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ORDRE DEL DIA
1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
Acta núm. 3/14, ordinària de data 27 de març
2n. Expropiació 1/80va part de la finca al Carreró del Gall 4. Aprovació definitiva de relació
de bens i drets. (Exp 358/2014)
3r. Proposta d'acord d'aprovació festes locals any 2015. (Exp 2249/2014)
4t. Proposta d'acord d'aprovació Inventari Municipal de Béns a 31-12-13. (Exp 635/2014)
5è. Proposta d'acord de la nova composició de les comissions informatives.
6è. Proposta d'acord de ratificació del decret d'Alcaldia núm. 387 de 21 de juliol.
7è. Mocions amb proposta d'acord.
8è. Decrets i comunicacions.
- Decrets núm. 32/2014, 33/2014 , 387/2014 i 436/2014
9è. Mocions sense proposta d'acord
10è. Precs i preguntes.
ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB CARÀCTER ORDINARI, PER L'EXCM.
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 1 D’AGOST DE 2014.
ASSISTENTS:
Sr. Alcalde en Funcions:
Sr. Juan Daura Escandell
Srs. Regidors:
Sra. Catalina Sansano Costa
Sra. Maria del Mar Sánchez Gutiérrez
Sra. Miriam Valladolid Portas
Sr. Ignacio Rodrigo Mateo
Sr. Constantino Larroda Azcoitia
Sra. Lurdes Costa Torres
Sr. Marcos Costa Tur
Sra. Maria del Carmen Boned Verdera
Sr. Enrique Francisco Sánchez Navarrete
Sra. Maria Angeles Martínez Corderas
Sr. Rafael Ruiz González
Sra. Montserrat Garcia Cuenca
Sr. Ildefonso Molina Jiménez
Sr. Vicente Ferrer Barbany
Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez
Srs. que falten amb excusa:
Sr. Antonio Villalonga Juan
Secretària-Acctal.:
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Sra. Ana Escandell Serra
Interventor-Acctal:
Sr. Mario Añibarro Juan
ACTA NÚM. 9/14
A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les vuit hores i trenta minuts del dia u d’agost de dos
mil catorze; sota la Presidència del Sr. Alcalde en Funcions, Sr. Juan Daura Escandell, 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 secretària la Lletrada 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:
Per unanimitat s’acorda l’aprovació de l’Acta de la sessió anterior núm. 3/14, ordinària
de data 27 de març.
2n. Expropiació 1/80va part de la finca al Carreró del Gall 4. Aprovació definitiva de
relació de bens i drets:
Vista la proposta del regidor d’Urbanisme, del tenor literal següent:
“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 acord de ple de data 29 de maig 2014 es va 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, situada al carreró del Gall núm. 4 del barri de sa Penya, amb referència cadastral
4680511CD6048S0002PZ, finca registral 18488.
Vist l'informe dels serveis jurídics núm. 108 de data 21de juliol 2014, es sotmet a la
consideració i aprovació del ple la següent
PROPOSTA
PRIMER.- Aprovar definitivament 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
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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 salo-dormitori, una
cuina i un bany.
SEGON.- Declarar que concorreixen en la present expropiació les circumstàncies de interès
social establertes a l'article 72 de la Llei d'Expropiació Forçosa.
TERCER.- Sotmetre l'anterior acord a informació pública per un termini i notificar-la
individualment als titulars de bens i drets inclosos en la relació i als interessats amb
indicació dels recursos adients.”.
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Urbanisme, Obres, Medi Ambient i
Serveis Municipals
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.
3r. Proposta d'acord d'aprovació festes locals any 2015. (Exp 2249/2014):
Donat compte del dictamen del tenor literal següent:
“Debatuda la proposta d’aprovació Festes Locals 2015, per 10 vots a favor (5 vots Grup
Municipal Popular, 3 vots de PSOE-Pacte per Eivissa, 1 vot de Movimiento Ciudadano Epic
Ibiza, 1 vot de la regidora no adscrita Sra. Catalina Sansano Costa) proposa al Ple de la
Corporació, l’adopció del següent acord:
“PROPOSTA D’ACORD
En relació a l’escrit de la Direcció General de Treball i Salut Laboral del Govern de les Illes
Balears de data 7 de juliol de 2014, registrat d’entrada en aquest Ajuntament el dia 11 de
juliol de 2014, on demanen que es determinin les dues festes locals d’aquest municipi per a
l’any 2015, pel present es proposen els dies 8 de maig i 5 d’agost, Festa Patrimoni de la
Humanitat i Festivitat de Ntra. Sra. de les Neus, Patrona, respectivament. Eivissa
L’ALCALDESSA, (document signat electrònicament al marge)”
Eivissa a 25 de juliol de 2014
EL PRESIDENT
LA SECRETARIA
DE LA COMISSIÓ
DELEGADA
Sgt.: Juan Mayans Cruz
Sgt.: Mª Cristina Sala
Torres.”
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.
S’incorpora al Sr. Villalonga a la sessió.
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4t. Proposta d'acord d'aprovació Inventari Municipal de Béns a 31-12-13. (Exp
635/2014):
Donat compte de la proposta d’acord, del tenor literal següent:
“RECTIFICACIÓ INVENTARI MUNICIPAL DE BENS A 31 DE DESEMBRE 2012
Debatuda la proposta de l’Alcaldia de modificació d’Inventari de Bens a 31 de desembre de
2013, per 10 vots a favor (5 vots Grup Municipal Popular, 3 vots de PSOE-Pacte per
Eivissa, 1 vot de Movimiento Ciudadano Epic Ibiza, 1 vot de la regidora no adscrita Sra.
