Secretaria General

ORDRE DEL DIA
1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
- Acta núm. 4/14, ordinària de data 30 d’abril.
- Acta núm. 5/14, ordinària de data 29 de maig.
- Acta núm. 6/14, extraordinària de data 20 de juny.
2n. Proposta designació suplents Consells Escolars (Exp. Relacionat 9044/14).
3r. Proposta declaració institucional – municipi solidari amb l’Alzheimer (Exp. Relacionat
8633/14).
4t. Proposta dedicació regidora Josefa Riera Tur (Exp. Relacionat 8617/14).
5è. Modificació de l’Ordenança Reguladora de l’Administració electrònica de l’Ajuntament
(Exp. Relacionat 5508/14)
6è. Expropiació forçosa 1/80ava part C/. Gall, núm. 4 (Exp. Relacionat 8305/14).
7è. Mocions amb proposta d’acord:
1. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d’acord sobre l’activitat d’artesania i
distinció clara entre artesans i venedors d’artesania industrial.
2. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d’acord sobre que es realitzin les
gestions i tràmits necessaris per a l’abonament de totes les despeses als pacients
que precisin rebre el Servei de Radioteràpia fora de l’Illa.
3. Moció conjunta dels grups municipals EPIC i PREF, amb proposta d’acord per tal que
informin sobre les reunions sobre el CETIS, en les quals hi hagin participat
representants de l’Ajuntament amb representants del Consell.
4. Moció del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d’acord en defensa
del servei de radioteràpia al nou hospital de Can Misses.
5. Moció del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d’acord, per tal de
garantir la feina iniciada per eliminar les tanques publicitàries al Municipi d’Eivissa.
6. Moció del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d’acord, per a la
creació d’una comissió especial de treball per abordar la problemàtica de l’emissari i
els fondejos de la platja de Talamanca.
7. Moció del grup municipal Eivissa pel Canvi, amb proposta d’acord, per a la
conservació del nostre patrimoni.
8. Moció del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d’acord, referent a
les obres de reforma del Port d’Eivissa.
9. Moció del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d’acord, per tal de
modificar l’ordenança fiscal reguladora de les escoletes municipals.
10. Moció del grup municipal PREF, amb proposta d’acord, per instar al Consell Insular
que es tramiti davant la Mesa del Parlament una proposició de Llei per declarar al
municipi d’Eivissa la capital de l’Illa d’Eivissa.
11. Moció del grup municipal PREF, amb proposta d’acord, de què per part del serveis
tècnics, econòmics i jurídics de l’Ajuntament s’elabori un mapa de totes les
competències que té assumides aquesta Institució i dels serveis que presta.
12. Moció del grup municipal PREF, amb proposta d’acord, sobre modificació art. 10 de
l’ordenança reguladora per a l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a la via
pública.
13. Moció del grup municipal PREF, amb proposta d’acord, sobre que per part de
recursos humans s’elabori un pla d’inclusió de la cura dels fills en el treball.
14. Moció del grup municipal PREF, amb proposta d’acord, per tal que pel departament
de medi ambient de l’Ajuntament es tramiti una ordenança reguladora de la tinença
de cans de casa.
8è. Decrets i comunicacions:
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Donar compte de la proposta de modificació d’assignació de regidors a les
comissions informatives (Exp. Relacionat 9044/14).
9è. Mocions sense proposta d’acord:
1. Moció del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, de control sobre remors de la
Ciutat d’Eivissa.
2. Moció del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, de control sobre el local conegut
com ‘Cavalli’ del Passeig Marítim d’Eivissa.
3. Moció de la regidora no adscrita de control sobre la situació actual dels cursos de
formació organitzats per l’Ajuntament per a l’any 2014, destinats als distints
col·lectius.
10è. Precs i preguntes.

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB CARÀCTER ORDINARI, PER L'EXCM.
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2014.
ASSISTENTS:
Sr. Alcaldessa-Presidenta:
Sra. Virginia Marí Rennesson
Srs. Regidors:
Sra. Maria del Mar Sánchez Gutiérrez
Sra. Catalina Sansano Costa
Sra. María Fajarnés Costa
Sr. Juan Flores Jiménez
Sr. Salvador Gallego del Águila
Sra Josefa Riera Tur
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. Ignacio Rodrigo Mateo
Sr. Antonio Villalonga Juan
Sr. Juan Daura Escandell
Sra. Miriam Valladolid Portas
Sr. Vicente Ferrer Barbany
Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez
Secretari-Acctal.:
Sr. Joaquim Roca Mata
Interventora-Acctal:
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Sra. Carmen Fuster Ferrer
ACTA NÚM. 14/14
A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les vuit hores i trenta minuts del dia trenta d’octubre de
dos mil catorze; sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa-Presidenta, Sra. Virginia Marí
Rennesson, 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:
.
Per unanimitat s’aproven les Actes de les sessions anteriors, núm. 4/14, ordinària de 30
d’abril, núm. 5/14, ordinària de 29 de maig, i núm. 6/14, extraordinària de data 20 de juny.
2n. Proposta designació suplents Consells Escolars (Exp. Relacionat 9044/14):
Donat compte de la proposta d’acord del tenor literal següent:
“PROPOSADA DESIGNACIÓ SUPLENTS EN ELS CONSELLS ESCOLARS
Vista la necessitat de designar tres regidors per cobrir les suplències dels regidors titulars en
els diferents consells escolars, es proposa designar com a suplents a:
Dª Josefa Riera Tur
Dª Mar Sánchez Gutiérrez
Dª Catalina Sansano Costa
Eivissa, 24 d’octubre de 2014
L’alcaldessa
Sgt. Virginia Marí Rennesson”
Intervenció:
Sra. Costa: El seu vot serà d’abstenció perquè és un tema d’organització de l’equip de
govern.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb el vots a favor de les Sres. Marí, Sansano,
Fajarnés, Sánchez, Riera, Srs. Daura, Flores, Gallego, i l’abstenció de les Sres. Costa,
Boned, Martínez, García, Valladolid, Sánchez-Jáuregui, Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina,
Rodrigo, Ferrer i Villallonga.
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3r. Proposta declaració institucional – municipi solidari amb l’Alzheimer (Exp.
Relacionat 8633/14):
Donat compte de la proposta d’acord del tenor literal següent:
“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL D’EIVISSA “MUNICIPI SOLIDARI AMB L’ALZHEIMER”
Conscients que l’Alzheimer és el tipus de demència més prevalent, ja que en l’actualitat
afecta a Espanya 3,5 milions de persones comptant els qui la pateixen i els seus familiars i
cuidadors.
Conscients que l’Alzheimer és un problema de caràcter sociosanitari, el principal abordatge
del qual s’estableix a l’àmbit familiar.
Conscients que encara no existeix tractament efectiu ni prevenció adequada que permeti
pal·liar els efectes de la malaltia.
Conscients que la prevalença de la malaltia es veurà duplicada els pròxims vint anys a
causa, fonamentalment, de la major esperança de vida de la població.
Conscients que els costos directes i indirectes que genera l’Alzheimer entre les famílies
supera els 30.000 € anuals.
Conscients de la necessitat d’augmentar i posar en funcionament nous recursos
sociosanitaris específics per donar resposta a les necessitats de les persones i les famílies
afectades.
Conscients que les diferents recomanacions formulades des del Parlament Europeu, la
Comissió Europea i, més recentment, l’Organització Mundial de la Salut donen suport i
suggereixen l’existència en cada país de plans específicament dirigits a pal·liar els efectes de
la malaltia.
Sabedors que a l’illa d’Eivissa existeix una important incidència de la malaltia entre els seus
vesins i que aproximadament més de 2.000 famílies pateixen aquesta situació.
Que la població local d’Eivissa està envellint i que això comporta importants riscos a l’hora
d’adquirir o patir una demència (sobre tot tipus Alzheimer).
L'Ajuntament d'Eivissa vol fer constar la seua preocupació cap a aquest problema de primera
magnitud declarant-se “Municipi solidari amb l’Alzheimer”.
D’aquesta manera, l'Ajuntament d'Eivissa, amb aquest gest institucional vol servir d’exemple
a altres municipis i donar suport a la sensibilització i la conscienciació de la societat,
institucions i polítics sobre aquest problema sociosanitari de primera magnitud.
Declarant-se “Municipi Solidària amb l’Alzheimer”, l'Ajuntament dóna suport a la iniciativa
liderada per CEAFA, que reivindica la posada en marxa d’una política d’Estat d’Alzheimer.
Eivissa, Octubre 2014. Sgt: Mar Sánchez Gutiérrez. 1ª Tinent d'Alcalde. (document signat
electrònicament al marge)
Eivissa,
LA PRESIDENTA
Sgt.: Catalina Sansano Costa
(Document signat electrònicament al marge )

LA SECRETARIA
DELEGADA
Sgt.:Maribel Roig Tur
(Document signat electrònicament al marge)”

Intervencions:
Sra. Sánchez: El Consell Insular els hi va fer arribar la iniciativa de la Confederación
Española de Asociaciones de familias de personas con alzheimer y otras demencias
(CEAFA), que treballa per a la solidaritat amb l’alzheimer i que estigui permanentment
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present a les nostres vides. Entenen la solidaritat en el més ampli sentit de la paraula,
abastant tots els sectors de la societat, no només aquelles instàncies que directa o
indirectament tenguin vinculació o responsabilitat amb aquesta malaltia
Aquest any el dia mundial de l’Alzheimer, la CEAFA ha volgut visibilitzar la sensibilitat cap
aquest problema sociosanitari, fent que es parli de l’Alzheimer a aquells entorns on no és
habitual, d’una manera quotidiana fent que l’Alzheimer formi part de les nostres consciencies
i ens mogui a actuar quan sigui necessari.
Es per això que presenten la proposta de declaració institucional “Municipi Solidari amb
Alzheimer”, a petició de la CEAFA i el Consell Insular d’Eivissa.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.
4t. Proposta dedicació regidora Josefa Riera Tur (Exp. Relacionat 8617/14):
Donat compte de la proposta d’acord del tenor literal següent:
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE RÈGIM DE DEDICACIÓ PARCIAL DE LA REGIDORA
SRA. JOSEFA RIERA TUR
Conforme m’autoritzen les disposicions vigent i en concret els articles 74 de la Llei 20/2006,
de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears,k i 13 de RD 2568/86, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Corporacions Locals, es proposa l’adopció dels següents ACORDS
PRIMER.- Establir que amb afectes del dia 16 d’octubre de 2014, la regidora Sra. Josefa
Riera Tur exercirà el càrrec en règim de dedicació parcial de, com a mínim 21 hores
setmanals, amb una retribució bruta anual de 26.56+0,81.-Euros, que es percebran amb 14
pagues, dotze corresponents a cadascuna de les mensualitats de l’any ui les aletres dues
corresponents a les mensualitats de juny i desembre, les qual s’actualitzaran anualment
segons disposi la Llei General de Pressupostos de l’Estat.
SEGON.- Que es comuniqui el present acord als interessats i als serveis econòmics de la
Corporació als efectes oportuns. Eivissa a
L’ALCALDESSA, (document signat
electrònicament al marge)”.
Eivissa,
LA PRESIDENTA
LA SECRETARIA
DELEGADA
Sgt.: María Fajarnés Costa
(document signat electrònicament al marge)

Sgt.: Mª Cristina Sala Torres
(document signat electrònicament al marge)”

Intervencions:
Sra. Costa: Novament s’abstendran perquè és un assumpte competència de l’equip de
govern.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb el vots a favor de les Sres. Marí, Sansano,
Fajarnés, Sánchez, Riera, Srs. Daura, Flores, Gallego, i l’abstenció de les Sres. Costa,
Boned, Martínez, García, Valladolid, Sánchez-Jáuregui, Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina,
Rodrigo, Ferrer i Villallonga.
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5è. Modificació de l’Ordenança Reguladora de l’Administració electrònica de
l’Ajuntament (Exp. Relacionat 5508/14):
Donat compte de la proposta d’acord del tenor literal següent:
“PROPOSTA D'ACORD D'ALCALDIA, AL PLE DE L'AJUNTAMENT D´EIVISSA, PER
L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE
L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA A L’AJUNTAMENT D'EIVISSA.
Vista la memòria justificativa, redactada per la Coordinadora de Modernització i Millora
Continua, sol·licitant la modificació de l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica a
l'Ajuntament d'Eivissa.
Atès que es justifica la necessitat de modificar dita ordenança amb l’objectiu d'ajustar-se als
canvis que s'han produït a l'Ajuntament derivats de la posada en marxa del gestor
d'expedients
electrònic
GESTIONA
i
de
la
nova
Seu
Electrònica,
http://eivissa.sedelectronica.es, tot això amb l'objectiu de donar compliment a lo disposat a la
Llei 11/2007 , d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (LAECSP), llei que
reconeix als ciutadans el seu dret a relacionar-se electrònicament amb les administracions
públiques, així com l’obligació d’aquestes a garantir tal dret.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER. Aprovar amb caràcter inicial la modificació de l'ordenança reguladora de
l’administració electrònica a l´Ajuntament d'Eivissa que consta a l'annex 1.
SEGON. Que se sotmeti a informació pública mitjançant anunci en el BOIB i tauler d'anuncis
de la Corporació per un període mínim de 30 dies per a formular reclamacions, objeccions i
observacions, de conformitat amb el disposat en l'article 102 de la Llei 20/2006.
TERCER. Que es notifiqui a les associacions veïnals i de defensa de les persones
consumidors/es i usuaris/es establerts en l'àmbit territorial del municipi d'Eivissa inscrites en
el Registre Municipal d'Associacions Veïnals i les finalitats de les quals guardin relació directa
amb l'objecte de la disposició. L'ALCALDESSA (Document signat electrònicament al marge).”
Eivissa,
LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA
DELEGADA

Sgt.: María Fajarnés Costa

Sgt.: Mª Cristina Sala Torres

(document signat electrònicament al marge)

(document signat electrònicament al marge)”

“ANNEX 1: ARTICLES A MODIFICAR A L'ORDENANÇA REGULADORA
L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE L´AJUNTAMENT D'EIVISSA:

DE

Article 10. Seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa
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Justificació de la modificació article 10:
S'ha de modificar l'antiga direcció de la seu electrònica oficinavirtual.eivissa.es, per la nova
adreça. I s'han d'afegir les direccions de les seus electròniques dels organismes municipals.
Redacció actual de l'article 10:
“Article 10. Seu electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa
1. La seu electrònica és l’adreça electrònica disponible per la ciutadania, la titularitat, gestió i
administració de la qual corresponen a l’Ajuntament d’Eivissa en l’exercici de les seues
competències.
2. S’estableix la seu electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa en la següent direcció d’Internet
oficinavirtual.eivissa.es. Els tràmits i procediments accessibles per mitjans electrònics es
realitzaran a través de la seu electrònica esmentada.
3. Els principis en els quals s’ha de subjectar la seu electrònica són els següents: integritat,
veracitat i actualització dels seus continguts; publicitat oficial; responsabilitat; qualitat;
seguretat; disponibilitat; accessibilitat i usabilitat; neutralitat tecnològica i interoperativitat.
4. La seu electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa utilitzarà per identificar-se i garantir una
comunicació segura sistemes de firma electrònica basats en certificats de servidors segurs.”
Proposta de nova redacció de l'article 10:
“Article 10. Seu electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa i dels organismes municipals.
1. La seu electrònica és l’adreça electrònica disponible per la ciutadania, la titularitat, gestió i
administració de la qual corresponen a l’Ajuntament d’Eivissa i als organismes municipals en
l’exercici de les seues competències.
2. S’estableix la seu electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa en la següent direcció d’Internet
eivissa.sedelectronica.es. Els tràmits i procediments accessibles per mitjans electrònics es
realitzaran a través de la seu electrònica esmentada.
3. Les seus electròniques dels organismes municipals son les següents:
Patronat d'Esports d'Eivissa – esports-eivissa.sedelectronica.es
Patronat Museu d'Art Contemporani d'Eivissa (MACE) – mace-eivissa.sedelectronica.es
Patronat de Musica d'Eivissa – musica-eivissa.sedelectronica.es
Consorci “Eivissa Patrimoni de la Humanitat”-patrimonihumanitat-eivissa.sedelectronica.es
4. Els principis en els quals s’han de subjectar les seus electròniques són els següents:
integritat, veracitat i actualització dels seus continguts; publicitat oficial; responsabilitat;
qualitat; seguretat; disponibilitat; accessibilitat i usabilitat; neutralitat tecnològica i
interoperativitat.
5. Les seus electròniques de l’Ajuntament d’Eivissa i els organismes municipals, utilitzaran
per identificar-se i garantir una comunicació segura sistemes de firma electrònica basats en
certificats de servidors segurs.”
Article 22. Catàleg de tràmits i procediments accessibles per via electrònica
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Justificació de la modificació article 22:
S'han d'afegir les direccions de les seus electròniques dels organismes municipals.
Redacció actual de l'article 22:
1. Els tràmits i procediments accessibles per via electrònica s’inclouran, als efectes
d’informació a la ciutadania, en el corresponent catàleg, que es publicarà a la seu electrònica
prevista en aquesta ordenança.
2. La seu electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa haurà de permetre la realització de les
actuacions previstes als tràmits i procediments inclosos en el referit catàleg des del moment
d’entrada en vigor d’aquesta ordenança.
Proposta de nova redacció de l'article 22:
1. Els tràmits i procediments accessibles per via electrònica s’inclouran, als efectes
d’informació a la ciutadania, en el corresponent catàleg, que es publicarà a les seus
electròniques previstes en aquesta ordenança.
2. Les seus electròniques hauran de permetre la realització de les actuacions previstes als
tràmits i procediments inclosos en el referit catàleg des del moment d’entrada en vigor
d’aquesta ordenança.
Article 33. La notificació per mitjans electrònics
Justificació de la modificació:
Els apartats 4,5,6 i 7 fan referència a la notificació a la “direcció única” del sistema de
Correos, que es de pagament. Es proposa modificar-lo i deixar únicament el sistema de
compareixença electrònica, que no suposa cost.
Redacció actual de l'article 33:
“1. La notificació electrònica es practicarà utilitzant mitjans electrònics quan la persona
interessada hagi assenyalat aquests mitjans com a preferents o expressi el consentiment a la
seua utilització, en els procediments administratius que es tramitin per via electrònica.
2. L'acceptació dels interessats haurà de ser expressa per a un o diversos tràmits que els
relacionin amb l’administració municipal, segons el que s'hagi manifestat. En els
procediments administratius electrònics iniciats a instància de part, la persona interessada
haurà de manifestar de forma expressa la seua acceptació per rebre les notificacions per
mitjans electrònics.
3. Per a l'eficàcia del que es disposa en aquest article, tota persona interessada que
manifesti la seua voluntat de ser notificada per mitjans electrònics haurà de disposar d'una
adreça de correu electrònic que compleixi els requisits legalment previstos.
4. L'adreça de correu electrònic tendrà vigència indefinida com a adreça vàlida als efectes de
notificació, excepte en els supòsits que la persona titular en sol·liciti la revocació o
modificació, per defunció de la persona física o extinció de la personalitat jurídica, quan una
resolució administrativa o judicial ho ordeni.
5. La notificació s'entendrà practicada a tots els efectes legals en el moment que es produeixi
l'accés al seu contingut. El sistema de notificació haurà d'acreditar les dates i les hores en
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què es produeixi la recepció de la notificació a l'adreça electrònica de la persona interessada
i l'accés al contingut de l'acte notificat per part del ciutadà o ciutadana, així com qualsevol
causa tècnica que impossibiliti alguna de les circumstàncies anteriors.
6. Quan hi hagi constància de la posada a disposició de la notificació a l'adreça electrònica i
transcorrin deu dies naturals sense que s'accedeixi al seu contingut, s'entendrà que la
notificació ha estat rebutjada als efectes del que preveu l'article 59 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, excepte que d'ofici o a instància de la persona interessada es comprovi
la impossibilitat tècnica o material de l'accés a la seua adreça electrònica.
7. Durant la tramitació dels procediments, la persona interessada podrà requerir a l'òrgan o
entitat corresponents que les notificacions successives no es practiquin per mitjans
electrònics. En aquest cas, caldrà fer servir qualsevol altre mitjà admès per l'article 59 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú. Aquest requeriment no serà efectiu quan s'apreciï mala fe o
abús de dret per part de la persona interessada.
8. L'accés electrònic per part de les persones interessades al contingut de les actuacions
administratives corresponents tindrà els efectes propis de la notificació per compareixença,
sempre que en quedi constància.”
Proposta de nova redacció de l'article 33:
“1. La notificació electrònica es practicarà utilitzant mitjans electrònics quan la persona
interessada hagi assenyalat aquests mitjans com a preferents o expressi el consentiment a la
seua utilització, en els procediments administratius que es tramitin per via electrònica.
2. L'acceptació dels interessats haurà de ser expressa per a un o diversos tràmits que els
relacionin amb l’administració municipal, segons el que s'hagi manifestat. En els
procediments administratius electrònics iniciats a instància de part, la persona interessada
haurà de manifestar de forma expressa la seua acceptació per rebre les notificacions per
mitjans electrònics.
La notificació electrònica serà vàlida jurídicament a tots els efectes legals i com a tal, a partir
de l'accés al seu contingut, s'iniciarà el còmput dels terminis que legalment s'estableixin.
3. Per a l'eficàcia del que es disposa en aquest article, tota persona interessada que
manifesti la seua voluntat de ser notificada per mitjans electrònics haurà de realitzar la seua
compareixença electrònica a la Seu.
Un cop emesa la notificació, els interessats reben de forma automàtica un missatge al
correu electrònic proporcionat requerint la seva compareixença a la Seu. L'accés a la bústia
electrònica és completament segur al realitzar-se mitjançant identificació amb qualsevol dels
certificats digitals admesos.
La consulta de les notificacions electròniques implica la descàrrega d'un justificant de
recepció que certifica que la notificació s'ha practicat.
4. L'accés electrònic per part de les persones interessades al contingut de les actuacions
administratives corresponents tindrà els efectes propis de la notificació per compareixença,
sempre que en quedi constància.
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La notificació s'entendrà practicada quan s'accedeixi al seu contingut. L'interessat disposarà
d'un termini de 10 dies naturals des de la posada a disposició de la notificació electrònica per
accedir al seu contingut.
Si transcorren 10 dies naturals sense que l'interessat accedeixi al contingut de la notificació,
aquesta s'entendrà rebutjada. Llevat que es provi la impossibilitat tècnica o material de
l'accés
El rebuig de la notificació tindrà els efectes estipulats en l'article 59 de la Llei 30/1992 i
s'entendrà efectuat el tràmit de notificació, seguint el procediment.”
Article 34. Registre telemàtic d’entrada i sortida de documents
Justificació de la modificació article 34.c:
S'ha de modificar l'antiga direcció de la seu oficinavirtual.eivissa.es, per la nova adreça.
Redacció actual de l'article 34.c:
c. L’accés al registre electrònic per a la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, es
durà a terme a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa per mitjà de la connexió
a l’adreça oficinavirtual.eivissa.es. En qualsevol cas, l’adreça complirà a més les exigències
d’accessibilitat a persones amb discapacitat.
Proposta de nova redacció de l'article 34.c:
L’accés al registre electrònic per a la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions
tant a l'Ajuntament d'Eivissa com als organismes municipals, es durà a terme a través
de les seues corresponents seus electròniques. En qualsevol cas, l’adreça complirà a
més les exigències d’accessibilitat a persones amb discapacitat.
Justificació de la modificació article 34.h:
Quan es realitza un registre en un dia inhàbil, el registre es realitzarà aquest dia, però es
tindrà en compta a efectes de terminis com presentat a primera hora del següent dia hàbil.
Aquesta redacció s'ha millorat.
Redacció actual de l'article 34h:
h. La presentació de sol·licituds, d’escrits i de comunicacions en el registre telemàtic, la seua
recepció, així com les remissions d'escrits i de comunicacions per aquest mitjà, es regiran a
l’efecte de còmput dels terminis fixats en els dies hàbils pels criteris següents:
- Seran considerats dies inhàbils per al registre telemàtic i per a les persones que en siguin
usuàries només els que es declarin inhàbils per a tot el territori nacional en el calendari anual
de dies inhàbils. Ho seran també els que es declarin inhàbils en l'àmbit territorial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en el municipi d’Eivissa, com a festa local. Les
persones interessades a conèixer detalladament els dies inhàbils de cada any hauran
d'accedir al calendari publicat en el portal municipal www.eivissa.es.
- L'entrada de les sol·licituds, d’escrits i de comunicacions rebudes en un dia inhàbil per al
registre telemàtic s'entendrà com a efectuada en la primera hora del primer dia hàbil següent.
A aquest efecte, en el seient de l'entrada s'inscriuran com a data i hora de presentació
aquelles en què es va produir efectivament la recepció, constant com a data i hora d'entrada
les zero hores i un segon del primer dia hàbil següent.
- El registre telemàtic no realitzarà ni anotarà sortides d'escrits i de comunicacions en dies
inhàbils.
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Proposta de nova redacció de l'article 34.h:
h. La presentació de sol·licituds, d’escrits i de comunicacions en el registre telemàtic, la seua
recepció, així com les remissions d'escrits i de comunicacions per aquest mitjà, es regiran a
l’efecte de còmput dels terminis, pels criteris següents:
- Seran considerats dies inhàbils per al registre telemàtic i per a les persones que en siguin
usuàries només els que es declarin inhàbils per a tot el territori nacional en el calendari anual
de dies inhàbils. Ho seran també els que es declarin inhàbils en l'àmbit territorial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en el municipi d’Eivissa, com a festa local. Les
persones interessades a conèixer detalladament els dies inhàbils de cada any hauran
d'accedir al calendari publicat en el portal municipal www.eivissa.es.
- L'entrada de les sol·licituds, d’escrits i de comunicacions rebudes en un dia inhàbil per al
registre telemàtic, a efectes legals s'entendrà com a efectuada en la primera hora del primer
dia hàbil següent.
- El registre telemàtic no realitzarà ni anotarà sortides d'escrits i de comunicacions en dies
inhàbils.”
Sr. Molina: Votaran a favor d’aquesta proposta de modificació de l’Ordenança, és un tema
d’adaptació i els hi pareix correcta.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.
6è. Expropiació forçosa 1/80ava part C/. Gall, núm. 4 (Exp. Relacionat 8305/14):
Donat compte de la proposta d’acord del tenor literal següent:
“Aprovació adquisició amistosa de la 1/80 part de la finca situada al carreró del Gall 4
del barri de Sa Penya.
“Donat compte de l'informe dels serveis jurídics de Nucli Històric núm. 129/14 de 24 de
setembre del tenor literal següent:
“ASUNTO: EXPROPIACIÓN 1/80VA PARTE INDIVISA DE LA FINCA 18.488 SITA EN
CALLEJÓN DEL GALLO Nº4 DEL BARRIO DE SA PENYA. PROPUESTA A PLENO DE
ADQUISICIÓN AMISTOSA.
Al desconocerse el domicilio del propietario/a o propietario/as de la porción de finca objeto
de expropiación, se han efectuado las notificaciones de la Providencia de fecha 25 de
agosto de 2014 de intento de avenencia, mediante anuncio en el BOIB nº 116 de 21 de
agosto,de conformidad con el art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y notificación al
Ministerio Fiscal de conformidad con el art. 5 de la LEF.
La Fiscalía de Eivissa en escrito de fecha 24 de septiembre de 2014 NRE 30325
manifiesta su conformidad a la adquisición amistosa del bien por el importe de valoración
que figura en el informe de los servicios técnicos municipales nº 13/14 de fecha de 6 de
febrero en el que se tasa el bien en 1.065,59 €.
Considerando que obra en el expediente el documento de retención de crédito de la
citada cantidad, procede, conforme a los arts. 24 de la LEF y 25 y 26 del RLEF, acordar la
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adquisición por mutuo acuerdo del bien por el citado importe y ordenar su consignación o
depósito a disposición de la propiedad, dando cuenta de ello al Ministerio Fiscal, de
conformidad con el art. 51.1.c) RLEF, siendo el órgano competente para acordar la
aquisición el Pleno de la corporación conforme al art.3.5 RLEF.
Es lo que se informa a efectos de la oportuna prosecución del procedimiento en los
términos expresados.”
Proposo al ple l'adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Aprobar l'adquisició amistosa de la 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, inscrita al registre de la propietat núm.1 d' Eivissa, al tom
1699, llibre 174, foli 47, finca 18488, inscripció 5ª, per un import de 1.065,59 €.
SEGON.- Que es consigni o depositi l'assenyalada quantitat per aques concepte en la
forma inidaca per l'article 51 del RLEF a disposició del propietari i es comuniqui al
Ministeri Fiscal.”.
Eivissa,
EL PRESIDENT

