhereix al comiat de na Luciana, però no li agradaria que fos un comiat, sinó que 
canviés de mitjà i seguís per aquí. Ara passaran a contestar les preguntes formulades en 48 hores 
d’antelació a la celebració d’aquest Ple.

7.10.- 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:
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− Ha emès l'Ajuntament d'Eivissa, des dels departaments de Policia o Mobilitat, algun informe 
relatiu a les obres de l'avinguda de Sant Josep? En cas afirmatiu, qui signa aquest informe, 
quina data té, quines conclusions aporta i en quina data s'ha comunicat al Consell d'Eivissa?

Eivissa, 23 de maig 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: Contestación a pregunta que plantea el grupo municipal PSOE-PACTE.

Por el presente y en relación a la pregunta planteada por el Sr. Enrique Sánchez Navarrete, del 
Grupo Municipal PSOE-PACTE, mediante escrito con Rgtro de entrada núm. 2014-E-RC-19136, de 
23  de  Mayo  de  2014,  para  ser  contestada  en  la  próxima  sesión  plenaria,  en  relación  a  si  el  
Ayuntamiento d’Eivissa ha emitido desde los departamentos de Policía o Movilidad algún informe 
relativo a las obras de la Avda. de Sant Josep, se puede informar que no se ha emitido ningún 
informe desde los departamentos citados.

Lo que se traslada para su debido conocimiento y efectos que procedan.
Eivissa, a 26 de Mayo de 2014

El Concejal de Policía,
Constantino Larroda Azcoitia”

7.11.- 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, 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 d'expedients sancionadors interposats durant l'any 2014 per publicitat en façanes o 
similars  a  la  ciutat  d'Eivissa.  Número  d'expedients  oberts,  infractors,  carrer  al  que  s'ha 
comés la infracció,  sanció proposada,  estat  actual de cada un dels  expedients i  imports 
ingressats per l'Ajuntament d'Eivissa en concepte de sanció per aquest tipus d'infracció.

Eivissa, 23 de maig de 2014
Sgt. Lurdes Costa Torres

Regidora del grup municipal 
PSOE-Pacte per Eivissa”

Contestació escrita del regidor Sr. Larroda, del tenor literal següent:

“Assumpte: Pregunta formulada per la Sra. Lurdes Costa Torres, regidora del PSOE-Pacte per 
Eivissa  a  l’Ajuntament  d’Eivissa,  en relació  a  expedients  sancionadors  en matèria  de publicitat 
estàtica (fixar cartells a façanes o similars)
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“Relació  d'expedients  sancionadors  interposats  durant  l'any  2014  per  publicitat  en  façanes  o 
similars a la ciutat d'Eivissa. Número d'expedients oberts, infractors, carrer al que s'ha comés la 
infracció,  sanció  proposada,  estat  actual  de  cada  un  dels  expedients  i  imports  ingressats  per 
l'Ajuntament d'Eivissa en concepte de sanció per aquest tipus d'infracció.”

Resposta  a  la  pregunta  formulada  pel  PSOE-Pacte  per  Eivissa  en  matèria  de  publicitat 
estàtica.

1.  Vist l’escrit presentat en data 23 de maig de 2014 (RGE 2014-E-RC-19172) en la qual, entre 
d’altres, sol·licitau el nom dels infractors que han comès les infraccions de referència,

Atès allò que disposa l’article 3.1 del Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel que s’aprova el 
Reglament  del  procediment  per  a l’exercici  de la  potestat  sancionadora,  “1.  El  procediment  es 
desenvoluparà d’acord amb el principi d’accés permanent. A aquests efectes, en qualsevol moment 
el procediment, els interessats tenen dret a conèixer el seu estat de tramitació i a accedir i obtenir 
còpies dels documents continguts al mateix.”

Considerant, així mateix, que la sol·licitant tampoc assumeix la condició de presumpte responsable 
en els citats procediments als efectes de l’article 8 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, Reglament 
del procediment a seguir per l’administració de la Comunitat Autònoma en l’exercici de la potestat 
sancionadora.

A més a més, considerant que en la sol·licitant no concorre en cap de les situacions previstes a 
l’article 119.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Per tot això, s’entén que procedeix denegar el dret d’informació pel que fa al nom dels infractors 
dels expedients sancionadors en tràmit.