Catalina Sansano Costa), proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:
“PROPOSTA D’ACORD
Vista la Memòria explicativa de la rectificació de l’inventari de béns corresponent a 31 de
desembre de 2013, de data 7 de juliol de 2014.
Vist també l’Informe de Secretaria de data 9 de juliol de 2014, mitjançant la present i de
conformitat al previst als articles 33 i 34 del RD 1372/1986 de 13 de juny pel que s’aprova el
Reglament de Béns de les Entitats Locals es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar la rectificació de l’Inventari de Béns a 31 de desembre de 2013, tal i com
consta a les fitxes autoritzades que consten a l’expedient.
SEGON.- Que es notifiqui el present acord a l’Administració de l’Estat i a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. Eivissa, .L’ALCALDESSA, (document signat electrònicament
al marge)”.
El PRESIDENT
DE LA COMISSIÓ
Sgt.:Juan Mayans Cruz

Eivissa a 25 de juliol de 2013
LA SECRETARIA
DELEGADA
Sgt.:MªCristina Sala Torres”

A continuació es transcriuen les variacions registrades que donen el resultat que es reflexa
en el següent resum:
Epígraf 1 A.- IMMOBLES URBANS:
Existències a 31-12-12....................................
63.982.801,53 €
Altes en 2.013 .................................................
8.224.258,91 €
sumen ..............................................
72.207.060,44 €
Baixes en 2.013 ...............................................
910.651,40 €
TOTAL EPIGRAF ............................
71.296.409,04 €
=======================================================
Epígraf 1 B.- IMMOBLES RÚSTICS:
Existències a 31-12-12 ....................................
128.586,53 €
Altes en 2.013...................................................
_______ 0,00 €
sumen ..............................................
128.586,53 €
Baixes en 2.013 ...............................................
0,00 €
TOTAL EPIGRAF .............................
128.586,53 €
======================================================
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Epígraf 1 C.- VÍES PÚBLIQUES:
Existències a 31-12-12 ....................................
26.387.022,87 €
Altes en 2.013 ..................................................
0,00 €
sumen ...............................................
26.387.022,87 €
Baixes en 2.013 ................................................
__
0,00 €
TOTAL EPIGRAF ..............................
26.387.022,87 €
=======================================================
Epígraf 2.- DRETS REALS:
Existències a 31-12-12 ....................................
6.854.331,35 €
Altes en 2.013 ..................................................
0,00 €
sumen ...............................................
6.854.331,35 €
Baixes en 2.013 ................................................
__ 0.00 €
TOTAL EPIGRAF ..............................
6.854.331,35 €
=======================================================
Epígraf 3.- MOBLES DE CARÀCTER HISTÒRIC, ASTÍSTIC O DE GRAN VALOR:
Existències a 31-12-12 ....................................
403.016,76 €
Altes en 2.013 ..................................................
___
0,00 €
sumen ...............................................
403.016,76 €
Baixes en 2.013 ................................................
_______ 0,00 €
TOTAL EPIGRAF ..............................
403.016,76 €
=======================================================
Epígraf 4 A.- VALORS MOBILIARIS:
Existències a 31-12-12 ....................................
5.236.900,00 €
Altes en 2.013 ..................................................
0,00 €
sumen ...............................................
5.236.900,00 €
Baixes en 2.013 ................................................
__ 0,00 €
TOTAL EPIGRAF ..............................
5.236.900,00 €
======================================================
Epígraf 4 B.- CRÈDITS I DRETS DE CARÀCTER PERSONAL:
Existències a 31-12-12 .....................................
0,00 €
Altes en 2.013...................................................
__0,00 €
sumen ...............................................
0,00 €
Baixes en 2.013 ................................................
__0,00 €
TOTAL EPIGRAF ..............................
0,00 €
======================================================
Epígraf 5.- VEHICLES:
Existències a 31-12-12 ....................................
Altes en 2.013 ..................................................
sumen ...............................................

__

573.903,43 €
0,00 €
573.903,43 €
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Baixes en 2.013 ...............................................
___16.144,85 €
TOTAL EPIGRAF ..............................
557.758,58 €
======================================================
Epígraf 6.- SEMOVENTS:
Existències a 31-12-12 ........................................
0,00 €
Sense variacions.........................................
__ 0,00 €
TOTAL EPIGRAF .................................
0,00 €
======================================================
Epígraf 7.- MOBLES NO COMPRESOS EN ELS ANTERIORS ENUNCIATS:
Existències a 31-12-12 ........................................
7.283.398,49 €
Altes en 2.013 .....................................................
318.341,00 €
sumen ..................................................
7.601.739,49 €
Baixes en 2.013 ...................................................
___37.044,08 €
TOTAL EPIGRAF .................................
7.564.695,41 €
======================================================
Epígraf 8.- BÉNS I DRETS REVERTIBLES:
Existències a 31-12-12 ........................................
722.245,12 €
Altes en 2.013 ......................................................
_______0,00 €
sumen ..................................................
722.245,12 €
Baixes en 2.013 ...................................................
_______0,00 €
TOTAL EPIGRAF .................................
722.245,12 €
======================================================
Epígraf 9.- PROPIETATS IMMATERIALS:
Existències a 31-12-12 ........................................
0,00 €
Altes en 2.013 .....................................................
__0,00 €
sumen ..................................................