LA SECRETARIA
DELEGADA

Sgt.: Juan Flores Jimenez
(Document signat electrònicament al marge )

Sgt.:Margarita Ribas Riera
(Document signat electrònicament al marge)”

Intervencions:
Sr. Flores: Es tracta d’una expropiació d’1/80av part de la qual no es troba el propietari. A
l’Ajuntament només li costa 1.065,59€.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.
7è. Mocions amb proposta d’acord:
7.1.- Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d’acord sobre l’activitat d’artesania i
distinció clara entre artesans i venedors d’artesania industrial.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del
Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,
al amparo del art. 87 de la ley 20/2006, de 15 de diciembre,
Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares
EXPONE
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Que la artesanía es un valor añadido al comercio minorista de nuestro municipio que,
por sus representativas características, merece un especial tratamiento y protección.
Que la artesanía original de nuestras islas identifica la propia tradición y cultura
aportando, tanto a los residentes como a los numerosos turistas que nos visitan, el
conocimiento de oficios y la realización de artículos únicos y de calidad.
Que la proliferación de puestos de venta de material manufacturado de forma
industrial, aunque es una actividad habitual con sus propios espacios de venta, requiere la
clara distinción de sus propias particularidades respecto de los talleres de artesanía.
Por lo anteriormente expuesto,
SOLICITA
Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal las
siguientes:
PROPUESTAS DE ACUERDO
1.

El Ayuntamiento de Eivissa declara su reconocimiento al oficio de artesano.

2.

El Ayuntamiento de Eivissa promocionará y diferenciará la actividad artesanal de la
venta de artesanía industrial y mecanizada, en los distintos mercados.

3.

En las normativas y regulaciones municipales al efecto, se distinguirá claramente
entre los artesanos y vendedores de artesanía industrial y mecanizada; con
especificación de sus propias características, incluso en la composición de los
mercados.

4.

El Ayuntamiento realizará un efectivo control del cumplimiento por parte de los
artesanos de la normativa reguladora en la venta de artículos artesanales.

5.

Instar al Consell Insular la activación de realización de carnés identificativos de
artesanía.
Eivissa, a 24 de octubre de 2014
Fdo. Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:
Sr. Villalonga: A l’actualitat tenen un grup d’artesans, entenent com a tal a la persona que
manufactura els seus propis articles, que d’alguna manera se senten discriminats respecte a
aquelles persones que, independentment que tenguin el carnet d’artesà, venen productes
manufacturats a altres països.
La moció va encaminada a que, per un costat l’Ajuntament distingeixi clarament els llocs, qui
és artesà i qui no. També l’objectiu seria que tenguessin un mercat realment artesà, i
promocionar-lo i donar-li un tractament diferenciat.
És necessari que totes les normatives municipals que versin sobre l’artesania i els mercats,
es tenguin aquests factors diferenciats en compte i que es promocionin, ja que l’artesania és
un factor que els turistes ho agraeixen i els hi encanta.

13

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 30 d’octubre de 2014
Sra. Sansano: Quan varen veure la proposta els va agradar, encara que llegint-la se
n’adonaren que s’envaïen les competències d’una altra administració, però s’apuntaren la
possibilitat de que desde l’Ajuntament es pogués donar algun tipus de distintiu.
Una cosa són els carnets d’artesans i una altra cosa és l’artesania tradicional.
Amb els motius que al·lega el Sr. Villalonga hi podrien estar d’acord, creuen que s’hauria de
reformular d’una altra manera sense arribar a envair les competències del Consell Insular.
Si el Sr. Villalonga està d’acord en reformular la moció, podrien instar al Consell Insular a que
agilitzi els tràmits pel tema de capacitacions, pel tema d’emetre els carnets identificatius, tant
el de artesà com el de mestre artesà.
Hi ha un punt que considera molt important, que és que podrien declarar zones d’interès
artesanal.
Sr. Villalonga: Una cosa és el Consell i l’altre l’Ajuntament, qui decideix l’ordenació dels
mercats de la ciutat és l’Ajuntament. Qui dona les autoritzacions és l’Ajuntament. Per això
l’Ajuntament pot actuar molt, i fins i tot controlar que qui estigui en un mercat com artesà sigui
efectivament artesà.
Es pot millorar, instant al Consell Insular a agilitzar la realització de carnets artesans i demés
titulacions, però del que han vengut a parlar avui amb la moció, és que l’Ajuntament en les
seues normatives no diferencia clarament, qui és artesà i qui no ho és.
Sr. Ferrer: El que està passant amb aquests carnets, és la falta de convocatòria per poderlos treure. Fa anys que no es convoquen i això crea una dificultat per a tothom que el vol
obtenir. Creu que s’hauria de demanar que es convoquin de nou.
Sra. Boned: S’abstendran, perquè pensen que també hi ha competències del Consell
Insular. Potser sí que es podria modificar la moció, i instar al Consell a que es convoquin els
exàmens.
El PSOE-Pacte està a favor de tot el sigui fomentar, promocionar o defensar els interessos
d’aquests artesans. I una altra cosa que fa anys que estan reivindicant els artesans és un
centre artesanal.
Sr. Rodrigo: El 12 de gener de 2012 ja hi va haver un consell de regidors de comerç en el
Consell Insular, i varen dir que farien una ordenança marc per regular els mercadets, l’ha
buscat i no la trobat. Es podria posar que tot el que s’acordi en el Ple es faci en coordinació
amb aquesta ordenança marc.
Sra. Sansano: Han intuït que l’exposició de motius era que el ha dit verbalment el Sr.
Villalonga, però que no es correspon amb el que ha escrit. Quan al punt primer de la
proposta d’acord és competència del Consell Insular.
Quant a les diferents classificacions entén també que és competència del Consell Insular.
En el punt tercer hi estan d’acord, però no poden envair unes competències que no són de
l’Ajuntament. Tots tenen clar que s’hauria de promocionar i potenciar l’artesania i artesania
tradicional, i no el que són productes industrials.
Respecte al punt quart, és complicat perquè suposaria anar a mirar si la gent està posada allí
on toca. Creu que l’Ajuntament no pot declarar res perquè no és el competent.
Quant al punt cinquè seria l’únic que podrien aprovar, perquè és cert que des que es varen
transferir les competències al Consell Insular, no s’han convocat exàmens per als carnets
identificatius d’artesania.
Al Consell Insular tenen el Reglament fet, han avançat el tema de la comissió reguladora, i
una vegada que aquesta estigui constituïda començaran a fer els exàmens de capacitació, i
abans de finalitzar l’any estarà en marxa.
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Si el Sr. Villalonga vol mantenir la moció, li poden votar el punt cinquè però els altres no,
perquè envaeixen unes competències que no té l’Ajuntament.
Els turistes no compren artesania tradicional perquè és molt cara, qui en compra són els
eivissencs.
Sr. Villalonga: Accepta el punt 6è que ha proposat el Sr. Rodrigo.
No té sentit votar el punt 5è, si com a Ajuntament no entenen que hi ha una policia local i que
està per fer complir les normes, i si no entenen que és l’Ajuntament qui estipula els mercats
que hi ha a la ciutat.
Retira la moció, i pel proper ple ho consensuaran.
7.2.- Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d’acord sobre que es realitzin les
gestions i tràmits necessaris per a l’abonament de totes les despeses als pacients que
precisin rebre el Servei de Radioteràpia fora de l’Illa.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del
Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,
al amparo del art. 87 de la ley 20/2006, de 15 de diciembre,
Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares
EXPONE
Que el Servicio de Radioterapia en Eivissa es fundamental para atender a los
pacientes de cáncer residentes en Ibiza y Formentera, evitando desplazamientos fuera de la
isla con el coste tanto económico, como social y familiar que ello supone, así como las
innumerables molestias.
Que las dietas que perciben diariamente los pacientes son de 17 €, cantidad a todas
luces insuficiente para otorgar una prestación con cobertura mínima e importante muy
distante, por ejemplo, de lo que perciben los diputados del Parlament Balear en concepto de
Dietas, es decir, 70 €/día sin pernoctar o 120 €/día con pernoctación; siendo en la actualidad
los pacientes quienes deben preocuparse de estos trámites.
Que a la vista del incumplimiento de los plazos dados por el Govern Balear en el mes
de octubre del pasado año; cuando se indicaba que la puesta en marcha del Servicio de
Radioterapia sería una realidad en el año 2014, y que han fijado actualmente en una nueva
fecha no inferior al mes de febrero de 2015, es por lo que
SOLICITA
Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1.
Instar al Govern de les Illes Balears a que, a partir del 1 de enero de 2015,
cuando los pacientes de Ibiza y Formentera precisen recibir el Servicio de Radioterapia fuera
de la isla de Ibiza, SEA EL PROPIO GOVERN BALEAR quien realice les gestiones y trámites
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necesarios para su asistencia al tratamiento, abonando, en todo caso, en su integridad el
transporte en la misma isla de Mallorca, así como el alojamiento y la manutención adecuada.
Eivissa, a 24 de octubre de 2014
Fdo. Antonio Villalonga Juan”
Sra. Marí: Proposa que el punt 7.2 i 7.4 es debatin conjuntament, i es votin per separat.
Sra. Costa: Espera que hi hagi unanimitat perquè és una preocupació de tots els ciutadans
d’Eivissa. Que els pacients que tenen la desgracia de patir una malaltia, a més tenguen que
patir tota la incomoditat econòmica, familiar i personal que significa haver-se de traslladar a
rebre un tractament a Mallorca.
Estarien d’acord amb la moció que ha presentat el Sr. Villalonga, que demana que el Govern
Balear, ja que s’ha retardat en el compromís de posar en marxa la radioteràpia a Eivissa dins
d’aquest any 2014, que es faci càrrec de les despeses econòmiques que ocasioni a partir del
dia 1 de gener de 2015. El PSOE-Pacte també demana això, perquè a més és una demanda
de l’Associació que s’ha creat per reclamar la radioteràpia a Eivissa, però voldrien una mica
més que el pagament de les despeses per part del Govern Balear. Volen unes explicacions
clares de quins han set els motius que han retardat l’incompliment del terminis de la
contractació de la radioteràpia. Entenen que sobrava el temps per poder haver complit
aquest compromís de tenir la radioteràpia a la vegada que s’obria el nou hospital.
Demanen que es paguin les despeses, el Govern Balear ha dit que segurament al febrer o
març ja estarà en marxa, per tant no seria una despesa important, i sí que seria una
deferència del Govern Balear, que en realitat el que fa és gestionar els diners de tots, de
avançar als malats que han de rebre aquest tractament, en lloc d’haver-ho d’avançar ells
directament.
També volen demanar un altre punt, que s’augmenti la dieta econòmica de 60 euros diaris a
les persones que han de rebre aquest tractament fora de l’Illa, amb això cobririen d’una
manera controlada les despeses reals que s’ocasionen quan s’ha de viatjar.
I un darrer punt que espera que tots els grups dels Consistori li donin suport, demanen que el
Govern Balear compleixi els acords, tant de la institució insular com del Parlament Balear,
referents a la posada en marxa del nou hospital, de noves especialitats i de recuperació dels
projectes d’un nou centre de salut a Eivissa, i també convertir l’actual hospital de Can Misses
en un hospital sociosanitari, que és d’imperiosa necessitat per a l’Illa d’Eivissa.
Per tant volen completar la moció del Sr. Villalonga amb aquests altres punts, i espera tenir el
recolzament de la resta de grups del Consistori, perquè creu que si arriba al Govern Balear
una reivindicació unànime de la Corporació de l’Ajuntament d’Eivissa, ho llegiran amb més
interès i els nostres ciutadans tendran més possibilitats d’aconseguir això que és un dret.
Sr. Villalonga: Vista l’exposició de la Sra. Costa, votarà a favor de tots els punts de la moció
del PSOE.
Sr. Ferrer: Està totalment amb l’exposició que ha fet la Sra. Costa, i votarà a favor d’aquesta
moció.
Sr. Rodrigo: Per la seua part també votaran a favor.
Sra. Sansano: El seu grup també és molt sensible al tema de la radioteràpia, és una cosa
imprescindible.
En l’exposició de fa el Sr. Villalonga que diu, que s’han d’evitar els desplaçaments fora de
l’Illa pel cost, tant econòmic com social i familiar, hi afegiria també laboral, perquè no és la
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primera persona que per haver d’acompanyar un familiar, o el propi malat ha perdut el seu
lloc feina.
En la del PSOE els agradaria arribar a un consens, i del punt 1 modificar una frase: “El ple de
l'Ajuntament d'Eivissa insta el Govern de les Illes Balears a informar dels motius de
l’incompliment dels terminis de contractació de la radioteràpia”, i treure la resta de la frase.
I el punt 2, que si no estan d’acord en modificar-lo, els votarien per separat, ja que demana
pagar de forma anticipada les dietes, i això no es pot fer perquè no es pot pagar
anticipadament. Els punts 3 i 4 hi estan d’acord.
Per poder defensar aquesta moció han demanat explicacions, i els hi han dit que es va fer un
modificat al projecte inicial de Can Misses, per incloure la construcció d’un espai especial
denominat “búnquer”, on s’ubiquen tots els equips per poder donar tractament als malats.
El projecte no estava previst durant l’etapa anterior de Pacte de progrés, en el plànol només
hi havia grafiada una zona com a reserva d’espai que era del tot insuficient, sense cap model
constructiu que permetés ubicar els equips de radioteràpia.
Els actuals responsables de l’IB Salut varen ser els que varen fer el modificat al projecte
inicial, que incloïa la construcció de l’anomenat “búnquer”. L’actual govern és qui ha licitat els
concurs per a la prestació del servei de radioteràpia a Eivissa i a Menorca, per un import de
més de 17 milions d’euros i per un període de 7 anys.
La paralització de les obres va ser fruit de què, amb els deutes assolits per l’IB Salut feia molt
difícil poder executar les obres.
És cert que la data de desembre que es va dir que es posaria en marxa el servei no serà
possible, però això no vol dir que s’hagi aturat ni posposat s’està treballant. Prima la qualitat
del servei i per tant dels seus equips també.
A la moció del grup EPIC la recolzaran, i la del grup PSOE també si fan les petites
rectificacions que ha assenyalat.
Sra. Costa: Estan d’acord en canviar la redacció del punt 1r., i també estan d’acord en treure
“de manera anticipada”.
En el 2008 els Plens del Consell d’Eivissa i del Parlament de les Illes Balears, per unanimitat,
varen prendre l’acord de què hi hagués el servei de radioteràpia a l’hospital d’Eivissa, creu
que és això el que han de fer. En cada moment la responsabilitat de govern han set uns anys
d’uns, uns anys dels altres, i si s’hagués portat en diligència, a dia d’avui, podrien tenir la
radioteràpia i l’hospital obert.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Està d’acord amb les modificacions.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.
7.3.- És de control, i la passen al punt 9è.
7.4.- Moció del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d’acord en defensa
del servei de radioteràpia al nou hospital de Can Misses.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA EN DEFENSA
DEL SERVEI DE RADIOTERAPIA AL NOU HOSPITAL DE CAN MISSES.
Lurdes Costa Torres, 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
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d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu
debat i aprovació al proper ple ordinari la següent MOCIÓ:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En 2008, els plens del Consell d’Eivissa i del Parlament de les Illes Balears varen prendre
l’acord, per unanimitat de tots els grups polítics, d’instar el Govern de les Illes Balears a què
en el projecte del nou hospital Can Misses d’Eivissa hi figuràs la unitat de radioteràpia, així
com la posada en marxa del servei, si era possible, des del moment de la seua inauguració.
En 2010 es varen iniciar les obres de construcció del nou Hospital Can Misses, amb la
previsió de finalització en 2011 la primera fase i 2012 la posada en funcionament de la
totalitat del complex hospitalari, que incloïa la instal·lació, entre d’altres noves especialitats,
d’un servei de radioteràpia.
En abril del 2011, el Govern de les Illes Balears finalitza el Pla Funcional per a la instal·lació
d’un servei de radioteràpia pública al nou Hospital Can Misses d’Eivissa.
En juny del 2011, com a resultat de les eleccions del mes de maig, es produeix el canvi de
govern a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que passa d’un executiu de Pacte de
Progrés a un executiu del Partit Popular.
En 2012, el Govern de les Illes Balear paralitza les obres del nou Hospital Can Misses,
mentre negocia amb la unió d’empreses adjudicatàries una modificació del contracte.
En gener del 2013, el Govern de les Illes Balears aprova la modificació del contracte de
construcció del nou Hospital, eliminant del mateix la construcció del nou centre d’atenció
primària i fixant en el 31 d’octubre d’aquell any la finalització del conjunt de les obres, un any
després de la primera data prevista.
En juny del 2013, el president del Consell d’Eivissa manifesta que el Govern de les Illes
Balears “és sensible” a què la radioteràpia estigui en funcionament l’any 2014.
En octubre del 2013, el grup del PP al Parlament de les Illes Balears rebutja la proposta del
grup socialista d’instar el Govern de les Illes Balears a realitzar la modificació pressupostària
que sigui necessària per tal d’iniciar de manera immediata els concursos per a la contractació
de l’equipament tecnològic del servei de radioteràpia del nou Hospital Can Misses d’Eivissa i
a accelerar tots els tràmits per assegurar que el servei de radioteràpia podrà oferir-se des del
mateix moment de l’obertura del nou Hospital Can Misses d’Eivissa.
Pocs dies després, a finals d’octubre del 2013, el president del Govern de les Illes Balears,
José Ramón Bauzà, en un acte conjunt amb el president del Consell Insular d’Eivissa, Vicent
Serra, anuncia que el servei de Radioteràpia serà contractat a una empresa privada i que
estarà en funcionament en desembre del 2014. El mateix president del Consell va lligar “el
seu futur polític” al compliment d’aquest compromís.
En novembre del 2013, el Govern de les Illes Balear recepciona l’obra de nou hospital i
comença a pagar les mensualitats corresponents al contracte de construcció, però manté
tancades les instal·lacions.
En abril del 2014, el Govern de les Illes Balears treu a concurs l’adjudicació a una empresa
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privada del servei de radioteràpia, amb 3 mesos de retard respecte a la previsió inicial.
En juliol del 2014 obre una mínima part del nou Hospital Can Misses, només consultes
externes, amb més de 2 anys de retard sobre la primera data prevista i amb un retard de 8
mesos respecte a la data d’entrega de l’obra i d’inici dels pagaments a la concessionària de
la construcció.
En octubre del 2014, el Govern de les Illes Balears anuncia que incomplirà el seu compromís
d’iniciar el servei de radioteràpia en desembre del 2014.
Després de conèixer aquest nou incompliment, el Moviment Pro-Radioteràpia d’Eivissa ha
manifestat la seua decepció, ha exigit responsabilitats i ha demanat que el Govern de les
Illes Balears assumeixi a partir de l’1 de gener la totalitat dels costos econòmics que han
d’assumir les persones que han de desplaçar-se fora d’Eivissa per rebre aquests
tractaments.
Per tot això exposat anteriorment, el grup PSOE-Pacte per Eivissa presenta per a la seua
aprovació la següent
PROPOSTA D'ACORD
1. El ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta el Govern de les Illes Balears a donar explicacions
clares dels motius de l’incompliment dels terminis de contractació de la radioteràpia i fer
públic amb total transparència tot el procés que s’ha seguit fins a la data.
2. El ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta el Govern de les Illes Balears a abonar, a partir del
dia 1 de gener del 2015, a les persones que han de rebre tractament de radioteràpia, de
manera anticipada i fins que no s’iniciï la prestació d’aquest servei a Eivissa, la totalitat de les
despeses econòmiques corresponents a la persona desplaçada i un acompanyant en
concepte de transport interilles, de transport a l’interior de Mallorca, de manutenció i
d’allotjament en un establiment hoteler.
3. El ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta el Govern de les Illes Balears a augmentar la dieta
econòmica de 60 euros diaris a les persones que han de rebre tractament mèdic fora de l’illa
d’Eivissa i a fer efectius de manera immeditada els pagaments endarrerits des de fa més
d’un any.
4. El ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta el Govern de les Illes Balears a complir els acords,
tant de la institució insular com del Parlament de les Illes Balears, referents a la posada en
marxa del nou Hospital, de noves especialitats i de recuperació dels projectes de nou centre
de salut i futur hospital sociosanitari.
Eivissa, a 24 d'octubre de 2014
Sgt. Lurdes Costa Torres
Regidora del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa”
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat, el següent text:
“1. El ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta el Govern de les Illes Balears a informar dels motius
de l’incompliment dels terminis de contractació de la radioteràpia.
2. El ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta el Govern de les Illes Balears a abonar, a partir del
dia 1 de gener del 2015, a les persones que han de rebre tractament de radioteràpia, i fins
que no s’iniciï la prestació d’aquest servei a Eivissa, la totalitat de les despeses econòmiques
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corresponents a la persona desplaçada i un acompanyant en concepte de transport interilles,
de transport a l’interior de Mallorca, de manutenció i d’allotjament en un establiment hoteler.
3. El ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta el Govern de les Illes Balears a augmentar la dieta
econòmica de 60 euros diaris a les persones que han de rebre tractament mèdic fora de l’illa
d’Eivissa i a fer efectius de manera immeditada els pagaments endarrerits des de fa més
d’un any.
4. El ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta el Govern de les Illes Balears a complir els acords,
tant de la institució insular com del Parlament de les Illes Balears, referents a la posada en
marxa del nou Hospital, de noves especialitats i de recuperació dels projectes de nou centre
de salut i futur hospital sociosanitari.”
7.5.- Moció del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d’acord, per tal de
garantir la feina iniciada per eliminar les tanques publicitàries al Municipi d’Eivissa.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA PER TAL DE GARANTIR
LA FEINA INICIADA PER ELIMINAR LES TANQUES PUBLICITÀRIES AL MUNICIPI
D'EIVISSA.
Carmen Boned Verdera, 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
A la vista que hi ha una plaga publicitària al nostre municipi, que no s’apliquen les
ordenances municipals, que la permissivitat i el descontrol són la tònica habitual, que tant als
carrers com a les nostres carreteres no es fa complir la llei.
A la vista que ens trobam amb 184 expedients d’infraccions relacionats amb tanques
publicitàries que es prolonguen en el temps i que corren el perill de prescriure o caducar
sense que a dia d'avui sembli que existeixi una directriu política clara al respecte.
A l'espera que es segueixin fent més esforços per millorar l'estat actual de contaminació del
nostre paisatge i es recuperi una visual menys carregada de publicitat.
Es planteja la següent
PROPOSTA D'ACORD
El ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta l'equip de govern a realitzar els esforços que siguin
necessaris per tal de garantir el compliment de l'ordenança de publicitat, especialment
pel que fa a la publicitat estàtica.
El ple de l'Ajuntament insta l'equip de govern a garantir la continuïtat de la feina iniciada
per tal d'erradicar les tanques publicitàries al nostre municipi, així com a elaborar un
calendari de feina al respecte.
El ple de l'Ajuntament insta l'equip de govern a dotar amb els mitjans humans i tècnics
necessaris, amb reforços puntuals si es considera necessari, per tal de poder
endavant aquestes tasques i tramitar amb la diligència necessària els expedients
iniciats.
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Eivissa, a 24 d'octubre de 2014
Sgt. Carmen Boned Verdera
Regidora del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa”
Intervencions:
Sra. Boned: És una proposta d’acord en positiu per tal de garantir la feina iniciada d’eliminar
les tanques publicitàries en el municipi d’Eivissa.
Dins del municipi hi ha un descontrol absolut de publicitat, hi ha molta permissivitat per part
de l’Ajuntament, no es fa complir la llei i no es compleixen les ordenances de publicitat. El
PSOE-Pacte ho ha denunciat públicament en nombroses ocasions, perquè estan realment
preocupats per l’increment de publicitat que hi ha per tots costats, és una publicitat il·legal. Hi
ha anuncis que estan aferrats a les façanes, a edificis, a murs, a qualsevol mobiliari urbà,
això és una de les coses que també embruta la ciutat i fa que estigui poc cuidada.
Aquest estiu ha set el súmmum del descontrol, han pogut veure cartells que estaven aferrats
irregularment a algunes parets, i que podrien tenir unes sancions de fins a 600 euros, que
portaven el logo de l’Ajuntament.
Quan als cotxes i camions que estan aparcats a les rotondes o a les voreres dels carrers per
publicitar els seus locals o serveis, tampoc han fet res quan això està prohibit a les
ordenances.
De les tanques publicitàries que és del que tracta aquesta moció especialment, saben que hi
ha uns 184 expedients d’infraccions urbanístiques, que es va prolongant en el temps i que
corren el perill de prescriure. No hi ha una clara directriu política en aquest sentit.
En el 2010 l’Ajuntament va fer una ordenança específica sobre publicitat, on es prohibeix la
instal·lació de tanques publicitàries. A rel d’aquesta normativa es retiraren desenes de
tanques a les feixes de Vila. Es va notificar a Ibiza Publicidad perquè retiressin la resta de
tanques, però això no s’ha arribat a complir. Se suposava que a l’octubre de 2011 havien
d’estar totes retirades, això era un acord al que va arribar l’Ajuntament amb Ibiza Publicidad,
perquè en aquell moment finalitzava la concessió per explotar el panells i ja han passat tres
anys des d’això. Si s’hagués volgut renovar la concessió s’hauria d’haver fet d’acord amb les
normatives actuals, perquè les que hi ha actualment en troben en total il·legalitat, o sigui que
ja és una obligació treure-les.
Per tot això plantegen els punt que figuren a la moció.
Sr. Ferrer: Efectivament hi ha hagut un descontrol total des de fa un parell d’anys a tota la
zona de la Marina, i altres zones de la ciutat amb el tema de la publicitat. Aquesta situació
s’ha de reconduir d’alguna manera, perquè és una mala imatge per a la ciutat.
Sr. Rodrigo: El seu vot serà afirmatiu. Vol fer una sèrie de puntualitzacions, perquè per un
costat està l’ordenança de publicitat, i per altre tot el tema del plec de la publicitat a domini
públic.
Quan arribaren al govern varen demanar l’expedient de publicitat, i trobaren que durant
quinze anys s’havia anat renovant una contracta pública de publicitat a domini públic, sense
saber molt bé perquè. Es va notificar anticipadament la rescissió del contracte a l’empresa.
L’empresa ho va recórrer en el contenciós administratiu, i si no està mal informat creu que
han perdut el plet.
Porten des del 2011 pendents de treure aquest nou plec de concessió de publicitat, que com
diu la Sra. Boned, genera una contaminació visual en la ciutat, que creu que per a tots hauria
de ser una prioritat netejar aquestes tanques antigues. Creu que es poden posar tanques
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més dignes o menys contaminants, i deixar espais reservats per a una publicitat més
moderna.
A l’equip de govern li queda aquest tema de treure’l quan abans. Creu que per a tothom el
tema de les tanques publicitàries és un horror. Anima a l’equip de govern que segueixi
treballant en això, sap que no és fàcil perquè hi ha molta complexitat jurídica i social, però es
pot fer.
Sra. Sansano: Creu que tots estan d’acord en qur aquesta plaga publicitària, fa mal d’ulls i
no és una cosa que agradi, però l’equip de govern té clar que aquest tema s’ha de
solucionar. Cada vegada que tenen coneixement de que l’ordenança s’incompleix intenten
enviar a la policia.
Per una banda està l’ordenança de publicitat que s’ha de fer complir, i un altre tema diferent
és el contracte de publicitat que estava prorrogat de forma tàcita. L’Ajuntament hauria
d’haver revisat el contracte i no ho va fer. Aquest tema esta judicialitzat, i té entès que
l’empresa ha perdut en primera instància el judici, però pareix ser que volen recórrer per tant
mentre estigui judicialitzat han de deixar que siguin els tribunals que ho aclareixin.
S’han iniciat 182 expedients, alguns d’ells han pagat, altres han recorregut i ara mateix hi ha
pendents 80 expedients amb contenciós administratiu, i des de l’Ajuntament es demanarà
l’acumulació dels expedients perquè són tots més o menys similars.
A pesar de què entenen que han de fer complir l’ordenança per damunt de tot, i que és
veritat que tanta publicitat on no toca s’ha de solucionar, però com que hi estan damunt i
envien a la policia cada vegada que tenen notícia d’alguna infracció, i estan treballant amb el
tema del contenciós i pendent del que diguin els tribunals, no recolzaran aquesta moció.
Sra. Boned: És una llàstima que no estiguin d’acord en portar endavant aquesta moció.
No li ha comentat els punts de la moció. No li ha parlat del calendari d’actuacions. Si hi ha
184 expedients només 51 estan en tràmit, els 133 que resten prescriuran i no si podrà fer
res.
Agraeix al Sr. Rodrigo el suport a aquesta moció, i entendre que aquesta és una feina que
porta un esforç i que s’ha d’eradicar d’una vegada.
Sra. Sansano: S’ha continuat treballant en tot moment. Ara mateix la Banca March ha fet un
aval per un total de 140 expedients, 12 d’ells ja s’han pagat i estan pendents del contenciós
administratiu. Creu que s’ha actuat amb diligència des de sempre, i han intentat ser
proteccionistes amb el sancionat i garants en tots els seus drets, però molt rigorosos amb els
terminis i amb les formes. Estan pendents de l’informe de la Tresorera per seguir endavant,
no hi ha res parat.
Sra. Marí: Està d’acord amb tot el que ha dit el Sr. Ferrer. Des del primer moment està
actuant en el tema de la publicitat, dels sorolls i el Port. Té fotos de publicitat il·legal que ha
enviat a la UMA que ho ha comprovat directament i s’han sancionat.
Estan seguint tot el que s’estava fent i més a damunt que mai. És la primera que ha dit que
no vol soroll, que no vol cartells mal posats, perquè fa lleig per a la ciutat.
Sra. Boned: Vol fer una puntualització. La Sra. Sansano diu que el Sr. Marí havia continuat
la tasca. Varen fer una pregunta per escrit sobre les tanques publicitàries que estan en el
pàrking d’es Pratet, i com que no hi ha cap denuncia per part de l’Ajuntament no es podien
sancionar. Si ho volen fer una ullada tal vegada per aquell barri trobaran coses.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb el vots en contra de les Sres. Marí, Sansano,
Fajarnés, Sánchez, Riera, Srs. Daura, Flores, Gallego, a favor de les Sres. Costa, Boned,
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Martínez, García, Valladolid, Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Rodrigo, Ferrer, Villalonga, i
l’abstenció de la Sra. Sánchez-Jáuregui.
7.6.- Moció del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d’acord, per a la
creació d’una comissió especial de treball per abordar la problemàtica de l’emissari i els
fondejos de la platja de Talamanca.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA PER A LA CREACIÓ
D'UNA COMISSIÓ ESPECIAL DE TREBALL PER ABORDAR LA PROBLEMÀTICA DE
L'EMISSARI I ELS FONDEJOS DE LA PLATJA DE TALAMANCA.
Marc Costa Tur, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'empar del que
estableixen els articles 91.4 i 97.3 del Real Decret 2568/1986 que aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu
debat i aprovació al proper ple ordinari la següent MOCIÓ:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En els darrers temps assistim amb gran preocupació a les diferents problemàtiques que
envolten a la platja de Talamanca. Són moltes les reclamacions vesinals, empresarials així
com del nostre grup polític per preservar l'essència i les característiques d'aquest espai tan
important per al municipi.
A la badia de Talamanca s’han encès totes les alarmes, i principalment s’han encès per dos
motius principals: El primer, per la situació de l’emissari que vessa a la badia. El trencament
de l’emissari de la depuradora que aboca a la mateixa platja. Però assistim també amb
perplexitat a la situació de saturació d’embarcacions (mesos d’estiu) que han decidit utilitzar
la badia com a lloc d’estància en el mesos de maig, juny, juliol, agost i setembre. Tot això
està perjudicant de manera molt greu a les praderies de posidònia, a la qualitat de les aigües
i, en conseqüència, a les persones i al teixit empresarial abocat al cent per cent al turisme.
Al darrer plenari varem plantejar què estava passant amb l’emissari així com amb els
fondejos. Aquests darrers dies ens hem assabentat que la única solució que l’equip de
govern planteja és la d’esperar a la construcció de la depuradora, que ningú pot confirmar a
hores d'ara quan es portarà a terme. Així mateix, i en relació als fondejos, l’única resposta
que hem rebut de l’equip de govern és que això no és competència municipal.
Davant d’aquesta situació de paràlisi i entenent que la situació és d’emergència, plantejam la
següent
PROPOSTA D'ACORD
PRIMERA.- La creació d’una COMISSIÓ ESPECIAL DE ESPECIAL DE FEINA, PER A LA
SOLUCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DE L’EMISSARI I DELS FONDEJOS INCONTROLATS
DE TALAMANCA i amb els següents objectius i membres:
Objectius:
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a) Abordar la reparació de l’emissari de la depuradora que aboca a la badia de Talamanca.
Amb l’objectiu de liderar les tasques de reparació d’aquest emissari, assumint, si no hi ha
més remei, la redacció del projecte i l’abonament de les obres amb fons propis de la
Corporació i acordant la redacció i la licitació pel sistema d’emergència per motius obvis de
danys a l’ecosistema marí, que a hores d’ara s’estan produint. Redactant els convenis i
acords precisos amb l’administració titular per practicar la intervenció des dels serveis que
l’Ajuntament hagi contractat i per tal que el mateix pugui estar en condicions no més tard de
la propera temporada turística.
b) Abordar la regularització dels fondejos estacionals a la badia de Talamanca. Sol·licitant a
l’administració competent la cessió del mirall d’aigües de la badia per tal que l’Ajuntament
l’exploti en base al projecte de regulació dels fondejos que la Corporació redacti. Aprofitant
en tot cas la feina ja feta a la legislatura 2007-2011 i abonant, si s’escau, el cànon pertinent a
l’administració que cedeix la competència. En definitiva, aplicant un sistema semblant al del
Parc Natural de Cabrera als mesos d’estiu.
Membres:
a. 2 membres de l’equip de govern.
b. 2 membres del grup PSOE-PACTE.
c. 1 membre d’entre la resta de grups/regidors no adscrits (amb caràcter rotatori)
d. 1 representant de l’AAVV de Talamanca.
e. 1 representant dels empresaris de Talamanca.
f.