2. En relació a la resta de les dades sol·licitades, us informam que en matèria de publicitat estàtica 
mitjançant la fixació de cartells a façanes o similars a l’any 2014:

- Número d’expedients iniciats ....................................................................................................     56

- Número d’expedients pendents d’iniciar (denúncies maig fins dia 21) .....................................       2

-Estat dels expedients:
- Resolució d’inici emesa ..............................................................................    26
- Resolució d’inici enviada BOIB ...................................................................      4
- Resolució d’inici notificada .........................................................................     14
- Al·legacions a l’inici ....................................................................................       1
- Resolució sancionadora emesa .................................................................       1
- Expedients finalitzats per pagament sanció ...............................................       6

- Sanció inicial proposada: 300,51 €

Carrers comissió de la infracció:
- Av. d’Espanya ............................................................................................     32
- Av. d’Isidor Macabich .................................................................................       8
- C. de Balears .............................................................................................       1
- C. de Corona .............................................................................................       1
- C. de Felip II ..............................................................................................       1
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- C. d’Aragó ..................................................................................................      3
- Av. 8 d’Agost ..............................................................................................      2
- C. d’es País Valencià .................................................................................    10

3. En relació als expedients sancionadors finalitzats, es troben a la seva disposició per a consulta 
en el departament corresponent.

Eivissa, 27 de maig de 2014

El regidor delegat
Constantino Larroda Azcoitia”

7.12.- 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, 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:

− Quan està previst finalitzar les voreres dels voltants de la nova escola de sa Bodega? Qui 
pagarà aquestes obres? En cas que ho tengui previst fer l'Ajuntament: quina és la partida a 
la que es carregaran aquestos treballs i quin és el procediment de contractació previst?

Eivissa, 23 de maig de 2014
Sgt. Lurdes Costa Torres

Regidora del grup municipal 
PSOE-Pacte per Eivissa”

Contestació escrita de la regidora Sra. Valladolid, del tenor literal següent:

“ASUNTO: CONTESTACIÓN A PREGUNTA POR ESCRITO PARA SER CONTESTADA EN LA 
PRÓXIMA SESIÓN PLENARIA (REG. GRAL. 2014-E-RC-19175).

En contestación a la pregunta formulada por escrito con fecha 23 de mayo de 2014 (Reg. Gral. 
2014-E-RC-19175), se informa de que, por parte del Ayuntamiento, está prevista la finalización de 
las aceras de los alrededores del nuevo colegio de sa Bodega. Igualmente, se informa de que, a tal 
efecto, se habilitarán las partidas presupuestarias necesarias y de que dichas se acometerán en 
cuanto sea posible y, en cualquier caso, la previsión es hacerlo antes del inicio del curso escolar.

Eivissa, a 29 de mayo de 2014
Miryam Valladolid Portas
Concejal de Educación”

7.13.- 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
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Pregunta que formula Lurdes Costa Torres, 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:

− A la vista de l'adjudicació, per part del Ministeri de Justícia, de la redacció del projecte de 
construcció  dels  nous  Jutjats  d'Eivissa,  quina  serà  la  solució  finalment  adoptada  per  al 
projecte: Es conservarà l'antiga escola de sa Graduada o es preveu la seva demolició?

Eivissa, 23 de maig de 2014
Sgt. Lurdes Costa Torres

Regidora del grup municipal 

7.14.- Pregunta escrita de la regidora Sra. Boned, del tenor literal següent:

“PREGUNTES QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER 
CONTESTADES A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA

Pregunta que formula Carmen Boned Verdera, 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:

-  Es reitera  la  pregunta  ja  presentada a  la  sessió  anterior  i  no  resposta sobre  si  s'ha  
notificat al Consell d'Eivissa l'obertura d'expedients per  tanques publicitàries a terrenys de la 

seva propietat? En cas afirmatiu: on es troben aquestes tanques, quantes hi ha i en quina data 
s'han fet les notificacions. 

- S'han obert expedients sancionadors a les tanques publicitàries instal·lades a l'interior de 
l'aparcament del barri des Pratet? En cas afirmatiu: en quina data s'ha comunicat als propietaris i en 
quin punt es troben els expedients? En cas negatiu: Per què no?

Eivissa, 23 de maig de 2014
Sgt. Carmen Boned Verdera
Regidora del grup municipal 

PSOE-Pacte per Eivissa”

Contestació del regidor Sr. Marí, a una pregunta del Ple anterior, del tenor literal següent:

“Resposta a la Sra. Boned de l’anterior Ple ordinari del mes d’abril, respecte del Pla Especial de 
Puig des Molins.

Per  reprendre  la  redacció  del  Pla  Especial  de  Puig  des  Molins,  l’Ajuntament,  s’ha  de  tenir 
prèviament  la  confirmació de que la  proposta redactada per part  de l’equip  redactor per  donar 
compliment a les prescripcions del TRPGOU son acceptades per part de la CIOTHUPA.

Eivissa 28 de maig de 2014
Alejandro Marí Ferrer
Regidor d’Urbanisme, Activitats i Habitatge”
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I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les onze hores i trenta minuts del dia, de 
la  qual  s’estén  la  present  Acta  que  consta  de  vint-i-sis  pàgines  que  és  firmada  per  la  Sra. 
Alcaldessa i per mi el Secretari, que la certifico.
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