0,00 €
Baixes en 2.013 ...................................................
__0,00 €
TOTAL EPIGRAF .................................
0,00 €
======================================================
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat.
5è. Proposta d'acord de la nova composició de les comissions informatives:
Donat compte de la proposta, del tenor literal següent:
“PROPOSTA D’ACORD
Vist l’informe jurídic emès pel Secretari de la Corporació amb data 29 de juliol de
2014 del qual se’n desprèn la procedència de modificar la composició de les comissions
informatives, com a conseqüència de que la Regidora, Sra. Catalina Sansano Costa ha
passat a tenir la condició de Regidora no adscrita.
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De conformitat a l’article 124.2 del RD. 2568/1986 de 28 de novembre que disposa
qualsevol variació en relació a les Comissions Informatives durant el mandat corporatiu, es
decidirà pel Plenari a proposta de l’Alcaldia, mitjançant el present es proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Modificar la composició de les comissions informatives aprovada
mitjançant acord plenari de data 26 de setembre de 2013, essent la nova composició la
següent:
Les Comissions Informatives estaran integrades cadascuna d’elles per 11 membres,
quatre regidors representants del grup municipal Popular, tres representants del grup
municipal Psoe-Pacte per Eivissa, un representant del grup municipal Eivissa pel Canvi, un
representant del grup municipal Epic, la regidora no adscrita Sra. Marienna SánchezJáuregui Martínez i la regidora no adscrita Sra. Catalina Sansano Costa.
L’adscripció concreta a cada Comissió dels membres de la Corporació que han de
formar part de la mateixa en representació de cadascun dels grups, es realitzarà mitjançant
escrit del Portaveu del Grup dirigit a l’Alcaldessa, podent-se designar un suplent per cada
titular, donant-se compte al Ple de la Corporació de les designacions realitzades.
Eivissa
L’ALCALDE EN FUNCIONS
(Document signat electrònicament al marge)”
Intervencions:
Sr. Daura: De conformitat al previst a l’article 82.3 del ROF, s’ha de votar la urgència de la
inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia, ja que no va poder ser tractat a la comissió
informativa perquè l’informe del secretari on es proposa la nova composició va ser posterior.
La urgència de la inclusió a l’ordre del dia deriva de la necessitat de que quan abans estigui
ajustada la nova composició de les comissions informatives, fruit de que la Sra. Catalina
Sansano ha passat a ser regidora no adscrita.
Sra. Costa: Entenen que aquest és un tema d’organització i normalment es reserven el vot,
però si que entenen que és urgent que es pugui tractar i ser aprovat per aquest Ple, per tant
votaran a favor de la urgència.
Sotmesa a votació la urgència de la inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia, és aprovada per
unanimitat.
Intervencions:
Sra. Costa: Voldrien saber com queda aquesta composició, abans de procedir a votar
aquest punt.
Sr. Villalonga: També li agradaria saber quina serà la composició final, i si cada vegada
que hi hagi un regidor no adscrit també estarà a les comissions. Quin serà el criteri de
l’Ajuntament d’aquí endavant.
Sr. Daura: Això serà un tema de la nova Alcaldessa quan prengui possessió.
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Sra. Sánchez-Jáuregui: També vol saber com queda la composició de les comissions.
Sra. Secretària: Llegeix la proposta d’acord.
Sra. Costa: No poden votar a favor d’aquesta proposta, ni tant sols abstenir-se com han fet
en altres ocasions, perquè pensen que s’ha perdut la proporcionalitat que hi ha d’haver a les
Comissions Informatives. Votaran en contra de la proposta, però també anuncien que
exigiran a la nova Corporació que tengui en compte la proporcionalitat de la representació
en aquestes Comissions Informatives.
Sotmesa a votació la proposta és desestimada amb els vots a favor de les Sres. Sánchez,
Valladolid, Sánchez-Jáuregui, Sansano i Srs. Daura, Rodrigo i Larroda, i en contra de les
Sres. Costa, Boned, Martínez, García, i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer i
Villalonga.
6è. Proposta d'acord de ratificació del decret d'Alcaldia núm. 387 de 21 de juliol:
Donat compte del Decret d’Alcaldia, del tenor literal següent:
“DECRET.- Vist l’escrit presentat amb data 17 de juliol de 2014 per la Regidora Sra.
Catalina Sansano Costa, en el que manifesta la seva decisió de dimitir del càrrec de segona
tinent de batle i de Regidora de Cultura, Patrimoni i Festes.
Vist el Decret número 39 de data 25 de juny de 2013, mitjançant el qual es va
delegar en la Regidora Catalina Sansano Costa, la facultat de dirigir i gestionar els serveis
que presta l’Ajuntament en matèria de cultura, patrimoni, festes, arxiu i biblioteca municipal,
inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors
atribucions.
Vist el Decret número 44 de data 25 de juny de 2013, mitjançant el qual es va
delegar a favor de la Regidora Catalina Sansano Costa, la firma de la totalitat dels
documents derivats de procediments relacionats amb la celebració de matrimonis civils a
l’Ajuntament d’Eivissa.