El Secretari de la Corporació. Que podrà delegar en el responsable del Departament
de Contractació.

g. Un responsable tècnic del departament de Medi Ambient.
h. Un enginyer municipal.
Durada:
Des de el primer de novembre de 2014 fins al mes de juny de 2015. Prorrogable si
s’escau. Tot amb la vocació de solucionar les dues problemàtiques abans de l’inici de
la temporada turística 2015.
Eivissa, a 24 d'octubre de 2014
Sgt. Marc Costa Tur,
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa”
Intervencions:
Sr. Costa: Vol que l’equip de govern entengui que amb aquesta moció venen a ajudar-los, a
donar-los suport, a buscar aquest punt de col·laboració, i d’una manera constructiva buscar
una solució a un dels problemes més importants que té ara el municipi d’Eivissa, que és la
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ruptura de l’emissari de Talamanca i que ha provocat una situació d’emergència al que és la
platja quant a vessaments i tancament d’aquesta, que ha provocat una pèrdua de prestigi de
la platja, i una pèrdua d’ingressos per a totes les persones que hi treballen i hi viuen i també
per aquelles persones que la gaudeixen.
Aquesta moció també serveix perquè l’Alcaldessa pugui explicar que han fet des del darrer
plenari en relació amb aquest tema.
Pel que ha vist en els diaris no es fia del ritme del govern balear, i la platja té un altre ritme
que s’atura ara, però a l’abril o al maig el ritme torna a començar, per la qual cosa tenen vuit
mesos per solucionar el problema de l’emissari, però el Conseller competent diu que ho faran
quan facin la depuradora, i això no ho poden tolerar i pretenen que l’Alcaldessa tampoc ho
toleri, i si no li fan prou cas, com que no es pot esperar, proposen que l’Ajuntament faci
aquesta obra, i després ja passaran la factura a Abaqua.
Si l’Alcaldessa es capaç de convèncer-los de que aquest hivern es farà la reparació de
l’emissari, i que no hi haurà els problemes que hi va haver l’any passat a Talamanca, podrien
retirar la moció, però està segur que no la retiraran perquè estar segur que no els
convencerà, no perquè no estigui fent feina que està convençut que n’està fent i que ara els
hi comunicarà. Però com que a Palma i a Madrid les coses van poc a poc, aquest problema
l’ha d’abordar l’Ajuntament. Han de crear una comissió de treball molt executiva, amb totes
les parts implicades, decidir quin és el procediment més urgent per poder solucionar això.
L’hi estenen la ma perquè hi ha un problema a Talamanca que mereix una solució urgent.
Sr. Ferrer: A l’anterior legislatura es va treballar molt en aquesta platja, per arribar a un
consens entre els empresaris i les institucions públiques, per portar endavant el que era
“Talamanca obert tot l’any”. També varen aconseguir que fos la única platja totalment
accessible dins del municipi, i la segona d’Espanya accessible per a les persones invidents.
És una platja entranyable per a tothom propera a la ciutat, amb una activitat tot l’any, i que es
troba amb una situació límit per culpa de l’emissari. Aquest emissari hauria d’estar reparat en
què sigui amb diners de l’Ajuntament, i després passar la factura. Creu que s’han de prendre
mesures ja que no poden esperar un altre any.
Sr. Villalonga: Aquesta moció pretén que es creï una nova comissió per tractar aquest tema,
considera que l’ideal seria que dins d’alguna de les comissions que té aquest Ajuntament,
per exemple la d’Urbanisme, fos en la que es tractés aquest tema, ja que a més la proposta
formulada d’aquesta nova comissió, no respecta la pluralitat del Ple.
Quan costa reparar l’emissari? A Talamanca hi ha un altre tema a subsanar, que és
l’abocament de salmorra a la mar, i que està perjudicant a la posidònia.
Moltes d’aquestes incidències de Talamanca també es podrien traslladar a Figueretes, amb
la qual cosa si en comptes de fer una comissió específica per a Talamanca, es tractés tot a la
Comissió d’Urbanisme si podria anar posant tots els temes referents a les platges, o algun
altre tema que no fos de platges, com per exemple ses Feixes.
Creu que el text és millorable, i si s’atenguessin aquestes qüestions que ha plantejat votaria
a favor.
Sr. Rodrigo: Votaran a favor de la moció, però si li permet, indicarà una sèrie de millores que
creu que es podrien incloure.
Entén que aquesta comissió és per a assessorar i treballar en el tema, i que després els
acords s’hauran de prendre a les comissions que correspongui.
Demana que incorporin algun representant de les altres administracions que estan afectades,
com Costes, Abaqua, Consell, Govern, etc.

25

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 30 d’octubre de 2014
Estan d’acord amb el Sr. Villalonga, de què podrien aprofitar aquesta circumstància per
treballar també en el problema de Figueretes. Té clar que és un problema global, depuradora
més emissari i emissari més depuradora.
També creu que els mallorquins o els madrilenys no tenen problema a casa seua, i que si no
ho arregla l’Ajuntament, no ho arreglaran ells o arribaran tard. Si jurídicament es pot i si
econòmicament es pot, si es pot declarar l’emergència en aquesta comissió i fer aquesta
inversió, per la seua part tendran tot el recolzament, i ben gastats estaran els sous en un
emissari perquè la brutor no arribi a la platja de Talamanca
Sra. Sánchez-Jáuregui: Creu que tenen un gran problema amb l’emissari de Talamanca i el
gran problema que tenen és amb la depuradora. Per tant entén que és un tema fonamental
veure la forma d’afrontar-los per a resoldre’ls, des de les competències de l’Ajuntament i
instant de manera clara i eficaç, utilitzant els medis que s’hagin d’utilitzar, a les
administracions competents.
Amb aquesta comissió que es proposa, no creu que s’aconsegueixi la finalitat que es pretén,
que és donar solució a aquests temes.
Està d’acord amb el Sr. Villalonga de que ja tenen comissions a l’Ajuntament, que són
adequades i que a més estan perfectament conformades amb la proporcionalitat del Ple, i
aprovades institucionalment, o es poden utilitzar els medis que aquí es proposen per arribar
a aconseguir la solució d’aquests problemes, i que desafortunadament durant moltes
legislatures no han aconseguit solucionar-los. No votarà a favor de la moció.
Sra. Marí: Li agradaria que l’hi digues quan va dir que haurien d’esperar per la depuradora,
perquè la seua feina ha anat totalment al revés, ha dit que arreglar l’emisari és una urgència i
una emergència, perquè el tema de la depuradora va per llarg, i l’emissari almenys s’hauria
de reparar ara. També s’haurien de posar les boies corresponents i impedir els fondejos a
Talamanca. El treball per part d’aquesta Alcaldessa està en intentar que aquest problema de
Talamanca es resolgui, i instar al Govern Central, ja que són competències seves, a que
abalisin correctament aquest emissari i que es prohibeixin els fondejos incontrolats.
Està enviant informació a totes les administracions competents, perquè vegin l’estat en que
està, que és molt greu el tema i els seus escrits són reiterant el mateix una vegada i una
altra.
Està totalment d’acord en el tema de Talamanca, estan intentant seguir condicionant el barri
en tots els sentits. L’escola de vela ja està en marxa.
Està d’acord amb el Sr. Villalonga en el sentit de que hi ha un comissió d’Urbanisme, que
creu que és on s’hauria de debatre aquest problema, i invita a tothom que sigui necessari,
perquè és un problema molt greu per a tots els ciutadans.
Creu que l’Ajuntament no pot assumir ara un cost de 700.000 euros.
Sr. Costa: La forma no li interessa. Creu que estan aportant alguna cosa de valor a
l’Alcaldessa, si soluciona el problema de la forma que li estan plantejant, igual pot solucionar
el problema de l’emissari aquest hivern.
Pensa que d’aquí a maig solucionarà aquest problema enviant una carta setmanal al Sr.
Company o a la Direcció General de Costes?
L’Ajuntament té sous per afrontar el problema. És compromet a que d’aquí a maig estigui
arreglat el problema de l’emissari?
Ara poden fer-ho, independentment de la Comissió que es creï o no, declarant l’emergència
d’aquesta obra i fent un conveni amb el govern balear. El tema de les competències és una
cosa molt antiga Sra. Sánchez-Jáuregui, el lideratge polític no va de competències, va
d’intentar afrontar problemes i veient quina és l’administració que ho pot solucionar. Si l’altra
administració és intel·ligent per un rato passa la competència, però això s’ha de liderar i creu
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que en aquest cas es pot liderar. Li dona la impressió que aquesta comissió es crearà, i
hauran de tenir un pla de treball, els hi és igual si és dins de la d’Urbanisme o no, però
exigiran que per a aquest tema es convoqui les vegades que s’hagi de convocar. Aquesta
comissió o subcomissió dins de la d’Urbanisme, i que poden ser els mateixos membres
d’aquesta comissió, haurà de dir al Conseller corresponent que volen fer un conveni amb
ells, a veure que li pareix. Assegura que és possible, i que de la forma que ho està fent la
Sra. Alcaldessa no arriba a maig amb això arreglat.
Sr. Villalonga: Si no ho ha entès malament, poden rectificar la moció i fer que sigui la
Comissió d’Urbanisme la que s’encarregui d’aquest tema.
Si han de pagar alguna cosa seria procedent que algú digui quan costa l’obra.
El que no poden fer és que en aquest Ajuntament, l’estat d’excepció i d’urgència sigui el
normal dels estats per reparar les coses.
El que treuria en clar d’aquesta moció, és que la Comissió d’Urbanisme es reuneixi la
setmana que ve amb caràcter d’urgència, i que s’utilitzin les ferramentes que tenen
actualment per convocar a les persones que s’hagin de convocar.
Demana al Sr. Costa si poden incloure un paràgraf que digui: “L’Ajuntament d’Eivissa insta al
Govern a la urgent reparació ...”, i aprofiten el tema i se’ls hi envia una altra vegada que avui
han tornat a treure el problema.
Sr. Rodrigo: La millor mesura per protegir la posidònia, és invertir sous en que les restes de
l’emissari no la perjudiquin, perquè quan hi ha vessaments la primera perjudicada és la
pradera de posidònia.
La proposta del PSOE de que l’Ajuntament avanci els sous i faci les obres, els hi pareix molt
bona. Si és jurídicament viable i si es pot fer amb la llei en la ma, la veu tan en positiu que,
salvat que facin una advertència de legalitat els serveis jurídics de la casa, li pareix perfecte.
Li dona igual el que valgui la reparació de l’emissari, però s’ha de prendre l’acord ja.
Creu que el tema de les cartes i les visites no val. Demana a l’Alcaldessa que assumeixi la
proposta com a seua i que s’arregli.
Sra. Marí: Creu que estan tots per la labor de treballar. Creu que la proposta del Sr.
Villalonga de portar-ho tot des de la Comissió d’Urbanisme, invitant als experts oportuns i
creant reunions extraordinàries, que no té cap problema en convocar, seria la forma de
buscar de veritat la solució. Està d’acord que a través de cartes en aquest moment és difícil,
però tampoc creu que amb una comissió d’una dura de novembre fins a juny, com demana el
PSOE, se solucioni el problema.
Tampoc està d’acord amb els membres que han posat. Creu que si modifiquen la comissió i
la plantegen a la propera Comissió d’Urbanisme d’una altra manera, està d’acord d’instar al
Govern des d’una comissió de treball firmada per tots, no només per l’Alcaldia.
Que el Sr. Costa li digui que per urgència té que realitzar aquest pagament, primer haurà de
consultar amb els serveis jurídics perquè no ho veu clar. Perquè els diu al de Talamanca que
sí i al de Figueretes que esperi? Ha de pensar en tots, llavors si paga hauria de pagar el de
Talamanca i el de Figueretes, ho sent però és una realitat, ha dit que tractava a tothom per
igual i és així.
Sr. Costa: L’important no és la comissió, sinó que decideixin la declaració d’emergència
d’aquesta obra i fer el conveni amb el Govern Balear.
Ara tenen un problema i l’han de solucionar, i després ja abordaran els altres.
És molt senzill, dins de la Comissió d’Urbanisme hi haurà una subcomissió per treballar
només aquest assumpte. Per tant accepten que sigui: la creació d’una Subcomissió especial
de feina dins de la Comissió d’Urbanisme, que els membres siguin tots els membres de la
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Comissió d’Urbanisme, i creu que han de convidar a algun representant de Talamanca,
empresarial i veïnal, obviament el Secretari de la Corporació, un responsable tècnic del
departament de Medi Ambient, i un enginyer municipal. Diu això perquè hi haurà algú que ja
porta temps treballant amb això com experts de medi ambient de la casa, que diran els
problemes que ara té l’aigua i el que s’ha de fer. Però primer hauran de firmar un conveni, i la
comissió el primer que ha de decidir és mandatar a l’Alcaldessa per convèncer als de Palma
per a la firma d’aquest conveni.
Creu que no estaria malament que en aquesta comissió hi anés participant Abaqua i Costes,
una vegada que estigui firmat el conveni, per tal que puguin assessorar a les empreses a les
quals es liciti les obres, i al maig igual tenen el problema arreglat.
Sra. Marí: És realista, ha estat amb els vesins de Figueretes i l’emissari també està
malament, i per a ella tots dos tenen la mateixa importància.
Han arribat a la conclusió de que faran una subcomissió dins de la Comissió d’Urbanisme, en
això està totalment d’acord i treballaran junts, però dins de la legalitat. Si ho accepten votaran
a favor.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb el vots a favor de les Sres. Marí, Sansano,
Fajarnés, Sánchez, Riera, Costa, Boned, Martínez, García, Valladolid, Sánchez-Jáuregui, i
Srs. Daura, Flores, Gallego, Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Rodrigo, Ferrer, i l’abstenció del
Sr. Villalonga, el següent text:
”PRIMERA.- La creació d’una SUBCOMISSIÓ ESPECIAL DE FEINA, DINS LA COMISSIÓ
INFORMATIVA D’URBANISME, PER A LA SOLUCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DE
L’EMISSARI I DELS FONDEJOS INCONTROLATS DE TALAMANCA i amb els següents
objectius i membres:
Objectius:
a) Abordar la reparació de l’emissari de la depuradora que aboca a la badia de Talamanca.
Amb l’objectiu de liderar les tasques de reparació d’aquest emissari, assumint, si no hi ha
més remei, la redacció del projecte i l’abonament de les obres amb fons propis de la
Corporació i acordant la redacció i la licitació pel sistema d’emergència per motius obvis de
danys a l’ecosistema marí, que a hores d’ara s’estan produint. Redactant els convenis i
acords precisos amb l’administració titular per practicar la intervenció des dels serveis que
l’Ajuntament hagi contractat i per tal que el mateix pugui estar en condicions no més tard de
la propera temporada turística.
b) Abordar la regularització dels fondejos estacionals a la badia de Talamanca. Sol·licitant a
l’administració competent la cessió del mirall d’aigües de la badia per tal que l’Ajuntament
l’exploti en base al projecte de regulació dels fondejos que la Corporació redacti. Aprofitant
en tot cas la feina ja feta a la legislatura 2007-2011 i abonant, si s’escau, el cànon pertinent a
l’administració que cedeix la competència. En definitiva, aplicant un sistema semblant al del
Parc Natural de Cabrera als mesos d’estiu.
Durada:
Des de el primer de novembre de 2014 fins al mes de juny de 2015. Prorrogable si
s’escau. Tot amb la vocació de solucionar les dues problemàtiques abans de l’inici de
la temporada turística 2015.”
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7.7.- Moció del grup municipal Eivissa pel Canvi, amb proposta d’acord, per a la conservació
del nostre patrimoni.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EIVISSA PEL CANVI
Conservació del nostre patrimoni
Vicent Ferrer Barbany, portaveu del grup municipal d’Eivissa pel Canvi, a l’ampar del que
estableixen els articles 91.4 i 97.3 del Real Decret 2568/1986 que aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu
debat i aprovació al proper ple ordinari la següent MOCIÓ:
EXPOSICIÓ DE MOTIU:
Llegides les declaracions del president de l'autoritat portuària Sr Pons sobre una obra tan
important per a la ciutat com és la recuperació de la nostra façana marítima, en les que
demostra el seu menyspreu a aquesta institució i als acords aprovats pel ple d'aquesta
corporació, així com a les normes sobre conservació del nostre patrimoni. i davant la falta
d'autoritat per part d'aquest equip de Govern per a fer-les complir,el grup Eivissa pel Canvi
proposa a l'Ajuntament d'Eivissa l'adopció dels següents acords:
Que aquest projecte passi per totes les comissions sobre conservació del nostre patrimoni.
com és preceptiu per a qualsevol projecte que el pugui afectar.
Que totes els acords aprovats per aquest ajuntament sobre aquesta obra es facin complir a
l'autoritat portuària.
Eivissa, 26 d’Octubre de 2014
Signat:
Vicent Ferrer Barbany
Portaveu del grup municipal d’ExC”
Intervencions:
Sra. Marí: Ahir varen tenir una comissió extraordinària d’Urbanisme per parlar del Port, i els
punts 7 i 8 parlen d’aquest tema, no sap si volen continuar amb el tractament de les mocions.
Sra. Costa: Quant a la seua moció la retiren, amb un vot de confiança de que tot el que es
va prometre ahir, esperen que es compleixi.
Sr. Ferrer: Efectivament ahir hi va haver una reunió a la qual no va ser convidat, i per això no
hi va assistir.
No retira la moció, però degut al que ha llegit en el diari avui de matí, mantindrà els dos punt
de la moció, i n’afegirà un que seria: “Demanar a l’Autoritat Portuària que retorni a la ciutat,
les parts que ja no tenen un ús portuari, des de la via central del Port fins els carrers i places
que són confrontants amb el Port.”
Li agradaria que aquest punt s’afegís a la seua proposta d’acord, i a més la paraula seria
“exigir”, perquè Autoritat Portuària està treballant en aquest port d’una manera que creu que
no és la correcte, perquè aquest port ja ha perdut la funció. Estan parlant d’un espai públic no
privat de l’Autoritat Portuària. L’actuació que està fent en el Port d’Eivissa li ha paregut
sempre menyspreant, a les opinions de l’Ajuntament. Però pel que ha vist amb la reunió
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d’ahir la situació ha canviat, vol fer una reflexió sobre l’activitat portuària, aquesta activitat ha
desaparegut per la qual cosa el Port d’Eivissa no és el que era, està integrat a la ciutat.
L’Autoritat Portuària ha anat accedint i acaparant a espais de la ciutat, com la Plaça de sa
Riba, el Carrer Garijo, etc., això demostra que no hi ha hagut una idea clara de com s’ha anat
desenvolupant aquest espai. Quan el port perd l’activitat industrial tot això té de retornar a
l’Ajuntament, que és qui realment ha de gestionar aquestes places i carrers.
Varen fer un port nou amb el cost que ha tengut, tan ecològic com visual, a canvi de la
recuperació d’aquest port que sempre ha estat lligat a la ciutat. Per la qual cosa exigiria el
retorn de tota aquesta part a l’Ajuntament.
És curiós que es comenci una obra sense un pla d’usos, es comença una obra sense
continuar un pla director que està aprovat i que no s’està aplicant.
Creu que té d’haver-hi una oportunitat directa d’estudi per part dels tècnics de l’Ajuntament,
del que es realitzi damunt d’aquest espai ciutadà, i s’ha de controlar tant que es compleixi tot
el que demana patrimoni per a la seua conservació, com que es tengui cura de totes les
opinions que ha tengut aquest Ajuntament referent a aquest espai. Per això demana que tots
els acords que ha adoptat l’Ajuntament, es facin arribar a l’Autoritat Portuària i se’ls hi faci
complir.
Espera que entenguin la seua proposta perquè també comporta el pla de mobilitat, que per fi
ahir es va començar a parlar d’aquest pla en relació al port, i ara s’ha de pensar en Vara de
Rey quan hi hagi tots els canvis que hi te que haver com ajuntarà aquest espai amb l’altre.
No poden permetre que això poc a poc es converteixi en una marina privada, que és la
intenció actual de l’Autoritat Portuària.
Sra. Costa: Al seu grup el que passi en el Port els preocupa molt, per això quan varen veure
que pretenien parar les obres i que hi havia tot aquest conflicte, varen presentar aquesta
moció que ara han retirat, i vol explicar el perquè. Ahir varen assistir a la reunió que hi va
haver, i volen donar aquest vot de confiança a l’Autoritat Portuària.
A la seua moció proposaven l’inici de les obres, i els hi han dit que comencen les obres,
doncs endavant. Han dit que considerarien els apunts que han fet els tècnics. S’ha dit que es
paralitzava l’actuació al martell, que era una de les demandes del PSOE-Pacte de que no
volen edifici en el martell, i així ho han aprovat per majoria i en algun cas per unanimitat en
aquest Ple. Per tant donaran suport a la moció del Sr. Ferrer, perquè insisteix en aquests
apunts de que es facin complir els acords d’aquest Ajuntament.
Quant al tema de l’aparcament s’havien posicionat en contra, però si els convencen de que
es fa un aparcament soterrat, de que no té impacte visual, i de que a més es dona
preferència als vesins del Port ho estudiaran, que no quedi perquè no estudien i es
replantegin res quantes vegades sigui possible, sempre i quan l’objectiu sigui aconseguir el
port que els ciutadans ens mereixem.
Li pareix molt bona la proposta que fa el Sr. Ferrer de que, una vegada que s’ha traslladat
tota la zona portuària de mercaderies, de passatgers i demés, dels molls de l’interior que més
sensibles són al contacte amb la ciutat, el lògic és que passi com a altres ciutats ha passat,
que es recuperi la gestió per part de l’Ajuntament.
Donaran suport a la moció del Sr. Ferrer, insistint que s’han de fer complir els acords de Ple
que s’hagin pres.
Sr. Villalonga: Amb la reunió d’ahir es va obrir una via de diàleg i negociació. El delegat va
dir una cosa preocupant, i és que si no construeixen l’edifici d’es Martell no enderrocaran el
vell. Per quin motiu?
Recolçaran les propostes que ha presentat el Sr. Ferrer. Considera que l’Ajuntament ha de
recuperar aquest espai. Per la seua part no li donen cap vot de confiança a l’Autoritat
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Portuària. No es pot donar una vot de confiança a algú que sistemàticament està traint
aquesta confiança.
Sr. Rodrigo:.A la reunió d’ahir tots varen sortir de molt bon rollo. L’Autoritat Portuària va
aconseguir el venia a aconseguir, perquè des d’un principi vol un pàrking ja que una marina
sense un pàrking no té sentit. No va quedar clar que tots estiguessin d’acord amb el pàrking,
se’ls va exigir que presentessin el Pla de Mobilitat per veure com afectaria.
Exigir a Autoritat Portuària que tornin tots aquest terrenys creu que ara és millor que no. No
la votarà a favor ara, no sigui que l’Autoritat Portuària canviï d’idea i els hi torni ara, i
l’Ajuntament s’hagi de fer càrrec d’aquesta reforma. Si a la moció fa constar que una vegada
executades les obres, la votarà a favor.
Sra. Sánchez-Jáuregui: En els dos anys que va estar d’alcaldessa hi va haver moltes
reunions amb l’Autoritat Portuària explicant els projectes, i amb tots els grups de l’oposició,
després va ser amb vàries institucions, i a Can Ventosa on va poder participar tota la
ciutadania. Pertant no va ser aquesta la primera vegada que es reunien.
Aquest Ajuntament en Ple ja va adoptar una sèrie d’acords respecte a aquest tema, que són
executius i que s’han de tenir en compte.
Sra. Sansano: En primer lloc vol demanar disculpes en nom de l’Alcaldessa al Sr. Ferrer i a
la Sra. Sánchez-Jáuregui, perquè pensaven que tothom estava ben convocat.
Vol agrair a la Sra. Costa el vot de confiança, pensa que és assenyat i espera que no els
enganyin.
Sap que el Sr. Ferrer pot fer aportacions molt vàlides en aquest tema, per tant és una part
que pot ser de molta ajuda. S’ofereix a quedar amb ell quan vulgui per explicar-li, encara que
també ho pot preguntar als seus companys de bancada, perquè tengui l’opinió de tots.
Com ha dit el Sr. Rodrigo, té la sensació de què ahir la reunió va començar un poc
encrespada, les coses es varen anar canalitzant, i varen sortir més o menys conformes amb
la proposta que ja portava preparada l’Autoritat Portuària.
El col·lectiu d’arquitectes i també el Sr. Costa, varen incidir molt en conèixer el Pla d’Usos
perquè és difícil parlar d’unes obres sense conèixer els usos que se’ls hi donarà. Ja ni havia
hagut algun però pareix ser que no es va tramitar bé, ara l’Autoritat Portuària n’està acabant
de redactar un altre i abans de finalitzar l’any els hi presentaran, com també un esborrany de
projecte bàsic del que podria ser aquest pàrking semisoterrat. Per tant pensen que aquests
temes ara els podrien aparcar i esperar a veure si això és així.
Quan varen rebre la moció del Sr. Ferrer anaven a aprovar-la amb dos rectificacions, però
ara pensen que igual que el PSOE-Pacte ha decidit retirar la seua moció i donar un vot de
confiança, també hauria de retirar la seua moció i donar un vot de confiança. Si el Sr. Ferrer
retira la moció li proposa el mateix que al Sr. Villalonga en la d’artesania. És molt interessant
tot això que estan dient, haurien de recollir les aportacions que ha fet el Sr. Rodrigo, unir-ho
tot i fer una redacció amb tot això que volen expressar i que li volen dir a Autoritat Portuària.
Les obres a que es refereix Autoritat Portuària, no estan sotmeses a cap acte de control
preventiu municipal, perquè constitueixen obres públiques d’interès general. Ahir varen veure
que el talant era de explicar-ho i consensuar-ho, i varen sortir amb la idea de què els
escoltarien.
Si el Sr. Ferrer la vol aplaçar per al mes que ve, la podrien redactar tots conjuntament es
presenta i la voten per unanimitat.
Sr. Ferrer: En principi no considera que s’hagi d’aplaçar perquè no expressa res que no sigui
assumible, perquè només demana que es compleixi la llei.