Mitjançant el present i en us de les facultats que em confereix la legislació vigent en
matèria de Règim Local, en concret els articles 25 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre
municipal i de règim local de les Illes Balears en relació als articles 21 i 23.4 de la Llei
7/1985 de Bases de Règim Local i 43 i següents del RD 2568/1986 de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals i de conformitat al previst a l’article 114 del citat RD 2568/1986 de 28 de novembre
en el que s’estableix que la revocació o modificació de les delegacions haurà d’adoptar-se
amb les mateixes formalitats que les exigides pel seu atorgament RESOLC:
PRIMER.- Acceptar la dimissió presentada amb data 17 de juliol de 2014, i revocar
la delegació genèrica efectuada a la Sra. Catalina Sansano Costa mitjançant Decret
número 39 de data 25 de juny de 2013 i la delegació de firma efectuada mitjançant Decret
número 44 de data 25 de juny de 2013, assumint les atribucions anteriorment delegades
aquesta Alcaldia,
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SEGON.- Atesa la dimissió presentada, així com el fet de que des del passat dia 17
de juliol, la Sra. Sansano ha passat a tenir la consideració de regidora no adscrita, acordar
que la citada Regidora deixi d’exercir el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva i passi a
percebre les indemnitzacions per assistències als òrgans col·legiats de la Corporació
previstes a les Bases d’execució del pressupost de la Corporació, amb efectes del dia 17 de
juliol de 2014.
TERCER. Que es doni compte del punt primer del present Decret al Ple de la
Corporació, i es procedeixi a la ratificació del punt segon a la propera sessió plenària que es
celebri, es notifiqui a la Regidora Catalina Sansano Costa i 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 de signatura del present.
Eivissa a
L’ALCALDESSA,
(document signat electrònicament al marge)
marge)”

En don fe
EL SECRETARI-ACCTAL.,
(document signat electrònicament al

Intervencions:
Sr. Daura: De conformitat al previst a l’article 82.3 del ROF, s’ha de votar la urgència de la
inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia, ja que no va ser tractat a la comissió informativa. La
urgència de la inclusió a l’ordre del dia deriva de la necessitat de que el plenari, atès que la
Sra. Sansano ja no ostenta delegacions ratifiqui el decret mitjançant el qual passa a no tenir
dedicació exclusiva.
Sotmesa a votació la urgència de la inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia, és aprovada per
unanimitat.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada la seua ratificació, amb els vots a favor de les
Sres. Sánchez, Valladolid, Sánchez-Jáuregui, Sansano i Srs. Daura, Rodrigo i Larroda, i
l’abstenció de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García, i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz,
Molina, Ferrer i Villalonga.
7è. Mocions amb proposta d'acord:
No se n’han presentat.
8è. Decrets i comunicacions:
8.1.- 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.
8.2.- Donat compte del Decret d’Alcaldia, del tenor literal següent:
“DECRET: Pilar Marí Torres, Alcaldessa - Presidenta de l’Ajuntament d’Eivissa de
conformitat al previst a l’article 23.3 i 23.4 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril de Bases de Règim
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Local i a l’article 46 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals de 28 de novembre de 1986, i a la vista de l’escrit presentat pel Regidor Sr.
Juan Daura Escandell amb data 13 de juny de 2014 RESOLC.
PRIMER.- Revocar i deixar sense efectes, el nomenament del Sr. Juan Daura
Escandell com a Primer Tinent d’Alcalde realitzat el 25 de juny de 2013.
SEGON.- Nomenar Primer Tinent d’Alcalde al Sr. Juan Mayans Cruz.
TERCER.- Que es doni compte del present Decret al Ple en la primera sessió que es
celebri, es notifiqui als interessats, i es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Tot
això sense perjudici de la efectivitat del present Decret a partir del dia següent a la data de
signatura del mateix.
Eivissa
L’ALCALDESSA,
En don fe.
EL SECRETARI-ACCTAL.,
(document signat electrònicament al marge)
(document signat electrònicament al
marge)”
Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.
8.3.- Donat compte del Decret d’Alcaldia, del tenor literal següent:
“DECRET.- Vist l’escrit presentat amb data 13 de juny de 2014 pel Regidor Sr. Juan Daura
Escandell, en el que manifesta que atès que passa a tenir la condició de jubilat a la
Seguretat Social haurà de deixar la dedicació a temps parcial a l’Ajuntament d’Eivissa, i
sol·licita que es realitzin les actuacions oportunes per a que pugui passar a desenvolupar el
seu càrrec de Regidor sense dedicació, percebent indemnitzacions per assistència a les
sessions dels òrgans col·legiats dels que formi part així com pel traspàs de les atribucions
que tenia delegades.
Vist el Decret de data 25 de juny de 2013, mitjançant el qual es va delegar en el
Regidor Juan Daura Escandell, la facultat de dirigir i gestionar els serveis que presta
l’Ajuntament en matèria de protecció civil, gestió, aprovació i execució de projectes d’obres
municipals promogudes per l’Ajuntament, empreses o entitats associades, pel Consorci
Patrimoni de la Humanitat, pels patronats municipals o concessionaris, i conservació,
manteniment i reparació de l’espai urbà que inclou espais i vies públiques, parcs i jardins,
inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors
atribucions.
Considerant convenient la revocació de les delegacions acordades en el seu dia a
favor del Sr. Juan Daura Escandell, mitjançant el present i en us de les facultats que em
confereix la legislació vigent en matèria de Règim Local, en concret els articles 25 de la Llei
20/2006 de 15 de desembre municipal i de règim local de les Illes Balears en relació als
articles 21 i 23.4 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local i 43 i següents del RD
2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i de conformitat al previst a l’article 114
del citat RD 2568/1986 de 28 de novembre en el que s’estableix que la revocació o
modificació de les delegacions haurà d’adoptar-se amb les mateixes formalitats que les
exigides pel seu atorgament RESOLC:
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PRIMER.- Revocar la delegació genèrica efectuada al Regidor Juan Daura
Escandell mitjançant Decret de data 25 de juny de 2013 assumint les atribucions
anteriorment delegades aquesta Alcaldia, a partir del dia 30 de juny de 2014.