31

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 30 d’octubre de 2014
Quan al segon punt ja es suposava que era entregar-ho amb les obres executades, perquè
això era el que s’havia dit des d’un inici amb les explicacions a Autoritat Portuària.
Però es troben amb una situació més complexe que si no se n’adonen ara els tornaran a
enganyar, i és el que estan fent ara Autoritat Portuària va fent poc a poc el que vol i acabaran
tenint una marina privada dins del nostre port, i aplicant unes lleis que no té perquè aplicarles. Seria molt discutible que pugui aplicar una llei portuària en aquest espai, on no hi ha ni
mercaderies, ni passatgers, ni tràfic portuari,i ha deixat de ser un port industrial. La intenció
d’Autoritat Portuària és fer una marina privada, de fet ja han tret el concurs per donar servei a
la marina de dalt, i abans d’haver començat les obres. Això és l’únic que els interessa, no
han parlat de la barrera que volen posar al final del Port per no deixar passar ningú, com és
gestionarà l’accés dels vesins amb el cotxe?
No costa res donar un toc d’atenció de que no es perdran de vista les voluntats de
l’Ajuntament. Creu que és molt prematur donar-los un vot de confiança.
Per tot això demana que aquesta moció s’aprovi, perquè creu que és important que estiguin
vigilants sobre el que es faci en la ciutat.
Sra. Costa: Ha dit que donaven un vot de confiança, no els queda més remei, no varen sortir
de la reunió ni contents ni satisfets, però almenys varen dir que presentarien el Pla d’Usos
que feia molt temps que l’estaven exigint i demanant, i volien que les obres a la zona
terrestre comencessin ja, com demanen els vesins fa molt anys. Per tant varen sortir
conformats de moment i segueixen vigilants.
Vol remarcar que Autoritat Portuària no és una empresa que tengui drets adquirits a la ciutat,
com a molt és un “ocupa” que està fent el que vol sense demanar permís al propietari
d’aquest port, que és l’Ajuntament d’Eivissa.
Autoritat Portuària és un organisme que depèn de Ports de l’Estat, i al seu President el
nomena el President del Govern Balear, per tant si prenen acords per unanimitat i si
l’Alcaldessa i el seu equip de govern amb suport de la resta del Consistori, els hi fan arribar a
Autoritat Portuària el que vol aquesta ciutat, i el President del Govern obliga al President
d’Autoritat Portuària a complir-ho no han de fer actes de fe, han de fer la feina que fa falta de
reivindicació en els llocs i moments oportuns perquè es produeixi en el port el que vol
l’Ajuntament que es faci.
Vol que quedi ben clar i per escrit de que no hi haurà cap cotxe en superfície, si fan el
sacrifici de deixar fer el pàrking allí. Entén que aparcament sí, per als vesins de primera línia
de mar i de sa Penya, que són els que han de preocupar a l’Ajuntament, i no els usuaris dels
iots. Votaran a favor de la moció del Sr. Ferrer perquè entén que han d’anar marcant que
volen en el port, i ho han de fer amb la força suficient i amb l’empara del Ple de l’Ajuntament.
Sr. Villalonga: Continuen amb l’exceptisisme. Si no són vigilants colaran alguna cosa d’una
manera o d’una altra. Creu que s’ha de revisar tot i estar molt atents.
Sr. Rodrigo: L’Autoritat Portuària ahir va aconseguir el que volia. Està convençut que duien
el seu guió i al final sortiren en la seua. Perquè no hi havia el Consell Insular que sempre ha
pres decisions consensuades amb l’Ajuntament? Autoritat Portuària ha fet el que volia i
seguiran fent-ho.
Sra. Marí: El Consell Insular no estava convidat ni assabentat, perquè era una reunió
extraordinària de la Comissió d’Urbanisme.
Sra. Sansano: Les obres comencen que és el que volia Autoritat Portuària i l’Ajuntament
també. Varen quedar temes pendents com ensenyar-los el Pla d’Usos, el Projecte bàsic del
que serà aquest possible pàrking semisoterrat, de que a la zona més propera del mur hi
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tenen que anar creuers. Els arquitectes parlaren molt dels iots de gran eslora i l’impacte
visual que poden produir. Creu que han de conèixer al detall el que diu l’informe del Ministeri
de Cultura. Creu que ahir varen donar un pas endavant, a pesar de què ja venien amb
l’esquema fet. S’abstendran en la moció perquè si que els agradaria asseure’s i redactar be
aquesta moció.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb l’abstenció de les Sres. Marí, Sansano,
Fajarnés, Sánchez, Riera, Sánchez-Jáuregui, Srs. Daura, Flores, Gallego, i a favor de les
Sres. Costa, Boned, Martínez, García, Valladolid, Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina,
Rodrigo, Villalonga i Ferrer, el següent text:
“Que aquest projecte passi per totes les comissions sobre conservació del nostre patrimoni
com és preceptiu per a qualsevol projecte que el pugui afectar.
Que totes els acords aprovats per aquest ajuntament sobre aquesta obra es facin complir a
l'autoritat portuària.
Exigir a Autoritat Portuària que retorni a la ciutat, les parts que ja no tenen un ús portuari, una
vegada executades les obres de reforma.”
7.8.- Moció del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d’acord, referent a les
obres de reforma del Port d’Eivissa.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA REFERENT
A LES OBRES DE REFORMA DEL PORT D'EIVISSA.
Lurdes Costa Torres, 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
Durant tota la legislatura, el grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa ha manifestat la seva
preocupació per la manera en que s'han abordat des de l'Ajuntament d'Eivissa les converses
amb l'Autoritat Portuària per a la imprescindible i urgent reforma del nostre port.
El grup progressista ha manifestat en reiterades ocasions la necessitat que fos l'Ajuntament
d'Eivissa qui lideràs aquest projecte, fent saber a Autoritat Portuària quin és el model de port
que es necessita per tal de garantir una correcta integració de les instal·lacions amb la ciutat,
per tal de recuperar el mirall d'aigües al màxim possible, els metres possibles per al gaudi de
la ciutadania i garantir les eslores socials més enllà dels ports esportius i les grans
concessions.
A dia d'avui, queda palès que s'ha perdut molt de temps i que no s'han fet els esforços
necessaris per conduir correctament aquestes converses i negociacions i estan pendents
d'inici unes obres que no es sap ben bé com encaixen a la totalitat del projecte i que ni tan
sols el Consell d'Eivissa té clar si compleixen amb la legalitat vigent.
La mala gestió i la falta de diligència però, no pot suposar més perjudicis als comerciants i
vesins que des de fa temps esperen la tan necessària remodelació i estam parlant de
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col·lectius notablement alarmats per les recents declaracions en premsa del president del
Consell i el president de l'Autoritat Portuària confirmant que les obres no començaran de
moment, fins que no s'aclarin algunes qüestions per part del Ministeri de Cultura, extrem que
entenem que fa temps que les administracions locals haurien d'haver garantit per evitar
aquest caos i alarma actual.
A la vista de tot això, es planteja la següent
PROPOSTA D'ACORD
1. El ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta a l'Autoritat Portuària de Balears a iniciar de forma
immediata la part terrestre de les obres de reforma del port d'Eivissa, així com al Consell
d'Eivissa no posar entrebancs per a que això sigui una realitat.
2. El ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta a l'Autoritat Portuària a paralitzar la tramitació de les
noves concessions d'amarraments actualment en marxa, entenent que aquestes
contractacions no són tan urgents i que s'ha d'estudiar conjuntament per part de totes les
administracions implicades com volem que s'organitzin els usos marítims al nostre port,
sempre amb l'objectiu de garantir els amarraments socials i una activitat contínua i sostenible
a la zona de la Marina.
3. El ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta una vegada més a l'Autoritat Portuària a presentar i
debatre, amb tots els grups municipals i els principals interlocutors socials afectats, el
projecte complet de reforma del port per tal de conèixer i consensuar l'ús que es donarà a
cada espai entre el dic vell i el dic de Botafoc.
Eivissa, a 24 d'octubre de 2014
Sgt. Lurdes Costa Torres
Regidora del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa”
El Grup PSOE retira aquesta moció.
7.9.- Moció del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d’acord, per tal de
modificar l’ordenança fiscal reguladora de les escoletes municipals.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA
PER TAL DE MODIFICAR L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA
DE LES ESCOLETES MUNICIPALS.
Alfonso Molina Jiménez, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'empar del
que estableixen els articles 91.4 i 97.3 del Real Decret 2568/1986 que aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu
debat i aprovació al proper ple ordinari la següent MOCIÓ:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Al ple del 8 d'abril de 2013, l'equip de govern de l'Ajuntament d'Eivissa va aprovar amb
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l'oposició del grup PSOE-Pacte una modificació de l'ordenança de preus públics dels serveis
de les escoletes municipals. Aquesta aprovació va suposar un increment de facto dels preus
del servei per a totes les famílies que porten els nens a les escoletes municipals (un 13% de
pujada) però més enllà d'això, en eliminar les bonificacions per renda que s'aplicaven, va
posar en situació especialment dramàtica a les famílies més necessitades, que veien com el
preu d'un servei públic s'acostava al preu de les guarderies privades que hi ha a la nostra
ciutat.
L'objectiu d'un servei públic com aquest no és ni pot ser mai competir lliurement en el mercat
privat; en aquesta situació és millor deixar que sigui aquest el que proveeixi d'aquest servei.
Al contrari, l'objectiu del servei públic de llar d'infants ha de ser atendre principalment a les
persones que pel cost que suposa no poden fer ús dels serveis que hi ha al mercat.
No se li escapa a ningú que un dels principals elements de conciliació és l'existència de
serveis de guarderia suficients i accessibles per a tothom, que permetin que les famílies
puguin planificar la seva natalitat sense que aquesta s'interposi en el camí de cap dels
membres de la família . Probablement, l'existència d'una xarxa d'escoletes ha fet més per la
incorporació de la dona al mercat de treball que cap altre mecanisme.
Les famílies més necessitades no poden quedar-se al marge d'aquesta possibilitat. Parlam
de famílies que en molts de casos depenen de treballs precaris, temporals, a torns i de baixa
qualitat, per als que han de tenir disponibilitat.
L'increment de facto de les tarifes de l'escoleta i l'eliminació de les bonificacions per renda
han causat perjudicis a les famílies que fan servir aquests serveis, han causat
descontentament i situacions injustes, la mitigació de les quals està en mans de
l'ajuntament.
Mentre les tarifes de l'escoleta augmenten de manera notable, l'Ajuntament d'Eivissa
augmenta el seu romanent de tresoreria any rere any, amortitza operacions d'endeutament
per valor de milions d'euros i veu com la recaptació per impostos, taxes i l'aportació en els
tributs de l'estats s'incrementa també, garantint àmpliament la suficiència i equilibri de
comptes de la corporació municipal.
Per tot això es planteja la següent
PROPOSTA D'ACORD
El ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta la Regidoria d'Educació a proposar en el pròxim ple del
mes de novembre una modificació de l'ordenança de preu públic per prestacions de serveis a
l'escoleta municipal en la qual es recuperin íntegrament les bonificacions per renda i els
preus públics vigents amb anterioritat a la modificació de l'esmentada ordenança del passat 8
de abril de 2013.
Eivissa, 27 d'octubre de 2014
Sgt. Alfonso Molina Jiménez
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa.”
Intervencions:
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Sr. Molina: El dia 8 d’abril de l’any 2013 l’equip de govern va presentar una rectificació de
l’ordenança de preus públics de les escoletes municipals, en la qual es produïa un increment
de tarifes del 13%, però més greu que això era l’eliminació d’un conjunt de bonificacions per
renda que s’aplicaven a famílies que justificaven que estaven en determinada situació.
Això ha causat una sèrie de perjudicis a les famílies que no poden portar als nens, o que
tendrien moltes dificultats de portar-los a una escoleta que comença a apropar els seus
preus als preus de mercat, i creuen que el servei d’escoleta municipal no és un servei de
mercat, és un servei públic que facilita la conciliació, la incorporació al mercat de treball de
persones que tal vegada ho tendrien difícil perquè no podrien deixar els nens a ningun lloc.
Això és un tema que ja han portat a aquest Ple, perquè creuen que aquesta legislatura s’ha
caracteritzat per la pujada de taxes als ciutadans.
Creu que l’Ajuntament pot recuperar una situació anterior, que faria que famílies amb
problemes puguin utilitzar aquest servei d’una manera més còmode econòmicament.
L’Ajuntament no veuria amenaçat el seu equilibri financer per aquesta mesura, i seria una
bona mesura per als ciutadans.
Sr. Rodrigo: Els pareix una bona mesura, ara be els agradaria que abans de la votació el Sr.
Secretari informi si té incompatibilitat, perquè és usuari de l’escoleta de Can Cantó i no sap si
pot votar aquesta moció.
Si ho té que estudiar millor s’absenta de la sala.
Sra. Sánchez: Estan d’acord en què les escoletes són un servei públic, i per tant ha de tenir
un benefici. Però sí que es veritat que hi ha una modificació de la llei de racionalització i
estabilitat de l’administració local i que han d’aplicar.
Quan va arribar a la regidoria una de les preocupacions que tenia era el tema de les
escoletes. Va demanar al nou Cap d’Educació que li fes un informe d’un diagnòstic, que si
vol li facilitarà, i es trobaren amb una situació complexa, en el moment que es va fer
l’informe, tenien 18 places vacants a les escoletes, de les quals l’ús principal de l’escoleta és
de 9 a 12,30 hores, per tant entenen que el perfil de l’usuari no és conciliar la vida familiar i
laboral, perquè una persona que deixi un nen en aquest horari és probable que no treballi.
Donen una sèrie de serveis: escola matinera, escola tardana. L’escola matinera l’utilitzen el
21% dels nens, l’escola tardana el 6,5% dels nens, és a dir, creuen que no estan donant un
servei adequat a la demanda que hi ha.
Les despeses que suposa l’escoleta són 455.899,35 euros, ingressos a data 6 d’octubre de
2014 eren 177.200 euros, és a dir que hi havia un dèficit de 271.669,35 euros, la qual cosa
suposa que l’Ajuntament aporta el 59,5% del cost de l’escoleta.
En el supòsit que tots els nens utilitzessin tots els serveis que ofereix l’escoleta, el dèficit
seria de 123.359,35 euros. És un dèficit que com a servei públic s’assumeix, però també és
evident que no es donarà el supòsit que tots els nens utilitzin tots els serveis. Tenen una
situació complicada a l’escoleta.
Resumint, actualment la llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració pública,
suprimeix les competències municipals en matèria de 0 a 3 anys. L’Ajuntament pot sol·licitar
la delegació de les competències, en la situació actual i amb les dades que han presentat, es
pot entendre que seria dificultós que els hi donessin les competències perquè ja existeix
duplicitat. El Consell Insular té una escoleta que també té places vacants. Ni el Govern ni el
Consell realitzen cap aportació econòmica al municipi quan a escoletes de 0 a 3 anys. La
demanda del ciutadans d’Eivissa és menor al que s’ofereix.
La proposta de l’equip de govern es realitzar un pla de viabilitat i actuació per revertir la
situació, no diu que quan reverteixin aquesta situació puguin valorar rebaixar les tarifes, però
actualment és difícil que ho puguin fer. Votaran en contra de la moció.
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Sr. Molina: Ara tenen places vacants a l’escoleta cosa que no havia passat mai, hi havia
llista d’espera. Pugen les tarifes i de repent hi ha places vacants. Els hi consta que hi ha
famílies que han deixat de portar nens a l’escoleta, perquè amb el canvi de les condicions no
era útil per a ells aquest servei. No és pretén que doni rendabilitat a l’Ajuntament, sinó que la
doni a les famílies que ho necessiten.
Quan es va presentar aquesta modificació de l’ordenança la regidora de llavors de l’àrea, va
dir que hi havia una partida de 60.000 euros dins del pressupost de benestar social, per
cobrir els casos excepcionals que fes falta. A una pregunta que va fer per escrit el seu grup,
els hi contestaren que s’havia donat una ajuda. En opinió seua és que aquest instrument no
ha estat útil.
Estan publicades d’alguna manera les places vacants de l’escoleta? Estan publicades les
ajudes?
Els pareix molt estrany que un servei que tenia una sobre demanda, en aquest moment hi
hagi una sobre oferta, i que aquest canvi coincideixi pràcticament en el temps amb un
increment de les tarifes i l’eliminació de les bonificacions.
La moció és en positiu, el que volen és que alguns ciutadans que necessiten un servei a un
preu diferent al que proporciona el mercat, perquè ho necessiten per la seua situació ho
puguin tenir, que creuen que és la missió de l’escoleta municipal.
Sra. Sánchez: Li costa creure que a la contestació per escrit li hagin dit que havien donat
només una ajuda, perquè ella mateixa ha estat firmant ajudes de guarderia.
Que els serveis socials no derivin a les nostres escoletes, és una cosa que també s’ha de
parlar en conjunt. Però ajudes a famílies que ho han necessitat per a escoletes se’ls hi ha
donat.
Les places vacants estan publicades des de dilluns d’aquesta setmana, i s’aniran cobrint
segons hi vagi havent sol·licituds.
Sap que la moció és en positiu, i li ha explicat els motius pels quals no la poden recolzar.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb el vots en contra de les Sres. Marí, Sansano,
Fajarnés, Sánchez, Srs. Daura, Flores, Gallego, Larroda, a favor de les Sres. Costa, Boned,
Martínez, García, Valladolid, Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer i l’abstenció de la Sra.
Sánchez-Jáuregui i el Sr. Villalonga.
7.10.- Moció del grup municipal PREF, amb proposta d’acord, per instar al Consell Insular
que es tramiti davant la Mesa del Parlament una proposició de Llei per declarar al municipi
d’Eivissa la capital de l’Illa d’Eivissa.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“IGNACIO RODRIGO MATEO, Concejal de este Ayuntamiento y Portavoz del Grupo
Municipal PREF, al amparo del artículo 87 de la Ley 20/2006, Municipal y de Régimen Local
de las Islas Baleares,
EXPONE
PRIMERO.- En sesión extraordinaria de este plenario se aprobó, el pasado 11 de
junio de 2010, el manifiesto que reclamaba el reconocimiento de la condición de capital para
la ciudad de Eivissa, solicitando el soporte de la ciudadanía y de los colectivos que quisieran
impulsar esta iniciativa delante de la Comunidad Autónoma, instando al Consell de Ibiza a
que en base a lo previsto en la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, ejercitase la iniciativa
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legislativa para que por parte del Parlamento de las Islas Baleares declarase a la ciudad de
Eivissa capital de la isla de Ibiza y estableciese un régimen especial para el municipio.
SEGUNDO.- Que el artículo 116.2 del Reglamento del Parlamento de las Islas
Baleares señala que los consells insulars puedan proponer a la Mesa del Parlamento una
proposición de Ley.
Por lo expuesto,
Solicita que se incluya en el orden del día del siguiente pleno ordinario municipal la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1º Que se inste al Consell Insular de Ibiza a que, en base al acuerdo plenario de 11 de junio
de 2010 junto con el presente, se tramite ante la Mesa del Parlamento una proposición de
Ley para declarar al municipio de Eivissa la capital de la isla de Ibiza.
En Eivissa, a 27 de octubre de 2014
Fdo: Ignacio Rodrigo Mateo
Portavoz Grupo PREF”
Intervencions:
Sr. Rodrigo: Es molt senzilla, simplement fa un recordatori. Ho podria haver inclòs com a
prec, però té més transcendència via acord plenari per dir que aquest expedient que ja es va
tramitar, va quedar damunt una taula, no sap quina. Éé un poc perquè el Ple reclami al
Consell que tramiti l’expedient com toca.
Sra. Costa: Varen treballar molt amb el tema de la capitalitat, i a més varen treballar per
unanimitat. Era un dels pocs temes que es varen prendre molts acords per unanimitat.
Es va fer un Consell d’Alcaldes en el qual hi havia alcaldes de tots els partits representats, i
es va anar fent una feina de recopilació d’informació, d’argumentació jurídica i social, perquè
també es va demanar el suport de la ciutadania. Es va fer al llarg del tres primers anys de
legislatura, una feina que va culminar el dia 11 de juny de 2010 amb un acord a un Ple
extraordinari convocat únicament per fer aquesta aprovació, i on es reclamava que, en base
a una llei que diu que aquells municipis que, o bé siguin seu del Consell Insular, o també
donin serveis o facin funcions com a una institució supramunicipal, tenen dret a tenir un
règim especial i que es tenguin en compte aquests serveis i hi hagi una compensació
econòmica. Aquí el que s’exigeix al Govern Balear és que es doni a l’Ajuntament d’Eivissa
aquest extra que li costa donar servei a tota l’illa d’Eivissa, i al tenir la densitat de població
més alta. Amb la densitat de població dels nostres ciutadans, a més a més acumulen tots els
serveis com: Jutjats, Hospital, Comissaria, Consell, Oficines del Govern Balear, el Port, ...,
que venen tots els ciutadans d’Eivissa a fer servir aquestes institucions, i a més reben tots
els visitants o turistes que arriben a l’illa, perquè també tenen l’orgull de tenir ubicats la
majoria dels bens declarats Patrimoni de la Humanitat.
Per tant no és un caprici, sinó perquè exigien i feien veure una necessitat que tenia
l’Ajuntament d’Eivissa, per poder seguir donant aquests serveis però per poder-los dona amb
una qualitat superior a la que s’està fent, a dures penes, amb els impostos dels ciutadans, i
que entenen que no és lògic que se li exigeixi als ciutadans del municipi d’Eivissa aquest
esforç econòmic.
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Fins i tot ho arribaren a quantificar, i havien posat la xifra de 7 milions d’euros anuals, més un
4% de les inversions totals que fes el Govern Balear, i que es creés una comissió mixta.
Li pareix molt encertada la proposta, i efectivament tornar-ho a posar com a una prioritat de
la ciutadania, i a l’Ajuntament li aniria molt bé poder disposar d’aquests sous afegits per
poder donar un millor servei als ciutadans.
Sr. Ferrer: Reafirma les paraules de la Sra. Costa. La ciutat d’Eivissa està donant aquests
serveis que els estan pagant els nostres ciutadans amb els seus impostos. És de rebut que
han de tenir una compensació clara per a aquests serveis suplementaris.
Sra. Sansano: Estan completament d’acord, i feliciten al Sr. Rodrigo per haver presentat
aquesta moció. Els beneficis poden ser múltiples, per tant la recolzaran i votaran
favorablement.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.
7.11.- Moció del grup municipal PREF, amb proposta d’acord, de què per part del serveis
tècnics, econòmics i jurídics de l’Ajuntament s’elabori un mapa de totes les competències
que té assumides aquesta Institució i dels serveis que presta.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“IGNACIO RODRIGO MATEO, Concejal de este Ayuntamiento y Portavoz del Grupo
Municipal PREF, al amparo del artículo 87 de la Ley 20/2006, Municipal y de Régimen Local
de las Islas Baleares,
EXPONE
PRIMERO.- El 12 de Octubre de 1886 el periódico EL EBUSITANO se hace eco de
la propuesta de los partidos fusionistas de Ibiza sobre la fusión de Ayuntamientos, en
concreto proponían que se quedaran en activo tres de los cinco municipios ibicencos.
En las elecciones municipales del 2011 el partido Unión Progreso y Democracia
(UPyD) vuelve a plantear en su programa la fusión de Ayuntamientos.
El 8 de mayo de 2012 se publica en el periódico Ultima Hora diferentes
declaraciones sobre el tema efectuadas por los Alcaldes de la Isla, destacando las de la
Alcaldesa de San Antonio quién manifiesta que cree que el tema es “urgente” y, aunque no
se puede plantear de un día para otro la eliminación de administraciones, sí que hay que
estudiarlo ya. Sobre esta cuestión se efectuó una encuesta entre los lectores del periódico
resultando un aplastante 90,43% que opina que hay muchas funciones duplicadas en las
administraciones de Eivissa y que podrían unificarse.
En noviembre de 2013 el PREF publica su manifiesto estratégico en el que se
recoge esta propuesta y se convierte en una de sus propuestas programáticas.
Por parte del Partido Socialista, en concreto en un artículo de opinión de uno de sus
concejales, Don Marc Costa, se plantea el debate en el Diario de Ibiza con un artículo
titulado No més una, artículo que hace crecer la esperanza en el PREF de que se pueda
aprobar la presente moción.
SEGUNDO.- Que el artículo 13, apartado 4, de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, señala que los
municipios, con independencia de su población, colindantes dentro de la misma provincia
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podrán acordar su fusión mediante un convenio de fusión, sin perjuicio del procedimiento
previsto en la normativa autonómica. Este municipio, resultado de la fusión, tendrá una serie
de beneficios, entre ellas medidas de incentivo se encuentran el incremento de su
financiación, la preferencia en la asignación de planes de cooperación local o de
subvenciones, o la dispensa en la prestación de nuevos servicios obligatorios como
consecuencia del aumento poblacional. Además, si se acordara entre los municipios
fusionados alguno de ellos podría funcionar como forma de organización desconcentrada, lo
que permitiría conservar la identidad territorial y denominación de los municipios fusionados
aunque pierdan su personalidad jurídica.
Solicita que se incluya en el orden del día del siguiente pleno ordinario municipal la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1º Que por parte de los servicios técnicos, económicos y jurídicos del Ayuntamiento se
elabore un mapa de todas y cada una de las competencias que tiene asumida esta
Institución y de los servicios que presta.
2º Que al Alcaldesa de este Ayuntamiento presente en el próximo Consell de Alcaldes la
propuesta de fusión de Ayuntamientos para que se estudie y valore su idoneidad por los
otros Alcaldes, encargando cuantos estudios sean necesarios en el supuesto caso de que
alguno de dichos Alcaldes de localidades limítrofes estuviera receptivo a la idea, con el fin de
poder presentar el acuerdo a los correspondientes plenarios.
En Eivissa, a 27 de octubre de 2014.
Fdo: Ignacio Rodrigo Mateo
Portavoz Grupo PREF”
Intervencions:
Sr. Rodrigo: Aquesta és molt política. La nova llei de sostenibilitat, que ha modificat tot el
panorama de la municipalitat, intenta fomentar la fusió de municipis. Sap que està enfocat
bàsicament a municipis molt petits de la península que no tenen els serveis que té un
municipi com el d’Eivissa.
No obstant, a l’illa d’Eivissa es dona una condició molt particular i és que conviuen cinc
administracions municipals en un espai molt reduït de territori.
Això no és una originalitat del PREF, fa molt anys que ja es parla d’aquest tema, ja altres
partits que han proposat el tema de centralitzar i unificar administracions, i de fet hi ha
opinions personals en diferents àmbits polítics que més o menys enfoquen el tema igual.
Creuen que sobren alcaldes, que sobren polítics i que es podria fer una gestió més eficient
de les institucions.
La seua proposta està enfocada a poder arribar a un arreglo. Evidentment té un gran
component d’estratègia preelectoral, ja varen dir que volien plantejar això en el seu programa
i ho fan públic ara, segurament ningú els hi voti, al menys es queden amb la satisfacció
d’haver anat dient fa temps que s’unifiquin els ajuntaments.
Sr. Costa: Alguns a títol personal, pensen que s’ha de buscar una racionalització de
l’administració, encaminada a una millor eficàcia i un millor servei als ciutadans.
Presenta una moció amb dues propostes d’acord, una que l’Ajuntament faci un mapa de
competències que ara està prestant. Després hi ha un tema que creu que pot posar en perill
la inauguració d’aquest debat. Pensa que aquest debat és eminentment polític, on hi ha
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d’haver un acord previ dels partits polítics. Si els partits polítics no inicien un debat sobre
aquesta qüestió, de mirar com pot funcionar millor aquesta illa, com poden prestar millor els
serveis, eliminant alguna administració o no, fusionant-les totes en una, o fent una gran
administració descentralitzada, o igual al final es decideix que no. És de l’opinió que s’ha de
buscar una mirada més completa sobre l’illa, per la qual cosa creu que hi ha un estadi que se
l’estan saltant amb aquesta proposta, i és que són els partits que tenen que decidir si volen
obrir aquest debat. Creu que és un debat que està al carrer, hi ha molta gent que en parla i
que pensa que el seu Ajuntament li ofereix menys serveis que un altre, que perquè no hi ha
unificada una política d’accés a l’habitatge en tots els solars que hi ha a Eivissa, perquè
només es fan pisos a Eivissa i no se’n fan a Santa Eulària, etc.
Creu que no poden inaugurar aquest debat sense fer una prèvia reflexió política dins cada
partit polític, sinó se’l carregaran perquè és un debat molt important, i si els partits ho
decideixen han d’anar per unes fases i arribar a un final. Si els partits no ho veuen clar des
del principi no arribaran.
El que li planteja és que aquest mapa de competències és pot fer, i en tot cas la segona
proposta del Consell d’Alcaldes, proposa una proposta alternativa si li pareix bé al Sr.
Rodrigo, i és la següent:
“Declarar l’interès del debat de la racionalització institucional i l’eficàcia administrativa.
Declarar que els partits polítics al seu criteri iniciïn contactes previs per manifestar les seues
postures en relació a la obertura d’un debat encaminat a la millora de l’eficàcia del model
institucional insular.”
Sr. Ferrer: Creu que la proposta que fa el Sr. Costa és la correcta. Pot expressar la seua
opinió personal, però per dur una opinió més amplia i que aporti alguna cosa a aquesta
discussió, tendria que plantejar-se des del seu partit. Personalment per a ell sí, tot el que
sigui facilitar al ciutadà les coses i millorar perfecte, si s’ha d’eliminar alguna institució que
s’elimini.
Sr. Villalonga: En la qüestió d’unificació d’Ajuntaments, el seu partit porta temps treballant
amb aquesta proposta i estudiant que es pot fer.
Creu que tots els partits estan per la racionalització dels serveis públics.
El hi pareix totalment procedent ja que, una illa com aquesta, mantenir un sistema de divisió
administrativa que ve de fa segles, ja no té sentit.
És important obrir aquest debat i plantejar-se que en el 2019 hi hagi una administració única,
i que poguessin dedicar els esforços econòmics que costa mantenir les administracions al bé
de la ciutadania.
Sra. Sansano: Consideren la proposta interessant, anaven a votar que sí el segon punt, però
també els pareix interessant la proposta que fa el Sr. Costa que recolzen.
El primer punt anaven a dir que no, perquè per l’equip de govern és una saturació ara posarse a fer un pla d’aquests, quan estan reglamentades les competències que tenen els
ajuntaments.
Sr. Rodrigo: Té raó la Sra. Sansano quant al primer punt, ja ha advertit abans que tal
vegada l’ordre no era el correcte, primer hauria de ser, encarregar als serveis tècnics fer
aquest mapa d’ocupacions perquè cada municipi solapi el seu mapa i vegin on poden
compaginar-se o no. No és la seua intenció bloquejar els serveis de la casa, i de fet retira el
primer punt de la proposta.
Li agrada la proposta del Sr. Costa, però li agradaria perfeccionar-la un poc. Es a dir,
simplement per instar als partits que obrin el debat no necessita aquest Ple, el PREF té
suficient capacitat per convidar als representants d’altres partits i parlar d’aquest tema.
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Si estan tots convençuts de que per aquest camí es pot arribar a algun lloc favorable per a la
ciutadania i per a l’illa, que ho lideri l’Ajuntament amb ganes i convençut.
Afegiria a la proposta del PSOE, que es canalitzi per la institució el for per debatre aquest
tema amb els diferents partits.
Modifica la proposta d’acord del Consell d’Alcaldes.
Sr. Costa: Les sensibilitats municipals existeixen encara i són les que són. Els lideratges des
d’un punt de vista d’un lloc concret, poden dur aquest debat a un lloc que no és el correcte.
És tant important aquest debat que no només pot ser una qüestió electoral.
Si es pressiona a altres ajuntaments des de Vila, els altres ajuntaments es poden posar a la
contra. Si des del principi volen liderar-ho des de només una institució creu que es frenarà
aquest debat. Són els partits els que tenen que liderar això.
Per això es queden amb una declaració més que en la voluntat de liderar una cosa, que pot
posar en contra a la resta del territori.
Llegeix la declaració que proposen:
“Declarar l’interès sobre el debat de la racionalització institucional i simplificació
administrativa.
Declarar que els partits polítics iniciïn contactes per manifestar les seues postures en relació
a l’obertura d’aquest debat encaminat a la millora de l’eficàcia del model institucional insular.”
Sr. Ferrer: Està totalment d’acord amb el Sr. Costa. S’ha de començar parlant amb els
partits i que aquests comencin a posar damunt la taula aquesta possibilitat, i que la gent vegi
els beneficis que pot aportar a tota la ciutadania en comú.
Sr. Villalonga: Tal vegada la institució que hauria d’iniciar aquest debat tendria que ser el
Consell Insular. El que podrien fer seria instar al Consell Insular a que iniciï el debat.
Sr. Rodrigo: El PREF ja ha avançant en aquest debat intern, i tot el que pugui ser facilitar
que s’arribi a un acord encantats. Si la majoria de l’oposició opina que pot ferir sensibilitats el
lideratge de l’Ajuntament d’Eivissa ho retira, i accepta la proposta de què s’obri el debat,
també diu que des d’aquí li exigeix al PSOE que assumeixi més lideratge del que pot tenir el
PREF en aquests moments en aquest tema perquè tenen més medis.
La proposta d’instar al Consell no perquè no es fia del Consell, i deixar-li un tema que li
pareix polit i del que si pot treure alguna cosa doncs no.
Retira el punt 1 i accepta la transaccional del PSOE.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb el vots a favor de les Sres. Marí, Sansano,
Fajarnés, Sánchez, Riera, Costa, Boned, Martínez, García, Valladolid, Srs. Daura, Flores,
Gallego, Villalonga, Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Rodrigo, Ferrer i l’abstenció de la Sra.
Sánchez-Jáuregui, el següent text:
“Declarar l’interès sobre el debat de la racionalització institucional i la simplificació
administrativa.
Instar als partits a iniciar contactes per manifestar les seues postures en relació a l’obertura
del debat encaminat a la millora de l’eficàcia institucional a l’Illa d’Eivissa.”
7.12.- Moció del grup municipal PREF, amb proposta d’acord, sobre modificació art. 10 de
l’ordenança reguladora per a l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a la via
pública.
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Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“IGNACIO RODRIGO MATEO, Concejal de este Ayuntamiento y Portavoz del Grupo
Municipal PREF, al amparo del artículo 87 de la Ley 20/2006, Municipal y de Régimen Local
de las Islas Baleares,
EXPONE
PRIMERO.- El 31 de mayo de 2012 se aprobó una modificación de la Ordenanza
Municipal Reguladora del servicio de estacionamiento regulado de vehículos de tracción
mecánica en la vía pública tipificando como LEVES la comisión de los hechos descritos en
los artículos 1,2,3,7 y 9 del artículo 9, elevando la cuantía de las multas de 50 euros a 90
euros (25 euros ó 45 euros por pronto pago). También se modificaron, aprobándose en esa
sesión plenaria, los artículos 4,5 y 6 del artículo 9, que tipifica las infracciones GRAVES
elevando la multa a 200 euros.
SEGUNDO.- En vista de la situación económica actual en la que nuestros vecinos,
visitantes y comerciantes siguen sufriendo los azotes de la crisis económica y que las multas
se elevaron en 2012 en un 45%, argumentando el plan de ajuste que se debía cumplir desde
el Gobierno central, proponemos al plenario de esta Corporación que las infracciones
tipificadas en los apartados 1,2,3,4,5 y 6 del artículo 9 sean sancionadas con una multa de
50 euros (25 euros por pronto pago) tal como se venía aplicando anteriormente a esta
modificación.
TERCERO.- Por otra parte, en el año 2010 se aprobó la ordenanza reguladora de la
tasa por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas municipales
no teniendo en cuenta en dicha ordenanza a los comerciantes de nuestra ciudad, verdaderos
impulsores de la economía local y no teniendo derecho alguno a aparcar en las calles de
nuestra ciudad de manera bonificada, es decir, han estado pagando de manera continuada ó
aparcando lejos de sus negocios por temor a ser multados. Los negocios de nuestra ciudad
pagan sus tributos municipales en este Ayuntamiento (IBI, contribuciones especiales, IAE…)
y después de valorar las reiteradas demandas efectuadas por muchos de ellos al grupo
municipal PREF proponemos la modificación del artículo 5 de “Beneficios Fiscales” de la
actual ordenanza reguladora de la tasa por estacionamiento de vehículos de tracción
mecánica en las vías públicas municipales incluyendo “comerciantes”.
CUARTO.- Por último y dada la estacionalidad que sufre la isla de Ibiza y, en
particular, nuestra ciudad en los meses de temporada baja y teniendo en cuenta que la tarifa
de aparcamiento de la ORA se fijó 1€=1h, el PREF propone que la tarifa reguladora en el
Horario de Invierno (del 1 de octubre-31 de mayo) se fije en 0,5cts€=1 hora siendo efectiva
esta modificación a partir del 01 de enero de 2015.
Por lo expuesto,
Solicita que se incluya en el orden del día del siguiente pleno ordinario municipal la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Se acuerda la modificación de Modificación y aprobación del artículo 10 –
apartado sanciones, las infracciones tipificadas en los apartados 1,2,3,4,5 y 6 del artículo 9
serán sancionada con una multa de 50 euros.
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SEGUNDO.- Se acuerda la inclusión de titulares de comerciasen zonas de ámbito de zona
azul para tener los mismos beneficios que un residente en dicha zona y por lo tanto se
acuerda la modificación de la Ordenanza reguladora para estacionamiento de vehículos de
tracción mecánica en las vías públicas municipales, en concreto su artículo 5 –apartado
beneficios fiscales- en el apartado 2, quedando redactado de la siguiente manera:
“Bonificaciones para los vehículos de los residentes (y comerciantes) de la calle o de
la zona declarada azul según los siguientes”:
2.1. Bonificación consistente en reducir la tarifa a un pago de 0,6 euros, válido para
todo un día, denominada bonificación R-1.
2.2. Bonificación consistente en reducir la tarifa a un pago único de 90,15 euros,
válido para todo el año, denominada bonificación R-2.
TERCERO.- Se acuerda la modificación de la cuota tributaria (artículo 6) para el horario de
invierno (1de octubre-31 de mayo) siendo ésta actualmente de 1€=1h quedando en 0,50
euros=1h. Aplicando dicho acuerdo a partir de 1 de enero de 2015
En Eivissa, a 27 de octubre de 2014
Fdo: Ignacio Rodrigo Mateo
Portavoz Grupo PREF”
Intervencions:
Sr. Rodrigo: Vol fer una matisació per no cometre un error jurídic, i és enfocar la seua
proposta d’acord a: instar que els serveis econòmics i jurídics preparin una modificació de
l’ordenança fiscal reguladora d’aquesta taxa.
Bàsicament el que pretenen és incloure als comerciants de les zones blaves, o de l’àrea
d’influència de zones blaves, dins dels descomptes que ara mateix tenen els residents i que
es tramiti com toca.
Sr. Ruíz: No l’acaben de veurà clara, més que res pel tema de la mobilitat i de la funció que
diu el Pla de Mobilitat de la zona blava, ja que un dels principal objectius de la zona blava és
la rotació. No hi estan d’acord.
Sr. Villalonga: Per votar a favor aquesta moció, voldria saber quantes places hi ha, quants
residents ocupen places actualment, i quants comerciants n’ocuparien.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Abans de decidir el vot, també li agradaria saber si legalment és
possible.
Sra. Fajarnés: Agraeix la proposta, però el seu grup votarà en contra. Legalment aquesta
modificació d’ordenança no es pot aprovar, ja que no s’ha seguit la tramitació ordinària.
En relació al punt 1 sobre la modificació de les quanties de les multes, han de ser conscients
dels efectes que pot tenir en relació al pressupost de 2015.
Quant al punt 2, suposaria l’augment dels residents en més d’un 60%, i per tant incorrerien
en la ruptura de l’equilibri econòmic del contracte.
I finalment el punt 3 sobre la modificació de tarifes de l’ORA, s’hauria de modificar
l’ordenança fiscal.
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Sr. Rodrigo: Manté la moció.
Sr. Ruíz: Insisteixen amb el tema del Pla de Mobilitat que per ells és cabdal i important, i això
trencaria un dels sentits més importants de la zona blava.
Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb el vots en contra de les Sres. Marí,
Sansano, Fajarnés, Sánchez, Riera, Costa, Boned, Martínez, García, Srs. Daura, Flores,
Gallego, Costa, Sánchez, Ruiz, Molina i Ferrer, a favor de la Sra. Valladolid i del Sr. Rodrigo,
i l’abstenció de la Sra. Sánchez-Jáuregui, i del Sr. Villalonga.
7.13.- Moció del grup municipal PREF, amb proposta d’acord, sobre que per part de recursos
humans s’elabori un pla d’inclusió de la cura dels fills en el treball.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“IGNACIO RODRIGO MATEO, Concejal de este Ayuntamiento y Portavoz del Grupo
Municipal PREF, al amparo del artículo 87 de la Ley 20/2006, Municipal y de Régimen Local
de las Islas Baleares,
EXPONE
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Eivissa es una Institución sensibilizada con la
igualdad de género y la conciliación de la vida personal y laboral de sus trabajadores, tanto
funcionarios como laborales, como así se demuestra con los principios y medidas recogidas
en los diferentes planes internos.
SEGUNDO.- Que implantación de medidas de conciliación de la vida laboral y
personal se ha demostrado que generan beneficios a la organización, en este caso al
Ayuntamiento, que las lleva a cabo, en concreto reduce la rotación, el absentismo, el estrés,
la ansiedad y la depresión en los empleados, aumenta su motivación, el compromiso y
satisfacción laboral en loso mismos y, como consecuencia, el rendimiento. Por todas estas
razones, la conciliación, es una importante herramienta estratégica si con su implantación se
consigue mayor compromiso y motivación, ello redundará seguramente, en mayor
rendimiento y productividad lo cual es beneficioso para el Ayuntamiento.
TERCERO.- El artículo 14 del EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público)
establece que es un derecho individual de los empleados públicos la adopción de medidas
que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, además en su
disposición adicional octava, sobre los Planes de igualdad se establece que las
Administraciones Públicas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades
en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar
cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.
CUARTO.- En la actualidad existen diferentes organizaciones que han comenzado a
favorecer una política de conciliación consistente en permitir y fomentar la crianza de bebés
en el puesto de trabajo, proporcionando un ambiente de trabajo positivo que reconoce las
responsabilidades de los padres y las madres sobre sus hijos, planteando que cuando un
niño es capaz de quedarse con uno de los progenitores está más feliz y mejor criado, esto
beneficia a la familia, al empleador y a la sociedad. Estas empresas fomentan que las
nuevas madres o padres puedan volver al trabajo cuanto antes al permitir que lleven a sus
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bebés a trabajar con ellos hasta que el niño tiene 180 días de edad o comienza a gatear, lo
que ocurra primero.
QUINTO.- Esta medida de conciliación se puede implantar en el Ayuntamiento de
Eivissa, siendo una de las primeras Instituciones Públicas en España donde un empleado o
empleada pueda llevar el bebé al trabajo, medida pionera pero que el un futuro no muy
lejano será común en todas las organizaciones.
Solicita que se incluya en el orden del día del siguiente pleno ordinario municipal la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1º Que por el departamento de recursos humanos se elabore un plan de inclusión del
cuidado de los hijos en el trabajo, plan que se tendrá que presentar para su aprobación
mediante los mecanismos de negociación colectiva de este ayuntamiento y lograr así que se
implante la medida de conciliación, con los requisitos que se fijen de común acuerdo con la
representación sindical, a partir de enero del próximo año.
En Eivissa, a 27 de octubre de 2014
Fdo: Ignacio Rodrigo Mateo
Portavoz Grupo PREF”
Intervencions:
Sr. Rodrigo: És una moció innovadora. L’Ajuntament ja des de fa anys és una institució molt
orientada amb el tema de la conciliació de la vida familiar. S’han anat fent plans, hi ha
reunions, i inclus ha participat en projectes europeus de temes de conciliació i d’igualtat.
Plantegen una moció on es pot arribar a ser un poc pioner a Espanya, no ho és a altres
països. I té que haver una sèrie de requisits, com un pla, un acord amb recursos humans,
que el seu lloc ho permeti, hi ha d’haver dos tutors voluntaris dins de l’empresa, una sala
adequada per si el nen plora o es posa malalt, una sala de lactància, una sala de bolquers.
En definitiva és una cosa que ja està en marxa a altres països i està funcionant. Creu que
dins dels pocs marges que permet l’estat Espanyol per a la negociació col·lectiva això està
inclòs, és una mesura que es pot prendre i dins de paràmetres que l’Ajuntament pugui.
Sra. Riera: Ja sap que a l’Ajuntament existeixen unes mesures de conciliació de la vida
laboral, familiar i personal, recolzades pel Ministeri. Actualment existeixen mesures de suport
per a la cura dels fills del personal, com a flexibilitat d’horaris, hi ha un banc d’hores, i
adaptacions especials si es necessiten.
Després de totes les reunions mantingudes per al projecte Balanç Equilibri, s’han anat
recollint les necessitats tant de l’àmbit intern com de l’extern, així saben la realitat del
personal.
Sr. Rodrigo: Li agraeix que hagi fet un recompte del que ja es ve fent, i és correcte i està
molt bé, i dona l’enhorabona als anteriors equips de govern i a l’actual per mantenir-ho,
perquè ja ve heretat, el Pla d’igualtat i el projecte Balanç.
Va un pas més enllà, el que planteja és que es poden prendre mesures que no costen diners
a l’Ajuntament, no perjudica a ningú, no té perquè molestar a ningú, i pot ser innovadora,
pionera.
La societat va canviant, va avançant i cada dia és més comú que la gent vulgui estar amb els
seus nens, que no els vulguin portar a una escoleta, o que no volen que una altra persona
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els hi cuidi.
S’ofereix com a voluntari a fer la feina al departament de recursos humans, de la proposta de
pla per a negociació col·lectiva. Hi ha gent treballant amb això i està donant molt bons
resultats.
Sra. Martínez: Entén que la proposta està feta amb la voluntat de millorar la conciliació, però
li agradaria més saber l’opinió dels treballadors i les treballadores.
Tal vegada es poden prendre altres mides, com per exemple, hi ha feines que es poden fer
des de casa, també s’hauria d’ampliar el temps de maternitat i paternitat.
No té clar que això facilitaria la feina. S’abstendran.
Sr. Villalonga: Recolzarà la proposta.
Sra. Riera: Entén que és una bona idea i que s’hauria d’estudiar. Pensen que sempre és un
bon moment per a millorar les condicions dels treballadors. Creu que no està tant malament
quan UNICEF ha fet amiga de la infància a l’Ajuntament d’Eivissa.
Sra. Marí: És una proposta molt interessant a la qual són sensibles. Actualment hi ha un
problema d’infraestructura i de condicions. Votaran en contra d’aquesta moció concreta, però
no tanca la porta per poder estudia el que cregui el Sr. Rodrigo.
Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb el vots en contra de les Sres. Marí,
Sansano, Fajarnés, Sánchez, Riera, Srs. Daura, Flores, Gallego, l’abstenció de les Sres.
Costa, Boned, Martínez, García, Sánchez-Jáuregui, Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, i a
favor de la Sra. Valladolid i dels Srs. Rodrigo i Villalonga.
7.14.- Moció del grup municipal PREF, amb proposta d’acord, per tal que pel departament de
medi ambient de l’Ajuntament es tramiti una ordenança reguladora de la tinença de cans de
casa.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“IGNACIO RODRIGO MATEO, Concejal de este Ayuntamiento y Portavoz del Grupo
Municipal PREF, al amparo del artículo 87 de la Ley 20/2006, Municipal y de Régimen Local
de las Islas Baleares,
EXPONE
PRIMERO.- Que debido al gran problema que hay en la isla de abandonos,
maltratos hacia los perros de “caza”, a nuestros queridos podencos. Que tanto Sa Coma
como Can Dog están saturados y no dan abasto.
SEGUNDO.- Que los cazadores que tenga un perro de “caza” ha de tener una
licencia y un seguro para el perro anual (al igual que se hace con un PPP). Con las
siguientes obligaciones:
-