SEGON.- Que es doni compte del present Decret al Ple de la Corporació, es
notifiqui al Regidor i 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
L’ALCALDESSA,
En don fe
EL SECRETARI-ACCTAL.,
(document signat electrònicament al marge)
(document signat electrònicament al
marge)”
Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.
8.4.- Donat compte del Decret d’Alcaldia, del tenor literal següent:
“DECRET.- Vist l’escrit presentat amb data 17 de juliol de 2014 per la Regidora Sra.
Catalina Sansano Costa, en el que manifesta la seva decisió de dimitir del càrrec de segona
tinent de batle i de Regidora de Cultura, Patrimoni i Festes.
Vist el Decret número 39 de data 25 de juny de 2013, mitjançant el qual es va
delegar en la Regidora Catalina Sansano Costa, la facultat de dirigir i gestionar els serveis
que presta l’Ajuntament en matèria de cultura, patrimoni, festes, arxiu i biblioteca municipal,
inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors
atribucions.
Vist el Decret número 44 de data 25 de juny de 2013, mitjançant el qual es va
delegar a favor de la Regidora Catalina Sansano Costa, la firma de la totalitat dels
documents derivats de procediments relacionats amb la celebració de matrimonis civils a
l’Ajuntament d’Eivissa.
Mitjançant el present i en us de les facultats que em confereix la legislació vigent en
matèria de Règim Local, en concret els articles 25 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre
municipal i de règim local de les Illes Balears en relació als articles 21 i 23.4 de la Llei
7/1985 de Bases de Règim Local i 43 i següents del RD 2568/1986 de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals i de conformitat al previst a l’article 114 del citat RD 2568/1986 de 28 de novembre
en el que s’estableix que la revocació o modificació de les delegacions haurà d’adoptar-se
amb les mateixes formalitats que les exigides pel seu atorgament RESOLC:
PRIMER.- Acceptar la dimissió presentada amb data 17 de juliol de 2014, i revocar
la delegació genèrica efectuada a la Sra. Catalina Sansano Costa mitjançant Decret
número 39 de data 25 de juny de 2013 i la delegació de firma efectuada mitjançant Decret
número 44 de data 25 de juny de 2013, assumint les atribucions anteriorment delegades
aquesta Alcaldia,
SEGON.- Atesa la dimissió presentada, així com el fet de que des del passat dia 17
de juliol, la Sra. Sansano ha passat a tenir la consideració de regidora no adscrita, acordar
que la citada Regidora deixi d’exercir el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva i passi a
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percebre les indemnitzacions per assistències als òrgans col·legiats de la Corporació
previstes a les Bases d’execució del pressupost de la Corporació, amb efectes del dia 17 de
juliol de 2014.
TERCER. Que es doni compte del punt primer del present Decret al Ple de la
Corporació, i es procedeixi a la ratificació del punt segon a la propera sessió plenària que es
celebri, es notifiqui a la Regidora Catalina Sansano Costa i 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 de signatura del present.
Eivissa a
L’ALCALDESSA,
En don fe
EL SECRETARI-ACCTAL.,
(document signat electrònicament al marge)

(document signat electrònicamet al marge)”

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.
8.5.- Donat compte del Decret d’Alcaldia, del tenor literal següent:
“DECRET: Vist l’escrit presentat per la Regidora Sra. Catalina Sansano Costa amb
data 17 de juliol de 2014 ( Reg. Entrada núm 24447 ), en el que comunica la seva renúncia
al càrrec de Segona Tinent de Batle.
Vist l’escrit presentat pel Regidor Juan Mayans Cruz amb data 23 de juliol de 2014
en el que comunica la seva renúncia com a Primer Tinent de Batle.
Atès que aquesta Alcaldia, mitjançant escrit presentat amb data 23 de juliol de 2014
(Reg. Entrada 24987), ha comunicat la seva renúncia com a Regidora de l’Ajuntament, i
tenint en compte que de conformitat al previst a l’article 35 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986 els tinents
d’Alcalde són òrgans necessaris de l’Ajuntament, essent el Tinent d’Alcalde el substitut de
l’Alcaldia en els supòsits de vacant de l’Alcaldia fins que no prengui possessió el nou
Alcalde, mitjançant el present i de conformitat al previst a l’article 23.3 i 23.4 de la Llei
7/1985 de 2 d’abril de Bases de Règim Local i a l’article 46.3 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de
1986 en el que s’estableix que la condició de Tinent d’Alcalde es perd per la renúncia
expressa presentada per escrit i tenint en compte la procedència de nomenar un Tinent
d’Alcalde RESOLC.
PRIMER.- Nomenar Primer Tinent d’Alcalde al Sr. Juan Daura Escandell, en
substitució del Sr. Juan Mayans Cruz.
SEGON- Que es doni compte del present Decret al Ple en la primera sessió que es
celebri, es notifiqui als interessats, i es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Tot
això sense perjudici de la efectivitat del present Decret a partir del dia següent a la seva
firma.
Eivissa a
L’ALCALDESSA,
(document signat electrònicament al marge)
marge)”

En don fe.
EL SECRETARI-ACCTAL.,
(document signat electrònicament al
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Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.