Revisiones, desparasitaciones, vacunas, chip y cartilla al día.
Máximo de tres perros por cazador para particulares, las empresas deberán
recabar autorización de la administración para tener más perros de las razas
consideradas cazadoras, previa presentación de la memoria que justifique su
tenencia.

47

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 30 d’octubre de 2014
-

-

Controles en época de caza y fuertes sanciones para quien incumpla las
normas.
Control de las camadas por los ayuntamientos y autorización solo en caso de
que se cumpla todo lo anterior. Una perra en principio tendrá que tener solo una
camada, después esterilizar, con la esterilización de las hembras se evitarán las
camadas no deseadas y con ello el abandono.
Compromiso de renuncia si no quieren al animal. Poniéndose en contacto con un
centro de rehabilitación animal o con una protectora de animales.
Que se haga cumplir la ley de protección animal de la CAIB 1/92, que tenga
comida, agua, techo y buenas condiciones higiénicas.

Por lo expuesto,
Solicita que se incluya en el orden del día del siguiente pleno ordinario municipal la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1º Que tramite el correspondiente expediente en el departamento de medioambiente de este
Ayuntamiento para que se apruebe por el Pleno una ordenanza reguladora de la tenencia de
perros de caza, con los requisitos establecidos en esta moción como mínimo.
En Eivissa, a 27 de octubre de 2014”
Intervencions:
Sr. Rodrigo: La modificaran un poc, en comptes de dir que es creï una ordenança ja que
tenen la de tinença d’animals, diran que: “Que tramiti el corresponent expedient en el
departament de medi ambient d’aquest Ajuntament perquè s’aprovi pel Ple una modificació
de l’ordenança reguladora de la tinença i protecció d’animals perquè es reguli la tinença de
cans de caça.”
Una associació de reconegut prestigi en la protecció d’animals a l’illa, els hi ha demanat
ajuda i com que estan molt sensibilitzats han presentat aquest moció. Hi haurà punts
d’aquesta moció que ja estan inclosos en legislacions generals de Balears, insulars o inclus
municipals, però si que hi ha altres punts que es poden incorporar a l’ordenança de tinença
d’animals que ja existeix, per a la millora del control i de la vida d’aquests tipus cans. Creu
que una modificació senzilla de l’ordenança nostra, que pot fer que el propietari de cans de
caça sigui més sensible amb el que té.
Sr. Ruíz: És molt amant dels cans i aprofita per reconèixer la feina que va fer el Sr. Mayans a
la canera eivissenca.
Hi ha molts caçadors que cuiden als seus cans com si fossin fills.
L’Ajuntament ja té una ordenança aprovada que és nova i que està bastant bé, i entén que
igual que hi ha una sèrie d’obligacions a l’ordenança per a una persona que té un ca, també
és pels cans que són de caça, és a dir cans en general.
Qui controlarà això? Tenen eines per controlar-ho? Això seria més un tema de caire insular.
S’abstendran.
Sr. Ferrer: Pot haver-hi gent que maltracti un ca de caça, però el caçadors que coneix
cuiden molt bé els cans.
Sr. Villalonga: La normativa que tenen d’animals és millorable, i tal vegada el que s’hauria
de fer seria incloure algun paràgraf que parli específicament d’aquests animals.
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Sr. Flores: La normativa que tenen a l’Ajuntament inclou pràcticament tots aquests punts.
Poden mirar junts l’ordenança, i en qualsevol cas portar-ho a nivell del Consell Insular.
Sr. Rodrigo: Si el Sr. Flores li concreta la data de la cita per a la reunió, retira la moció.
Sr. Flores: Dimarts de la setmana que ve.
Sr. Rodrigo: Retira la moció.
Sra. Marí: És una gran amant dels animals. Ha alabat la feina que va fer a Sa Coma el Sr.
Mayans, i estan en la mateixa línia de seguir amb ell. S’emplaça amb el Sr. Rodrigo, el Sr.
Ruíz, per anar a parlar amb l’associació Cuatro Patas. Quan a cans de caça té molt clar que
és competència del Consell Insular.
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.- Donar compte de la proposta de modificació d’assignació de regidors a les comissions
informatives (Exp. Relacionat 9044/14).
Donat compte de la proposta, del tenor literal següent:
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D'ASSIGNACIÓ DE REGIDORS A LES
COMISSIONS INFORMATIVES
S’acorda adscriure a Dª Josefa Riera Tur com a titular en les Comissions Informatives de
l'Àrea Econòmica i d'Administració Municipal i de l'Àrea de Cultura, Joventut, Educació,
Serveis Socials, Esports i Promoció Turística i Econòmica, i com a suplent en la comissió de
l'Àrea d'Urbanisme, Obres, Medi ambient i Serveis Municipals
Eivissa, 24 d’octubre de 2014
L’alcaldessa
Sgt. Virginia Marí Rennesson”
Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.
9è. Mocions sense proposta d’acord:
9.1.- Moció conjunta dels grups municipals EPIC i PREF, amb proposta d’acord per tal que
informin sobre les reunions sobre el CETIS, en les quals hi hagin participat representants de
l’Ajuntament amb representants del Consell.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“ANTONIO VILLALONGA JUAN e IGNACIO RODRIGO MATEO, Concejales de este
Ayuntamiento y Portavoces de los Grupos Municipales Movimiento Ciudadano EPIC y
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PREF respectivamente, al amparo del artículo 87 de la Ley 20/2006, Municipal y de Régimen
Local de las Islas Baleares,
EXPONEN
1.- Que el pasado 3 de octubre el grupo municipal PREF presentó un escrito en el
registro general de este Ayuntamiento en el que se efectuaban una serie de afirmaciones y
se solicitaba información a la Alcaldesa de Eivissa. Entre estas afirmaciones estaba la que
recogía la información sobre el escrito presentado de común acuerdo entre la representación
procesal del Ayuntamiento y la del Consell, en el Juzgado Contencioso-administrativo de
Palma de Mallorca, para solicitar la suspensión temporal de los pleitos dado que ambas
administraciones estaban pendientes de llegar a un acuerdo.
2.- Por parte de la Sra. Alcaldesa se contestó a este escrito con uno, firmado de su puño
y letra, fechado el 9 de octubre pasado, donde se respondía escuetamente a las preguntas
formuladas por el grupo PREF.
3.- A raíz de la publicación en el Diario de Ibiza de la noticia referente a dicha
suspensión el portavoz del Grupo Municipal EPIC realizó una manifestaciones que fueron
contestadas personalmente por la Alcaldesa confirmando, por dos veces, que desconocía
que se hubiera presentado el escrito solicitando la suspensión.
Por lo expuesto, ante la manifiesta contradicción de los hechos relatados, solicitan que
se incluya en el orden del día del siguiente pleno ordinario municipal la siguiente
MOCIÓN DE CONTROL CONJUNTA DE EPIC/PREF
1º Que se informe en el Pleno sobre las reuniones en las que hayan participado
representantes del Ayuntamiento de Eivissa con representantes del Consell Insular de Ibiza
y/o empresa Concesionaria, sobre el Cetis. En concreto, que se informe de las fechas y
lugares donde se han celebrado dichos encuentros, los participantes y el contenido del
posible acuerdo, motivo por el que se ha solicitado la suspensión en el Juzgado.
2º Que se informe al Pleno sobre qué responsable político ha ordenado la presentación
del escrito, en qué fecha y cuando se le ha notificado a la Alcaldesa de Eivissa.
3º Si al contestar a las diferentes afirmaciones y preguntas formuladas por el Grupo
Municipal PREF, revisó personalmente la Alcaldesa la contestación remitida; caso contrario,
quién redactó la contestación.
En Eivissa, a 25 de octubre de 2014.
Fdo: Antonio Villalonga Juan

Fdo: Ignacio Rodrigo Mateo”

Intervencions:
Sr. Rodrigo: És una moció d’aclariment, perquè els hi diguin què ha passat amb aquest
tema. Per part del PREF es va presentar un escrit, demanant informació sobre una notícia de
la suspensió del procediment contenciós administratiu sobre el CETIS, que tenien
l’Ajuntament, l’empresa concessionària i el Consell Insular.
Aquesta suspensió s’ha efectuat de comú acord per les representants legals i assessors, tant
de l’Ajuntament com del Consell, i pareix ser que al·leguen que suspenen el procediment
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perquè estan arribant a un acord les dues administracions. Els va preocupar pensar que
s’estava arribant a un acord i que no en tengués coneixement el Ple de l’Ajuntament. Varen
demanar informació al respecte, i se’ls va contestar que no hi ha acord.
Sr. Villalonga: Com ha dit el Sr. Rodrigo, el motiu d’aquesta moció és aclarir que ha fet
l’Ajuntament en aquests plets, i qui ha donat l’ordre política perquè se sol·licités aquesta
suspensió, i el motiu pel qual s’ha fet.
Sra. Marí: Hi va haver reunions, eren per posar-se al dia, amb els tècnics de totes dues
institucions i a les parts implicades. Els tècnics varen decidir suspendre el procediment. Ho
sabia, però no sabia quan ni si ja s’havia fet.
Sr. Villalonga: El correcte no seria que ho hagués decidit un polític?
Sra. Marí: No li lleva la raó, però això s’havia parlat. Els tècnics no eren només de
l’Ajuntament, també hi havia els del Consell, es va decidir sol·licitar una suspensió cautelar.
Els tècnics saben quin procés s’ha de seguir. Creu que hi va haver una incomunicació, però
el tema no és per arribar allà on volen arribar.
Sr. Villalonga: La única qüestió és que, en aquests tipus de decisions, hi hauria d’haver
algun polític que ho autoritzés.
Sra. Costa: Perquè s’ha suspès? Què pensen fer?
Sra. Marí: Estan treballant amb el tema i s’han de tornar a reunir. Quan sàpiga el tràmit que
s’ha de seguir els informarà oportunament.
9.2.- Moció del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, de control sobre remors de la Ciutat
d’Eivissa.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
MOCIÓ DE CONTROL DEL GRUP MUNICIPAL
PSOE-PACTE SOBRE REMORS A LA CIUTAT D'EIVISSA.
Montserrat García Cuenca, regidora 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 nombroses i repetides queixes que han fet arribar les associacions de vesins
i els particulars durant la passada temporada turística, aquest grup municipal es veu en
l'obligació de plantejar aquesta moció de control per tal de conèixer quines són les polítiques
que s'estan aplicant per part de l'equip de govern quant a control de remors i quines les
mesures preses per evitar el que és un fet: els continus incompliments dels límits establerts a
l'ordenança municipal reguladora en aquesta matèria.
Eivissa, 23 d'octubre de 2014
Sgt. Montserrat García Cuenca
Regidora del grup municipal
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PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa”
Intervencions:
Sra. García: Aquest estiu la ciutat ha estat un infern. Pensen que l’equip de govern ha
ignorat aquest problema. Des de la platja d’en Bossa fins al Passeig Marítim, els vesins han
hagut de suportar la remor dels cotxes, autobusos, discoteques, bars, restaurants, party
boats, etc. Hi ha hagut tant de descontrol que s’han celebrat festes privades a zones
públiques i no ha passat res.
Quina línia d’actuació en matèria de remors s’està portant a terme? Quantes llicències per a
bars, cafeteries i restaurants, han donat aquest estiu i en quines zones de la ciutat? Es
controla la remor que fan els vehicles? S’ha multat algun vehicle per fer més remor de la
permesa? Quantes denuncies per remor han arribat a l’Ajuntament o a la policia local?
Quantes mesures s’han fet en domicilis i quantes en locals? Quantes sancions s’han posat?
Han rebut els empleats dels serveis municipals, formació adequada respecte a les bones
pràctiques en la prevenció de la contaminació acústica? Quants controls s’han fet als agents
de publicitat dinàmica oral? Què ha passat amb el mapa de remors? El tendran algun dia?
Sr. Flores: Algunes de les preguntes que ha fet els hi contestaran per escrit.
L’Ajuntament d’Eivissa disposa d’una unitat que pertany a la policia local que és la UMA, que
és la que s’encarrega de fer totes les mesures sonomètriques. Estan formats i preparats per
a això. Actualment es formen amb cursos de reciclatge abans de cada temporada.
S’han efectuat 24 actes de precinte d’equips de música. S’han efectuat 7 mesures que són a
instancia de particulars, de les quals 4 han set denunciades, i les altres 3 desestimades.
Hi ha 2 mesures més que s’han fet a petició de l’autoritat judicial. Quan a remors per cotxes,
ara mateix no té la informació, però li donarà per escrit.
Sra. García: Respecte a les sonometries i les sancions que han imposat, en realitat no
serveixen de molt. Els pareix que no estan fent res.
Respecte al mapa de remors, es va començar al setembre de 2012 i acabarà la legislatura i
no estarà acabat.
El Sr. Flores no coneix les dades i per poder actuar s’han de conèixer. S’han donat llicències
d’equips de música, com saben que a la zona on s’han donat no estava saturada i no es
poden donar? Fa falta el mapa de remors per saber això.
Les terrasses de tota la ciutat estan plenes de televisors. La música es sent per tota la ciutat
per terra i a vegades per mar. Els tiqueters no porten cap identificació, perquè no hi ha cap
control.
L’Alcaldessa va dir que parlaria amb totes les regidories pel tema de remors, vol saber si ho
ha fet.
Demana que facin complir les ordenances municipals, i que dotin a la policia local dels
mitjans necessaris per poder-ho fer.
La remor és un problema greu, produeix molèsties i genera problemes de salut en les
persones. D’un temps ençà totes les administracions han anat prenen consciència i han
endurit les seues normatives i els controls. Han pres consciència d’això?
Sr. Villalonga: S’ha modificat l’hora de tancament dels bars del port, o l’hora fins a la qual
poden tenir música?
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Sr. Flores: Li ha mesclat coses que són de comerç, com el tema dels tiqueters, però que
igualment li contestarà per escrit. Quan a l’hora de tancament, no té constància que s’hagin
modificat els horaris.
Sra. Marí: És conscient de què hi ha moltes queixes, i es va reunir amb la UMA sobre les
diferents actuacions. També es va reunir amb el Comissari del Cos de la Policia Nacional.
S’han intensificat molt el control i s’han posat moltes denuncies, en tot el que és música,
tiqueters, etc.
9.3.- Moció del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, de control sobre el local conegut
com ‘Cavalli’ del Passeig Marítim d’Eivissa.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
MOCIÓ DE CONTROL DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE SOBRE EL LOCAL
CONEGUT COM 'CAVALLI' DEL PASSEIG MARÍTIM D'EIVISSA.
Rafel Ruiz González, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'empar del que
estableix l'article 22.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local i per exercitar la funció de control i fiscalització dels òrgans de govern, presenta la
següent MOCIÓ DE CONTROL:
Vista la notable transformació que ha sofert l'espai del passeig marítim actualment conegut
com Cavalli, que té els seus orígens en una concessió municipal.
Vistes les respostes poc aclaridores atorgades a les preguntes que aquest grup municipal va
realitzar al ple del passat mes de setembre al respecte d'aquest negoci.
Es presenta aquesta moció de control per tal que l'equip de govern aclareixi quins permisos
emparen el promotor o promotors d'aquest negoci, quina activitat està autoritzada i, en
conseqüència, què es pot realitzar a l'interior d'aquest local, amb quins horaris, aforament,
etc. Així com quins permisos ha sol·licitat i obtingut aquest negoci per realitzar les importants
obres que ha dut a terme durant el passat estiu.
Eivissa, 27 d'octubre de 2014
Sgt. Rafel Ruiz González
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa”
Intervencions:
Sr. Ruíz: Al Passeig Marítim hi ha un local que és propietat de l’Ajuntament. En temps de
l’alcalde Fajarnés va sortir a concurs públic, i en temps de l’alcalde Tarrés es va fer una
cessió, però sempre es mantenien els usos que són de quiosc bar. Es va fer aquesta cessió
perquè el primer adjudicatari va tenir molts problemes, perquè donava servei de restaurant,,
la qual cosa no formava part de la licitació.
Aquest estiu s’han fet obres i s’ha posat un nou restaurant de renom internacional.
S’ha canviat el contingut de la concessió? S’ha demanat llicència d’obra major? Hi ha
llicència d’activitat de restaurant?
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Sra. Marí: Aquest quiosc era l’únic que hi havia en el Passeig Marítim i era quiosc bar, però
des de llavors fins ara ningú ha fet res i han passat diversos concessionaris.
Han posat en coneixement de l’empresa que no pot continuar amb aquesta llicència. Tenen
denuncies per sorolls, ocupació de via pública i per fems.
Sr. Ruíz: Hi ha documents que demostren que en època de govern progressista varen
actuar. Perquè quan va arribar si això estava així perquè no va actuar? No estan en contra
de que vinguin marques de renom internacional, del que estan en contra és de què no
compleixin les normes com la resta de ciutadans que volen posar un negoci a la nostra ciutat.
Sra. Marí: Sabia que hi havia un problema i s’ha reunit amb els tècnics, i els hi ha dit que
això no pot continuar així.
9.4.- Moció de la regidora no adscrita de control sobre la situació actual dels cursos de
formació organitzats per l’Ajuntament per a l’any 2014, destinats als distints col·lectius.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“MOCIÓN DE CONTROL PLANTEADA COMO CONCEJAL NO ADSCRITA SOBRE LA
SITUACIÓN ACTUAL DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN ORGANIZADOS POR EL
AYUNTAMIENTO, PARA EL AÑO 2014, DESTINADOS A LOS DISTINTOS COLECTIVOS.
Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez, Concejal no Adscrita, al amparo de lo que establece el
artículo 22.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Basse de Régimen Local y
para ejercitar la función de control y fiscalización de los Órganos de Gobierno, presenta para
su debate la siguiente MOCIÓN DE CONTROL:
En la sesión Plenaria de 28 de noviembre 2013, como Concejal No Adscrita presenté una
moción en relación a los temas de “formación”, con propuesta de acuerdo del tenor literal
siguiente:
“Cuando, como Partido Popular, preparamos nuestra campaña para participar en las
elecciones 2011-2015 y elaboramos nuestro programa, dimos una especial importancia
al área de formación, educación y empleo; de hecho el apartado 1. transcribía
textualmente “Crearemos una escuela de formación municipal, acorde a las
necesidades del mercado”; mas adelante en el apartado 4. añadíamos
“Impulsaremos la creación de medios, formación e infraestructuras para las
personas con riesgo de exclusión social”.
Una vez superados los comicios y habiendo ganado, por mayoría absoluta, en mi
discurso de toma de posesión, como Alcaldesa de la ciudad de Eivissa, volví a incidir
en dichos extremos, por cuanto en el mismo puse de manifiesto, con rotundidad, que
éramos conscientes de la confianza que los ciudadanos nos habían depositado y
desde esa confianza nació nuestro compromiso irrenunciable para los próximos cuatro
años de mandato que se concretaban en tres áreas. Precisamente en la número 3 se
transcribía: “En tercer lugar, dar solución a los graves problemas (grandes y pequeños)
que la ciudad, desde hace tanto tiempo, tiene planteados. Con una gestión eficaz,
haremos realidad, nuestros compromisos; uno de esos compromisos era “Acabar con
el paro juvenil, desde su formación hasta su integración en el mundo laboral”.
La formación es fundamental y necesaria para todos siempre pero, sobre todo, yo
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quiero recordar hoy a los jóvenes porque constituyen el futuro. Todos somos
conscientes y conocemos que tenemos un altísimo porcentaje de fracaso escolar;
adolescentes que, después de dejar los estudios no encuentran un trabajo; pero es
que, además y eso es lo mas grave, no encuentran ni el camino ni los medios para
acceder a una formación que les permita incorporarse rápidamente al mundo laboral.
Hemos superado la mitad del mandato y a pesar de que en el año 2012, empezamos a
habilitar el antiguo retén de la Policía Local para reconvertirlo en la Escuela de
Formación Municipal, lo cierto es que apenas hemos avanzado en este terreno. No se
ha concretado ni se ha hecho tangible prácticamente nada o, al menos, no me consta.
Aparecen declaraciones y manifestaciones en los medios anunciando diversas
actuaciones; actuaciones que, sin embargo, no se han plasmado y convertido en algo
real al día de hoy. Eso no podemos aceptarlo, no podemos quedarnos en
declaraciones que constituyan un brindis al sol; hemos de pasar, sin mas dilación a la
acción.
Tenemos un sector terciario y, sobre todo turístico, que solicita cada día mas a
personas con conocimiento de idiomas, informática, etc. Si tal y como se vaticina la
economía entra próximamente en un ciclo expansivo, se requerirán por parte de las
empresas numerosas incorporaciones para cubrir ampliación de plantillas y crear
nuevos puestos de trabajo.
Ha llegado pues el momento, que sin mayor dilación, pongamos los medios
económicos necesarios para:
I. Iniciar la oferta de clases de aquellas materias sobre las que nos consta que son
solicitadas en todos los currículum de aspirantes a un puesto de trabajo: idiomas e
informática (entiéndase manejo básico de ordenadores).
II. Paralelamente, estudiar y definir las necesidades y demanda de nuestro mercado
laboral, y al albor del resultado obtenido, habilitar las infraestructuras adecuadas y
los medios necesarios a tal fin.
En virtud de lo que antecede se plantea la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Que atendiendo que en este momento se están elaborando los presupuestos del año
2013-2014 y que en recientes declaraciones, la propia Alcaldesa, manifestó su
intención de destinar mayor cantidad de dinero a la formación y asuntos sociales, por el
Pleno se acuerde que en dichos presupuestos se dote expresamente una partida para
FORMACIÓN y de un IMPORTE suficiente para:
1. Con carácter de urgencia, iniciar la oferta de clases de aquellas materias sobre las
que nos consta que son solicitadas en todos los currículum de aspirantes a un puesto
de trabajo: idiomas e informática (entiéndase manejo básico de ordenadores).
2. Paralelamente, que por el departamento pertinente y con ayuda externa, si ello fuera
necesario, se realice un estudio de cuales son las necesidades de nuestro mercado
laboral, que áreas, sectores y oficios son los mas demandados y exista carencia de
profesionales preparados para el desempeño de los mismos.

55

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 30 d’octubre de 2014

3. Que de acuerdo con los resultados del referido estudio de mercado, se adopten las
medidas necesarias para adecuar las infraestructuras municipales existentes a fin de
que puedan destinarse a la formación requerida. Para el caso de que con las
infraestructuras municipales existentes y con las que se pueden adecuar no
cubriésemos todos los campos de formación, que se prevea la posibilidad de realizar,
mediante convenios o la figura jurídica oportuna, colaboraciones con otras instituciones
e incluso empresas privadas a tal fin.
4. En el mismo sentido, con respecto a los profesionales que deberán asumir la
fundamental tarea de preparar en dichas materias.
Que a tal fin se hagan las oportunas reuniones y gestiones con la PIMEF, la Cámara de
Comercio, la CAEB y cualquier otro organismo competente en dichas materias.”
En Febrero de 2014 se publicó un estudio donde se puso de manifiesto que dos de cada diez
jóvenes de nuestra Comunidad Autónoma NO ESTUDIAN NI TRABAJAN, Un 21,5% de los
jóvenes entre 15 y 29 años de la Isla entran en esa categoría conocida como de los “ninis”.
Si aumentamos la franja de edad hasta los 34 años, el porcentaje llega al 23%. La mayoría
de ellos no ha llegado a completar la segunda etapa de la Educación Secundaria. A esta
realidad se ha llegado partiendo de dos tasas registradas en Baleares y en Eivissa en
2013: la del PARO JUVENIL (rozó el 70%) y la de ABANDONO ESCOLAR (EL 29,7%). A
mayor abundamiento, se ha verificado que muchos de los que dejaron los estudios e intentan
retornar, abandonan de nuevo ante la falta de orientación y ayudas.
En épocas de crisis económica como la que estamos viviendo y atendiendo el importante
fracaso escolar que sufrimos en nuestra ciudad, es de importancia capital que los políticos y
desde nuestro Ayuntamiento, centremos nuestros esfuerzos en la FORMACIÓN para ayudar
a los distintos colectivos y especialmente a los jóvenes (por el ya citado, alto índice de paro
juvenil), a acceder al campo laboral.
En tal sentido y, a pesar de las veces que realicé una serie de preguntas y formulé mociones,
con propuesta de acuerdo o de control, o no se me aceptó (por estar ya realizando lo
solicitado) o no obtuve respuesta a lo solicitado, por lo que, por responsabilidad política y por
el interés general, pregunto al equipo de Gobierno y, concretamente, al Concejal encargado
del área:
Si con respecto al primer punto de la propuesta de acuerdo: “Con carácter de urgencia,
iniciar la oferta de clases de aquellas materias sobre las que nos consta que son solicitadas
en todos los currículum de aspirantes a un puesto de trabajo: idiomas e informática
(entiéndase manejo básico de ordenadores).” Si se ofertaron e iniciaron cursos para jóvenes
y otros colectivos, con la finalidad de facilitarles la posibilidad de encontrar empleo esta
temporada; especificando que cursos son a que colectivo se dirigieron y cual fue su duración.
Con respecto a los cursos que se hayan realizado o se estén realizando:
a.

Cual ha sido o es el contenido de dichos cursos

b.

Cual ha sido la duración de los mismos

c.

A que colectivos se han dirigido
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d.

Que centros, entidades y/o personas físicas o jurídicas los han impartido.

e.

Cuantos alumnos formaron parte de los mencionados cursos y en que proporción
los superaron.