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 moció amb proposta d’acord presentada pel Grup Municipal
PSOE-PACTE, del tenor literal següent:
“LURDES COSTA TORRES, actuant com a portaveu del Grup municipal PSOE-PACTE i tot
d’acord amb l’article 82 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre de règim local de les Illes
Balears i d’acord també 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
Com tots i totes hem pogut comprovar, gràcies als mitjans de comunicació, un representant
d’aquesta Corporació ha presentat una denúncia davant la Fiscalia d’Eivissa i Formentera
en relació a les actuacions portades a terme en relació a la tramitació i adjudicació del
CETIS.
Dels mateixos mitjans de comunicació hem pogut conèixer que la Fiscalia d’Eivissa i
Formentera ha admès aquesta denúncia la qual ha estat tramesa als Jutjats d’Eivissa.
Fins a aquest moment cap membre d’aquesta Corporació ha tingut coneixement del
contingut de la mateixa, però del que el denunciant ha explicat als medis de comunicació,
és altament probable que molta de la documentació essencial, necessària i fonamental en
l’adopció dels acords denunciats no s’hagi inclòs en la mateixa i per tant faltin elements
imprescindibles que només la Corporació pot aportar.
Per tant i donades les implicacions que aquesta denúncia, formulada a més per un membre
d’aquesta Corporació, pot tenir, per els interessos de l’Ajuntament com per a les persones
que en formen i n’han format part (tant personal al seu servei com càrrecs polítics),
PROPOSAM
Primer.- Que l’Ajuntament d’Eivissa, per a la defensa dels seus interessos, es personi com
a part en qualsevol procediment iniciat o que es pugui iniciar com a conseqüència de la
denúncia penal formulada per el representant del Grup Municipal EPIC tal i com ha fet,
l’Ajuntament, en tots i cadascun dels procediments contenciosos administratius en curs
garantint així la seva defensa i la contradicció ordenada de totes les manifestacions i
documents que a la referida denúncia s’hagin pogut expressar.
Lurdes Costa Torres. Eivissa a 1 d’agost de 2014.”
Intervencions:

13

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 1 d’agost de 2014

Sr. Costa: Agrairia el vot favorable a la urgència d’aquest punt per part de tots els membres
de la Corporació, per al menys poder debatre l’assumpte, amb independència del sentit del
vot que després utilitzin.
Gracies a les notícies aparegudes en els mitjans de comunicació, es varen assabentar que
s’havia presentat una denuncia penal per part d’un membre d’aquesta Corporació, en
relació a l’adjudicació i tramitació de l’expedient del CETIS.
Davant aquestes notícies varen comprovar que aquesta denuncia havia set acceptada per
la Fiscalia, i havia set tramitada en el jutjat de guàrdia. Davant la urgència que significa
aquest expedient, des del punt de vista penal, i pensant que des d’un principi d’eficàcia, el
més interessant seria que la Corporació aprovi personar-se al procediment, perquè entenen
que la documentació que hagi pogut presentar aquest membre d’aquesta Corporació, pot no
estar completa i aquesta la tendrà l’Ajuntament, per la qual cosa ha de ser l’Ajuntament
d’Eivissa qui es personi i presenti tota aquella documentació que, segurament el grup
municipal que ha presentat la denuncia, no haurà presentat de manera completa.
Hi ha molta documentació, hi ha molts funcionaris, polítics i càrrecs públics des del 2004
fins el 2014, que han intervingut en aquesta adjudicació, amb la qual cosa pensen, com que
no hi han tengut accés, que no s’haurà aportat tot, i pensen que ha de ser l’Ajuntament qui
aporti tota aquesta documentació, seguint també un principi d’eficàcia i funcionament, abans
de que, si al final s’admet a tràmit aquesta denuncia com així pareix, cada persona que hagi
d’anar a donar explicacions hagi de demanar al Secretari la mateixa documentació.
Sr. Villalonga: La denuncia la formula la Fiscalia no el grup municipal EPIC.
Reclamen que l’Ajuntament es personi. Evidentment l’Ajuntament s’hauria de personar com
a perjudicat per tot el tema del CETIS.
Com a regidor reclama tota la documentació que no se li ha entregar, a pesar d’haver-la
demanat reiteradament. Ningú s’ha preocupat de donar-los la documentació i l’equip de
govern els hi està denegant sistemàticament.
També li agradaria que l’Ajuntament es personi, quan sigui el seu moment i com a afectat,
perquè el CETIS afectat a tots els ciutadans i a la Corporació.
S’abstendrà en la urgència, perquè considera que s’ha de fer quan correspongui.
Sotmesa a votació la urgència de tractament d’aquest punt, és aprovada amb els vots a
favor de les Sres. Sansano, Sánchez, Valladolid, Costa, Boned, Martínez, García i Srs.
Daura, Rodrigo, Larroda, Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer, i l’abstenció de la Sra.
Sánchez-Jáuregui i del Sr. Villalonga.
Intervencions:
Sr. Costa: L’Ajuntament d’Eivissa s’ha defensat en tots els procediments contenciosos
administratius que s’han interposat contra ell. Sembla lògic que també es defensi d’una
denuncia penal interposada per un membre d’aquesta Corporació.
El lògic és que l’Ajuntament, davant aquest atac, defensi els seus interessos, perquè hi ha
persones que han estat treballant amb aquest expedient, insisteix, funcionaris i polítics des
del 2004 fins el 2014. A dia d’avui l’Ajuntament no coneix el contingut d’aquesta denuncia ni
els documents que conté.
Per tant demanen que, davant els perjudicis que pugui generar això, al menys, pugui
presentar i conèixer tota la documentació que està ara mateix en mans de l’Ajuntament, i
que probablement molta no s’hagi presentat, i que la persona que tengui que analitzar si
inicia algun procediment pugui tenir tota la informació abans de començar.
Entenen que els interessos de l’Ajuntament que ara estan sent posats en tela de judici,
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primer en seu contenciosa administrativa i ara en seu penal. Que es personi i defensi
l’Ajuntament, perquè totes les persones que han treballat amb aquest expedient, ho han fet
al servei de la Corporació, mentre eren funcionaris o polítics.
Sr. Villalonga: El fet de denunciar una sèrie de coses davant fiscalia, no és per atacar a
aquesta institució és justament per defensar-la. Aquesta institució s’ha vist durant anys
atacada per una forma d’operar, i aquesta és la forma de defensar-la.
En el ple de 26 de juny varen debatre quatre mocions sobre revisió d’acords plenaris, varen
poder escoltar irregularitats i no n’han justificat cap. De fet el Sr. Rodrigo va dir que basaven
el seu vot amb informes jurídics i econòmics que no tenen aquí. Té algun informe que
justifiqui totes les irregularitats que li va dir?
Si el Sr. Costa vol saber el que hi ha, només ha de fer un treball com el que han fet ells, que
és revisar la documentació.
S’està defensant la institució i als ciutadans, perquè la broma de pagar la torre II la fa la
institució.
L’expedient del CETIS està ple d’irregularitats. L’Ajuntament té en contra deu plets en
relació a aquest expedient.
Sra. Sansano: Creu que seria bo que tots poguessin conèixer que ha presentat el Sr.
Villalonga a fiscalia.
No sap si és bo avançar-se i personar-se, abans de saber si aquesta denuncia prospera o
no. Entén que l’equip de govern inicial només va votar per poder baixar les tarifes. Encara
que és cert que potser la Corporació com a òrgan col·legiat, necessitarà personar-se més
endavant.
Fa al voltants d’un mes l’equip de govern del qual formava part, va acordar personar-se de
forma personal i en aquell moment hi va estar d’acord, i per tant la vol mantenir.
Sr. Rodrigo: Votaran favorablement a la proposta del PSOE-PACTE, perquè la institució es
personi a la causa, amb el fi d’aportar tota la documentació que obra en els expedients, i per
a economia processal i per facilitar la labor del jutge.
Està d’acord amb la Sra. Sansano de què és una pena que s’hagin de gastar diners públics
en això, perquè si el Sr. Villalonga els deixés veure l’escrit que ha presentat a fiscalia, és
possible que vesin que no fa falta personar-se com a institució, però com que no saben de
què s’acusa, de si la versió de la informació és bona o no, o si s’ha presentat tota la
documentació o no.
En relació als comentaris que fa el Sr. Villalonga de què no han volgut investigar, li torna a
dir el que sempre li ha dit en aquesta seu, s’ha demanat una revisió d’ofici i el Secretari la
considera extemporània. Mai han entrat en el fons de l’assumpte del CETIS, sempre han
entrat en la forma, quan el Secretari diu que no és el moment adequat d’aquesta sol·licitud
de revisió d’ofici, no tenen res més a dir.
Sr. Costa: Agraeix el sentit del vot de l’oposició. De la intervenció del Sr. Villalonga es pot
desprendre que la feina que han fet els funcionaris, o els informes que han emès, denegant
determinades sol·licituds de determinades empreses o institucions amb aquest tema,
sembla que no li vagin gaire bé. De moment fins ara quasi totes les resolucions que
s’adopten ho son amb informes tècnics, i en aquest cas també hi ha hagut informes
desfavorables a la revisió d’ofici de l’expedient del CETIS. Amb la qual cosa no es pot un
dia està d’acord i demanar que fan falta informes, i que sense aquests informes no votaran
a favor, i quan aquests informes no són favorables no va bé. Això diu molt de la intenció que
hi pugui haver amb aquest tema en concret, que ara ja no entrarà a valorar.
Creu que el que tota és defensar els interessos municipals, que estan per sobre de tots els
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demés, i a més com han fet amb els contenciosos ho han de fer ara.
Sr. Villalonga: Es va efectuar la denuncia per defensar els interessos municipals. Es
queixen de que hagin presentat una denuncia, la qüestió és perquè els hi deneguen
sistemàticament la documentació que demanen.
L’altra dia els hi va formular trenta irregularitats. Tenen un informe del Secretari que digui
que aquestes irregularitats ja estan caducades?
Hi ha més que indicis per pensar que algú es va equivocar, no s’ha de revisar per a bé de
l’Ajuntament?
El seu seria que amb aquesta mateixa moció, demanessin al Sr. Secretari un informe sobre
tots els criteris, que l’altre dia informaren, de presumptes irregularitats i que les justifiqui.
Han presentat aquesta moció d’urgència perquè tenen majoria. Espera que amb la nova
Alcaldessa canviï la percepció que té aquest consistori sobre aquestes irregularitats, i que
en algun moment algú les pugui explicar.
Sra. Sansano: També recolzarà aquesta proposta.
Sr. Rodrigo: Votaran a favor de la proposta de què la institució es personi en aquesta
causa, per defensar els interessos de la pròpia institució, però primer prendre coneixement
del que està passant en aquest procés.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb els vots a favor de les Sres. Sansano,
Sánchez, Valladolid, Costa, Boned, Martínez, García i Srs. Daura, Rodrigo, Larroda, Costa,
Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer, i l’abstenció de la Sra. Sánchez-Jáuregui i del Sr. Villalonga.
9è. Mocions sense proposta d'acord:
No se n’han presentat.
10è. Precs i preguntes:
10.1.- Sra. Costa: Pregunta: Han arribat les credencials dels regidors que falten? I saber si
ja està previst quin dia serà el Ple, per qüestions d’organització de feina? Es queixa de què
el Partit Popular anteposa els interessos del partit abans que els interessos dels ciutadans.
Li agradaria que constés en Acta aquesta queixa.
10.2.- Sr. Ruíz: Estan preocupats per una concessió que té l’Ajuntament en el Passeig
Marítim, on s’ha instal·lat un restaurant. Volen saber si l’Ajuntament té constància del que
s’ha fet en aquesta concessió, que està un poc més endavant del Casino de Ibiza a ma
dreta. Els estranya perquè s’ha fet obra major, han instal·lat una pista de ball com un “beach
club”.
10.3.- Sr. Molina: A l’estiu és un moment molt delicat per a l’àrea d’hisenda, perquè és
l’època de recaptació de tributs municipals, i s’han quedat sense regidor d’hisenda. El seu
grup està preocupat per si tot s’està desenvolupant com correspon, en particular si se
segueixen fent correctament els arqueigs de caixa.
10.4.- Sr. Ferrer: Reclama un informe que va demanar fa tres plens, que justifiqui la pujada
d’impostos de la recollida de fems i no se li ha entregat.
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10.5.- Sr. Villalonga: Prec: A l’acord plenari del 27 de març a la pàgina 6, creu que està mal
redactat perquè tothom vota a favor, demana que es revisi el sentit del vot.
Preguntes: 1. Quins expedients jurídics es troben fora de l’Ajuntament, sense còpia dins
l’Ajuntament?
2. Perquè si tots els expedients estan a l’Ajuntament no se li facilita còpia dels mateixos?
3. Li poden entregar còpia de l’informe que l’altre dia empraren per justificar el seu vot en
contra a les quatre mocions que va presentar?
4. Qui porta la direcció lletrada dels plets que té actualment l’Ajuntament? I quan costa
aquesta direcció lletrada?
10.6.- Sra. Sansano: Preguntes: 1. Els darrers mesos es venien fent gestions per ajudar i
ubicar, a l’Institut d’Estudis Eivissencs i a l’Associació 8 d’agost, a l’escola d’adults del carrer
Lleó. S’ha fet res més darrerament?
2. S’han reintegrat els 4.500 euros al capítol 2 de la partida de patrimoni?
Prec: Demana que els 47.000 euros romanent de Grups Ciutats Patrimoni de la Humanitat,
que reverteixin a la regidoria de Patrimoni per a les seues necessitats. A més demana que
s’actualitzin les quotes, perquè encara es deu la de 2014, però a part hi ha unes quotes
endarrerides que venen de 2004-2005.
L’Ajuntament d’Eivissa col·labora amb el Fons Pitius de Cooperació amb 10.000 euros que
no es paguen, deuen la quota d’enguany i la de 2012. Com està el tema d’aquests
pagaments? I prega que en els pressupostos de 2015 s’augmenti dins de les possibilitats
aquesta quota.
Demana que s’agilitzi el conveni que s’ha de fer amb l’Associació d’Artistes Visuals.
Quin regidor ha autoritzat la rescissió del contracte de l’Auxiliar Administratiu del MACE? I
per quin motiu? I quins han estat els arguments o l’informe tècnic, si ni ha hagut?
Demana que es revisi l’aparcament que hi ha quasi al final de la Via Púnica, perquè si el
vehicle que hi aparca es gran, tapa la visibilitat del pas per a vianants.
Sr. Daura: Contestant a la Sra. Costa. Les credencials varen arribar ahir. S’estan fent totes
les gestions perquè els nous regidors tramitin les declaracions, i estan a l’espera del que
digui el Partit.
Quant a la pregunta del Sr. Ruiz, se li contestarà per escrit.
Quant a la preocupació del Sr. Molina, sap que té l’àrea delegada, i a més amb el gran
equip econòmic, les coses es porten perfectament.
Al Sr. Villalonga se li contestarà per escrit.
Li encantaria poder contestar a la Sra. Sansano, però entén que ha de ser amb la nova
Alcaldessa que ho ha de parlar.
Al Sr. Ferrer se li contestarà per escrit.
Demana disculpes perquè les preguntes que es varen fer en el Ple anterior, no les poden
contestar degut a les circumstàncies que s’estan vivint.
Sr. Rodrigo: A la Sra. Sansano respecte als temes de personal, i donat que podrien
vulnerar la llei de protecció de dades, la convida que vagi al departament i li explicaran
directament, quins han estat el motius o no de la rescissió que hagi pogut donar-se en el
MACE d’un contracte de treball. Quan a la resta de temes, prenen nota perquè la nova
Alcaldessa els valori.
Sr. Daura: Vol agrair a l’oposició el bon talant de què no hagin aprofitat que avui estan en
quadre, per presentar temes.
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I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les nou hores i trenta minuts del
dia, de la qual s’estén la present Acta que consta de divuit pàgines que és firmada per la
Sra. Alcaldessa i per mi la Secretària, que la certifico.
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