Si se ha hecho un seguimiento de la obtención de empleo de las personas que han seguido
los citados cursos.
En que fase se encuentra el proyecto de reforma y adaptación del antiguo edificio dedicado a
reten municipal a Escuela Municipal de Formación.
En el mismo sentido, si han iniciado los trámites necesarios, para realizar un estudio de
cuales son las necesidades de nuestro mercado laboral, que áreas, sectores y oficios son los
mas demandados y donde existe carencia de profesionales preparados para el desempeño
de los mismos.
Si a tal in se han realizado las oportunas reuniones y gestiones con la PIMEF, la Cámara de
Comercio, la CAEB y cualquier otro organismo que puedan ayudar en dichas tareas.
Eivissa, 27 de octubre de 2014
Fdo: Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez
CONCEJAL NO ADSCRITA”
Intervencions:
Sra. Sánchez-Jáuregui: Encara que el tema d’educació no és competència de l’Ajuntament,
sí que es veritat que la formació depèn més directament i es poden fer moltes coses a través
de l’Ajuntament.
En el programa electoral del PP, entenien que la formació era important i inclús es
plantejaven la possibilitat de què es pogués fer una infraestructura, una escola municipal de
formació.
Per a ella el tema de la formació segueix sent molt important, sobretot per als joves perquè la
formació és feina, i també per a les persones que poguessin tenir risc d’exclusió social.
En aquest sentit el 28 de novembre de 2013 va presentar una moció amb proposta d’acord,
que parlava de què de manera urgent es formés a les persones, encara que fos en lo més
bàsic d’idiomes, informàtica, etc., perquè els hi fos més fàcil trobar treball. Parlava també de
què paral·lelament, s’anés fent un estudi de quines eren les necessitats d’aquest municipi, i a
rel d’aquestes necessitats saber quines àrees i en quins aspectes s’havia de formar a la gent,
i inclús si hi havia formadors o no. I plantejava la possibilitat de què tenguessin reunions amb
diversos col·lectius, perquè els ajudessin a saber quins eren els oficis i les àrees on hi havia
més carència, perquè això ajudaria a què una vegada formats tenguessin més possibilitats
d’accedir a una feina.
No li varen acceptar la moció perquè varen dir que ja s’estava treballant amb tot això.
Transcorregut un temps no veia resultats, va tornar a plantejar una moció de control on
donava unes dades, que parlaven de què 2 de cada 10 joves de les illes no estudiaven ni
treballaven, que hi havia un atur juvenil d’un 70%, i l’abandó escolar rosava el 29,7%.
Després va demanar quins cursos s’havien fet, i desafortunadament no se li va donar una
explicació satisfactòria.
Demana saber com estan en aquest moment en aquest tema.
Es va formar a gent perquè aquest estiu pogués accedir a llocs de feina? S’han fet cursos
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dirigits a què els joves tenguin feina i evitar les persones amb risc d’exclusió social? S’ha
pogut fer un seguiment de si els cursos que s’han donat s’ajusten a les necessitats? S’ha
pogut treballar amb les infraestructures perquè l’Ajuntament pugui impartir directament
aquests cursos? Si no s’ha pogut fer res amb les infraestructures, al menys si s’ha treballat
per col·laborar amb centres que ja donin formació, amb la PIMEEF, CAEB, empresaris, etc., i
si s’ha fet alguna cosa per ajudar als joves a què adquireixin la formació que els permeti
accedir al mercat de feina?
Sr. Sánchez: Quins altres serveis es presten des de l’escola de formació de l’Ajuntament?
A la web de l’Ajuntament encara s’està donant informació de la legislatura passada. Perquè
no actualitzen la web? És veritat que han cancel·lat cursos concedits pel SOIB dirigits a
col·lectius vulnerables? És cert que no n’han iniciat cap?
A l’hora de donar informació li agradaria que fessin la distinció, sobre els cursos que fa
l’Ajuntament amb recursos propis, i els cursos que té aprovats pel SOIB.
L’equip de govern té pensat escometre alguna cosa amb el pressupost que tenia de la nova
escola de formació? Ho inclouran en els pressupostos de l’any que ve?
Sra. Sánchez: L’equip de govern és sensible en aquesta àrea.
Dins de les dificultats que ofereix la burocràcia en torn a les qualificacions professionals, i els
nous certificats de professionalitat, l’Ajuntament encara que mancat d’infraestructures i
recursos per impartir la formació professional vinculada a la feina, disposa d’espais acreditats
per impartir les següents especialitats formatives:
A Can Ventosa, s’ha impartit curs de transport sanitari de 560 hores, dinamització d’activitats
de temps lliure educatiu infantil i juvenil de 310 hores, operacions auxiliars administratives i
generals de 430 hores,pescador de 380 hores, activitats de gestió administrativa de 880
hores, operacions de registre i tractament de dades i documentació de 440 hores.
Per no llegir tot el gràfic li reenviarà la informació.
Els cursos realitzats des del servei de treball i formació han set:
Dinamització d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
Control de plagues.
Seguretat alimentària.
Control d’aigües.
Patologia de la fusta.
Control de l’aire.
Tractament del cafè.
Operador de carretons elevadors, nivell inicial, i
Catering i buffet.
Respecte a l’estudi de les necessitats, anualment es fa un estudi de les dades del mercat de
treball a Eivissa, recollint dades demogràfiques, dades de feina i d’atur, dades econòmiques i
dades evolutives de les activitats emergents. Aquestes dades venen analitzades depenent
del tipus de projecte que des del servei es presenten, així doncs els darrers anàlisis han estat
vinculats als projectes dirigits a col·lectius específics, joves i dones. El jove és el programa de
qualificació professional dirigits a alumnes menors de 23 anys, que no hagin obtingut el
certificat de l’ESO, i s’han fet:
Manteniment de sistemes i equips d’embarcacions esportives, i
Operacions auxiliars de serveis administratius i generals.
I programa per a la promoció i foment de la empleabilitat de les dones desocupades.
Des de l’àrea de treball i formació també s’han fet accions formatives per a col·lectius
vulnerables, que han set:
Transport sanitari.
Operacions auxiliars de serveis administratius i generals, i
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Operacions de registre i tractament de dades i documents.
S’han fet cursos d’anglès i d’informàtica.
Desconeix si s’ha fet un seguiment de les persones que han cursat i de l’empleabilitat.
La fase en la que es troba el projecte de reforma i adaptació de l’antic edifici dedicat a retén
municipal a escola de formació. Es va paralitzar per l’anterior equip d’intervenció, per no ser
una àrea en la qual l’Ajuntament tengui competència.
No s’està donant orientació laboral des de fa algun temps.
Hi ha coses que no estan actualitzades a la web.
Desconeix si s’han cancel·lat cursos a l’Ajuntament.
Sra. Sánchez-Jàuregui: Els cursos s’han fet en base a informes que justifiquin les
necessitats laborals?
Recorda que una de les coses que feia el Govern amb els ajuntaments, eren les escoles
tallers i els tallers d’ocupació, molt interessants dins de la formació. Hi ha hagut la possibilitat
de poder fer alguna escola taller o taller d’ocupació a l’Ajuntament durant l’any 2014?
Sr. Sánchez: No ha distingit entre els cursos fets pel SOIB i pels fons propis, que són
completament distints. Demana que distingeixi ambdós grups de cursos
Una de les queixes que han rebut dels usuaris, és que van a l’oficina que hi ha a l’antiga
policia local, el que ara és l’escola de formació i està tancada, i se’ls deriva al CETIS i allí els
informa una funcionària del SAC o del registre, que no tenen ni la formació ni la informació
necessària. Està ocorrent això? Perquè no s’informa de l’horari d’atenció al públic?
No li ha contestat si hi ha voluntat per part de l’equip de govern, d’escometre la construcció
d’aquesta infraestructura. Si la llei de racionalització no deixa fer aquesta estructura, la
posaran en els pressupostos?
Demana que totes les dades que ha donat les pengin a la web, a la major brevetat possible, i
també els cursos i quan es poden realitzar aquests.
Demana que també els hi facin arribar tots els informes que li ha dit a la Sra. SánchezJáuregui que els hi donarien.
Sra. Sánchez: Tractarà de donar resposta a totes les preguntes. Els hi passarà la informació
del que són cursos del SOIB i del que són cursos propis, tant a la Sra. Sánchez-Jáuregui
com al Sr. Sánchez. Lamenten que els usuaris que volen informar-se sobre els cursos trobin
tancades les oficines de l’escola de formació, s’informaran al respecte i li donaran una
solució.
No tenen cap problema en penjar a la web els cursos que es vagin a fer, perquè la ciutadania
hi tengui accés.
Respecte a la infraestructura, l’equip de govern no va poder portar a terme la reforma,
perquè des d’intervenció se’ls va advertir de què no tenien competència al respecte, i estan
estudiant el poder portar endavant el projecte o no.
10è. Precs i preguntes:
10.1.- Sra. Costa: Preguntes: 1 Podrà obrir Cavalli l’estiu que ve amb les mateixes
condicions en les quals han funcionat enguany?
2. Estan en possibilitat de legalitzar el restaurant?
Sra. Marí: Creu que en possibilitat de legalitzar-ho sí.
Si no compleixen la normativa no obriran.
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10.2.- Sr. Costa: Pregunta: 1. Quines actuacions s’han fet encaminades a rebaixar el 14
pisos de VPO de Can Cantó?
2. Durant aquest mes quins són els interessos que ha pagat al banc per no haver entregat
els habitatges?
10.3.- Sra. Boned: Preguntes: 1. Com està l’observatori?
2. Com està l’expedient de les tanques publicitàries del Harbour?
3. Com està l’expedient del restaurant de Sa Joveria?
4. El contenciosos que ha parlat la Sra. Sansano corresponen als expedients que va obrir
turisme?
5. Què passa amb els expedients que va obrir urbanisme, si estan seguint el seu curs i que
no es deixaran caducar?
10.4.- Sr. Sánchez: Preguntes: 1. Quins serveis presta, a dia d’avui, l’escola de formació?
2. Quants cursos s’han portat a terme a dia d’avui? Els que provenen de convocatòries del
SOIB, i els dels recursos propis de l’Ajuntament?
3. És cert que s’ha anul·lat un curs per a col·lectius vulnerables, provinent de la subvenció
per part del SOIB?
4. Quan costa la reforma d’aquesta infraestructura?
5. Quines reunions s’han portat a terme per a obtenir subvencions per formació al 2015?
Prec: Demana que pengin a la web la memòria de 2013.
6. Què ha passat amb el butlletí informatiu de la web?
10.5.- Sra. Martínez: Pregunta: Vol saber si es veritat que pels equips de música instal·lats a
un bar, amb decibels inferiors a les normes previstes, s’ha de tenir limitador?
10.6.- Sra. García: Preguntes: 1. Quina línia d’actuació en matèria de sorolls estan portant a
terme?
2. Quantes noves llicències de música per a bars, cafeteries i restaurants, han donat aquest
estiu, i en quines zones de la ciutat?
3. Es controla el soroll que fan els vehicles? S’ha multat algun vehicle per fer més soroll del
permès?
4. Quants mesuratges s’han fet en domicilis i quants en locals?
5. Quants controls s’han fet als agents de publicitat dinàmica oral?
6. Tendran el mapa de sorolls abans de finalitzar la legislatura?
10.7.- Sr. Molina: Preguntes: 1. Quins mitjans utilitza l’Ajuntament per posar a informació
pública, les places disponibles de les escoletes?
2. Quantes places varen oferir el 2011, i quantes estaven lliures a l’octubre el 2011, 2012,
2013 i 2014?
3. Tenen intenció de fer alguna modificació a les ordenances fiscals?
4. Com està la venda dels locals i pàrkings de Carles III?
5. Els pisos VPO de Dalt Vila segueixen buits?
10.8.- Sr. Ferrer: Preguntes: 1. Perquè varen pujar l’impost de la neteja sense una
justificació clara. Va demanar l’informe de la justificació, i sinó que tornin els diners als
ciutadans.
2. La societat Ebusus de Vara de Rey ha canviat la façana. Tenen permís?
3. Estan d’acord amb el traspàs de competències, en matèria de turisme, per part del Govern
Balear al Consell Insular? Estan d’acord amb la quantitat?
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10.9.- Sr. Villalonga: Preguntes: 1. Com està el pla de recàrrega de vehicles elèctrics?
2. Hi ha algun tipus d’exempció per no retirar les taules i cadires a la ciutat?
Prec: Podria reunir a la junta de portaveus per limitar les intervencions en els plens.
10.10.- Sra. Sánchez-Jáuregui: Preguntes: 1. S’ha fet algun taller d’ocupació?
2. Com està el Pla Especial de Puig des Molins?
Prec: Demana que els hi donin trasllat de l’informe on es basen els cursos que han fet.
10.11.- Sra. Valladolid: Preguntes: 1. Hi ha una data prevista per a l’eliminació dels
barracons d’Es Pratet?
2. S’ha buscat alguna solució a la petició de local de l’Associació de Vesins de Can Misses?
Precs: 1. Demana el llistat de les obres de manteniment que s’han fet a les escoles durant
els mesos d’estiu.
2. Demana que omplin les màquines de les bosses d’excrements de cans.
10.12.- Sr. Rodrigo: Precs: 1. Demana que segueixi endavant amb l’aprovació d’un
Reglament Intern del Ple, i de l’ordenança de transparència.
2. Demana que en el centre de Sa Coma siguin un poc més sensibles amb els cans, perquè
una senyora va arribar un poc tard a recollir el seu ca i ja l’havien donat en adopció a una
altra gent.
Sra. Marí: Contesta al tema del reglament del ple. Va passar un esborrany, i es podrien
reunir a meitat de mes per intentar posar-se d’acord sobre aquest reglament, i l’ordenança de
transparència que creu que és molt important.
Sra. Sansano: Contesta a la pregunta 4 i 5 de la Sra. Boned. Els expedients sancionadors
es va decidir que es farien en dues parts, per una part el tema de turisme per la publicitat, i
per l’altra per urbanisme d’iniciar expedients contra l’empresa instal·ladora i propietat del sòl,
quan no tenguin llicència d’instal·lació.
A la pregunta 1 de la Sra. Boned. Ja hi ha telèfon, alarma i mobiliari. Estan ultimant els dos
convenis que s’han de firmar, amb el Consell per la cessió del telescopi, i amb la societat
d’Astronomia per al tema de la gestió.
Contestació a la pregunta 3 del Sr. Ferrer. Varen tenir una reunió, no només política en el
Consell Insular, els hi explicaren com aniria el tema. S’ha aconseguit un tant per cent molt alt,
que podria ser un precedent molt bo per altres negociacions de temes diferents. Per al
finançament hi ha un 12% per l’Illa d’Eivissa, mentre que per això s’ha aconseguit un 21%. Si
que és veritat que es parteix d’una base de 5.300.000 euros, i que haurien de lluitar per tenir
més finançament de sortida.
Sra. Sánchez: Contesta a la pregunta 2 del Sr. Molina. El divendres de la setmana passada
es va passar una nota de premsa i es va penjar a la web les places vacants.
Sra. Fajarnés: Contesta a una pregunta de la Sra. Boned del Ple passat. S’estan licitant els
parcs i jardins. S’ha interromput el termini per un error tècnic en el plec, una vegada subsanat
aquest error es continuarà la licitació, i en el termini aproximat d’un mes ja tendran
adjudicatari i es podran iniciar les obres necessàries per condicionar els parcs i jardins.
Contesta a la pregunta 5 del Sr. Molina. Sí, actualment estan buits. Ha parlat amb l’IBAVI i ha
sol·licitat un llistat baremat per iniciar les adjudicacions.
A la pregunta 3 del Sr. Molina. Sí, s’està estudiant modificar-les.
A la pregunta 1 del Sr. Ferrer. Imagina que se li haurà contestat per escrit, i se li facilitarà.
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Sr. Flores: Contesta a la pregunta de la Sra. Martínez. El limitador està lligat a la llicència de
música.
Sra. Martínez: Si l’aparell de música és de menys decibels, perquè es necessita el limitador?
Sr. Rodrigo: El que fa el limitador és controlar el volum de la música, vingui de l’aparell que
vingui, si no hi ha limitador no queda registre històric per a la inspecció dels pics de música.
Sra. Marí: Ara es contestaran les preguntes formulades amb 48 hores d’antelació a la
celebració del Ple.
10.13.- 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 568/1986 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.
Dels expedients sancionadors oberts durant l’any 2013 en matèria de residus, i en
concret, els referits als apartats següents:
- No dipositar els residus de conformitat amb els horaris, llocs i formes
assenyalades.
- Abandonar restes de poda i/o jardineria a la via pública.
Quants estan ja conclosos? Quin ha estat l’import de cadascuna de les sancions imposades?
En el cas dels expedients encara en tramitació, quina és la sanció proposada per
l’Ajuntament d’Eivissa per a cada un d’ells?
Hi ha sancions ja imposades a l’exercici 2014 per infraccions d’aquestes mateixes tipologies?
Quantes i cada una d’elles per quin import?
Eivissa, 14 d’octubre de 2014
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete
Regidor del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa.”
Contestació escrita del regidor Sr. Gallego, del tenor literal següent:
“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTA 2014-E-RC-32507
Vist l’escrit presentat per D. Enrique Sánchez Navarrete, regidor del grup municipal PSOEPacte, en data 14 d’octubre de 2014, amb Registre General d’Entrada núm. 2014-E-RC32507, se li informa el següent:
En relació a RESIDUS URBANS, en 2013 es van obrir dos tipus d’expedients sancionadors:
-

el denominat RU 6 2 que són per: “Abandó de residus sense dipositar-los de
conformitat amb els horaris, llocs i formes assenyalades” i la sanció que es
proposa és de 450,76 €;
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-

i un altre, el RU 24 2, que són per: “Abandonar restes de poda i/o jardineria fora
dels llocs assenyalats” i la sanció que es proposa és de 300€.

En 2013 es van iniciar 30 expedients, relacionats amb RESIDUS URBANS, dels quals: 25
eren RU 6 2 i 5 RU 24 2.
Dels 25 RU 6 2 hi ha: 5 finalitzats i pagats; 17 que el nostre departament ha finalitzat, però
estan en executiva, pendents de pagament; 2 anul·lats i 1, encara en tràmit.
Dels iniciats en aquest any en cuers i fins el 16 d’octubre de 2014, hi ha 42 expedients
relacionats amb RESIDUS URBANS i tots ells RU 6 2 que són per: “Abandó de residus
sense dipositar-los de conformitat amb els horaris, els llocs i formes assenyalades”.
D’aquests 42 expedients, hi ha: 6 finalitzats i pagats i la resta en tràmit.
Eivissa, 23 d’octubre de 2014
Sgt. Salvador Gallego del Águila
Regidor de Sancions
Ajuntament d’Eivissa”
10.14.- Pregunta escrita de la regidora Sra. Garcia, del tenor literal següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Montserrat García Cuenca, regidora de PSOE-Pacte per Eivissa a
l’Ajuntament d’Eivissa, d’acord amb l’article 97 del RD 568/1986 pel que s’aprova el ROF i
amb l’article 95 de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears.
S’està tramitant actualment cap nova llicència per a cafè concert o sala de festes al nostre
municipi? En cas afirmatiu, quantes i a quins barris?
Eivissa, 24 d’octubre de 2014
Sgt. Montserrat García Cuenca
Regidora del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa.”
Contestació escrita del regidor Sr. Flores, del tenor literal següent:
“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTA 2014-E-RC-33645
Vist l’escrit presentat per Dª. Montserrat García Cuenca, regidora del grup municipal PSOEPacte, en data 24 d’octubre de 2014, amb Registre General d’Entrada núm. 2014-E-RC33645, se li adjunta informe realitzar en l’IBM 400 (FINS A MAIG 2014) de les llicències
sol·licitades. En el camp Instal·lació consta que data han adquirit “el dret de conformitat per
part de l’Ajuntament”. En el camp F. Obertura figura en blanc perquè NO HAN PRESENTAT
declaració de responsable d’inici i exercici de l’activitat.
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Malgrat que els serveis tècnics creuen que no hi ha cap en tràmit, es necessiten uns dies per
fer la comprovació, ja que, segons GESTIONA, s’han d’aplicar filtres individuals a “mà” sobre
un Excel de totes les llicències gestionades pel nou procediment.
Eivissa, 30 d’octubre de 2014
Sgt. Juan Flores Jiménez
Regidor d’Urbanisme
Ajuntament d’Eivissa”
10.15.- Pregunta escrita de la regidora Sra. Garcia, del tenor literal següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Montserrat García Cuenca, regidora de PSOE-Pacte per Eivissa a
l’Ajuntament d’Eivissa, d’acord amb l’article 97 del RD 568/1986 pel que s’aprova el ROF i
amb l’article 95 de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears.
Quines feines o gestions s’han fet des del passat ple ordinari en relació al contracte de
control de plagues de la ciutat d’Eivissa?
Eivissa, 24 d’octubre de 2014
Sgt. Montserrat García Cuenca
Regidora del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa.”
Contestació escrita del regidor Sr. Flores, del tenor literal següent:
“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTA 2014-E-RC-33647
Vist l’escrit presentat per Dª. Montserrat García Cuenca, regidora del grup municipal PSOEPacte, en data 24 d’octubre de 2014, amb Registre General d’Entrada núm. 2014-E-RC33647, se li informa que, per part dels serveis tècnics, es va notificar a l’empresa que presta
aquest servei amb data 20 d’octubre de 2014 i a l’avalista amb data 10 d’octubre de 2014
l’informe en el qual s’exposa la voluntat de l’Ajuntament de rescindir el contracte. A partir
d’aquestes notificacions disposen d’un termini de deu dies per presentar al·legacions tant a la
rescissió del contracte com als danys i perjudicis que se li imputen
També s’han revisat els treballs efectivament prestats per l’empresa per fixar la quantitat que
ha de ser abonada per part de l’Ajuntament. Es proposa la deducció a l’empresa de
12.584,00€ per danys i perjudicis que es restarien del que li correspondria cobrar. Aquest
import és el que ens costarà fer un tractament de xoc contra rates i paneroles per intentar
recuperar uns nivells de plagues acceptables.
Per altra banda, s’han sol·licitat tres ofertes, de les quals ja s’han rebut dues per a la
formalització d’un contracte menor amb una empresa del sector mentre es prepara una nova
licitació.
Eivissa, 30 d’octubre de 2014
Sgt. Juan Flores Jiménez
Regidor d’Urbanisme
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Ajuntament d’Eivissa”
10.16.- Pregunta escrita de la regidora Sra. Sánchez-Jáuregui, del tenor literal següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEA LA CONCEJAL NO ADSCRITA PARA SER
CONTESTADA EN LA PRÓXIMA SESIÓN PLENARIA
Pregunta que formula Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez, Concejal No Adscrita del
Ayuntamiento de Eivissa, de acuerdo con lo que establece el art. 97 del RD 2568/1986, por
el que se aprueba el ROF en relación con lo que establece el art. 95 de la Ley 20/2006, de
Régimen Municipal y Local de las Islas Baleares.
En la sesión Plenaria de 28 de noviembre, presenté una Moción con Propuesta de Acuerdo
con respecto a los cursos de formación organizados por el Ayuntamiento para el año 2014;
posteriormente en la sesión Plenaria de fecha 27 de febrero de 2014, presenté en los
mismos términos una moción de control y en la sesión plenaria de 30 de abril de 2014,
formule una pregunta al respecto que se me debía haber contestado en la sesión Plenaria de
29 de mayo de 2014, pero que no fue contestada. A tales efectos formulo las siguientes
preguntas:
1.

Que gestiones (estudio, reuniones, etc.) se han realizado por el Ayuntamiento para
conocer cuales son las necesidades de nuestro mercado laboral; que áreas,
sectores y oficios son los mas demandados; donde existe carencia de
profesionales preparados para el desempeño de los mismos.

2.

Cual ha sido el resultado de dichas gestiones.

3.

Que cursos se han realizado o se están realizando para jóvenes y otros colectivos
(especificando su duración), de acuerdo con dichas necesidades y dirigidos a
facilitarles la posibilidad de encontrar empleo.

4.

Con respecto a los cursos que se hayan realizado o se estén realizando:
a. Cual ha sido o es el contenido de dichos cursos
b. Cual ha sido la duración de los mismos
c. A que colectivos se han dirigido
d. Que centros, entidades y/o personas físicas o jurídicas los han impartido.
e. Cuantos alumnos formaron parte de los mencionados cursos y en que
proporción los superaron.

5.

Si se ha hecho un seguimiento de la obtención de empleo de las personas que han
seguido los citados cursos.

6.

En que fase se encuentra el proyecto de reforma y adaptación del antiguo edificio
dedicado a reten municipal a Escuela Municipal de Formación.

Eivissa, 27 de octubre de 2014
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Fdo.: Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez
Concejal No Adscrita”
Contestació escrita de la portaveu Sra. Sansano, del tenor literal següent:
“ASUNTO: RESPUESTA POR ESCRITO A PREGUNTA FORMULADA PARA SER
CONTESTADA EN LA SESIÓN PLENARIA DE 30/10/2014 (REG. ENT. Nº 33712
Visto escrito presentado por Dª. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez, regidora no adscrita
del Ayuntamiento de Eivissa, en data 27 de octubre, con Registro de Entrada Nº 33712,
mediante el presente se le entrega copia del informe elaborado por el Departamento de
Formación en el que se recoge toda la información solicitada.
Eivissa, 30 d’octubre de 2014
Sgt. Lina Sansano Costa
Portaveu
Ajuntament d’Eivissa”
10.17.- Pregunta escrita del regidor Sr. Villalonga, del tenor literal següent:
“PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL
MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA,
PARA SER CONTESTADAS EN LA PRÓXIMA SESIÓN PLENARIA.
Preguntas que formula D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del Grupo
Municipal del MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA en el Ayuntamiento de Eivissa, en
base al artículo 97 del RD 2568/1986 ROF.
1. En relación a la Publicidad Institucional:
a. ¿Qué contratos se han efectuado hasta la fecha?
b. ¿Con qué empresas, importes y conceptos?
c. ¿Que estudios de mercado se han utilizado para distribuir la Publicidad
Institucional?
d. ¿Qué licitación y/o concurso público se ha realizado?
2. En relación a la denuncia formulada por este grupo municipal sobre la contratación
irregular de letrados por parte de este Ayuntamiento:
a. ¿Qué acciones ha efectuado el equipo de gobierno para aclarar esta
contratación irregular?
b. ¿Para cuando se prevé que presenten las debidas explicaciones?
3. En relación a la moción aprobada en el anterior pleno del 25 de septiembre, sobre la
elaboración de un informes sobre las irregularidades del expediente CETIS:
a. ¿Qué trabajos se han iniciado para emitir dicho informe?
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b. ¿Se ha informado en la actualidad sobre alguna irregularidad?
Eivissa, a 26 de octubre de 2014
Fdo. Antonio Villalonga Juan”
Contestació escrita de la portaveu Sra. Sansano, del tenor literal següent:
“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTA 2014-E-RC-33723
Vist l’escrit presentat per D. Antonio Villalonga Juan, portaveu del grup municipal Movimiento
Ciudadano EPIC Ibiza, en data 26 d’octubre de 2014, amb Registre General d’Entrada núm.
2014-E-RC-33723, se li informa del següent.
PREGUNTES 1:
-

Fins avui, l’Ajuntament d’Eivissa, a través del seu Gabinet de Comunicació, ha signat
un contracte per contraprestacions publicitària en Internet amb Diari d’Eivissa SLU
(diariodeibiza.es), Hora Nova SL (ultimahora.es) i La Pitiusa d’Internet SL (noudiari.es).

-

Diari d’Eivissa SLU (diariodeibiza.es); 6.152,85 euros per la inserció de bàners
publicitaris durant 9 mesos en al web del mitjà de comunicació contractat.

-

Hora Nova SL (ultimahora.es); 1.960,20 euros per la inserció de bàners publicitaris
durant 9 mesos en la web del mitjà de comunicació contractat.

-

La Pitiusa d’Internet SL (noudiari.es); 4.900,50 euros per la inserció de bàners
publicitaris durant 9 mesos a la web del mitjà de comunicació contractat.

-

Per dur a terme aquests contractes, i a l’efecte de determinar l’audiència de els webs
dels mitjans que són objecte del mateix, s’ha recorregut a les dades de Alexa i Google
Analytics, índexs que mesuren les visites que genera una determinada pàgina web.

-

Segons la Llei de Contractes del Sector Públic, per la seva quantia, es tracta de
contractes menors.

PREGUNTES 2:
En relació a les anteriors qüestions en l’anterior sessió plenària es va procedir a tractar una
moció de control el contingut del qual versava sobre les qüestions plantejades, i per tant ja se
li van donar les degudes explicacions. Segons ens informa la Secretaria General de
l’Ajuntament, no existeix cap contractació irregular de lletrats per part de l’Ajuntament. En
aquest sentit, els contractes de serveis de defensa jurídica i judicial i d’informes previs a la
mateixa adjudicats per l’Ajuntament d’Eivissa des que l’actual Secretari ocupa el lloc i també
anteriorment, sempre ho han estat en concepte de contractes menors. És a dir, per import
inferior a 18.000 € (abans 12.000.-€), que, segons l’article 138.3 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic de 2011, TRLCSP, es poden adjudicar, directament a qualsevol
empresari amb capacitat d’obrar i habilitació professional necessària, i anteriorment inferiors
a 12.000 Euros.
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L’única qüestió que podria suscitar-se és la relativa a la durada dels contractes menors.
L’article 23.3 del TRLCSP, amb caràcter general, limita la durada dels contractes menors a
un any com a màxim, sense possibilitat de pròrroga. Ara bé, tal com ja feia l’art. 198.4 del
Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques de 2000, l’art. 303.3 del
TRLCSP estableix que, en particular, els contractes de serveis de defensa jurídica i judicial
de l’Administració tindran la durada precisa per atendre adequadament les seves necessitats;
és a dir, que es poden perllongar durant tota la tramitació i seguiment del procediment judicial
objecte del contracte per més que, com és habitual, aquest es perllongui durant diversos
anys. En aquest sentit es pronuncia, tant pel que fa a advocats com a procuradors, la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de les Illes Balears, en Informe 6/2005, de 28 de
juny.
D’altra banda i com és fàcil observar, els successius contractes de defensa jurídica i judicial
que s’han adjudicat per l’Ajuntament, ho han estat en relació amb procediments judicials
diferents i perfectament diferenciats, per la qual cosa els diversos encàrrecs de defensa de
l’Ajuntament a un mateix despatx d’advocats no es pot qualificar, en absolut, de
fraccionament d’un mateix objecte contractual amb la finalitat d’eludir els requisits de
publicitat i concurrència, en els termes previstos per l’art. 86.2 del TRLCSP. Així es desprèn
de l’Informe 1/2013, de 28 de maig, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de
les Illes Balears, amb cita de nombrosos Informes de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de l’Estat en aquest mateix sentit.
També cal tenir en consideració que, si bé els Estats membres de la Unió Europea no l’han
de traslladar al seu dret intern fins al 18 d’abril de 2016, la nova Directiva 2014/24/UE del
Parlament Europeu i del Consell, sobre contractació pública, en el seu art. 10 exclou
específicament del seu àmbit d’aplicació els contractes de serveis jurídics de representació
legal de l’Administració per advocats, tant pel que fa a arbitratges i conciliacions com, en
particular, a procediments administratius i judicials, inclòs l’assessorament jurídic previ quan
sigui probable que l’assumpte informat pugui acabar sent objecte d’algun de tals
procediments.
En conclusió, els serveis jurídics consideren i han vingut considerant, que no és preceptiu
realitzar un procediment de licitació per contractar els serveis jurídics als qual fa esment la
moció, sempre que es respecti la quantia prevista en la normativa de contractació per als
contractes menors, no constant a la Secretaria de l’Ajuntament que s’hagi procedit a realitzar
cap licitació en aquest sentit en els últims deu anys, fet que ve motivat per la no obligatorietat
que es realitzi la mateixa.
Finalment, cal ressaltar que des de fa ja uns anys, un gran nombre de plets s’estan portant
directament amb lletrats de l’Ajuntament i s’acudeix a l’assistència externa només quan a
causa de la càrrega de treball, complexitat dels plets etc... no és possible assumir-los des de
l’Ajuntament.
PREGUNTES 3:
a i b) S’ha remès l’acord als Serveis Jurídics i als Serveis Econòmics que disposen del
termini acordat pel propi Plenari per emetre informe.
Eivissa, 30 d’octubre de 2014
Sgt. Lina Sansano Costa
Portaveu
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Contestacions a les preguntes pendents del Ple anterior, següents:
“ASSUMPTE: PREGUNTES FORMULADES AL PLE ORDINARI DE DATA 25/09/2014
SOBRE BENESTAR SOCIAL
Vistes les preguntes formulades per D. Enrique Sánchez Navarrete, regidor del Grup
municipal PSOE-PACTE, en el Ple ordinari del dia 25 de setembre de 2014, en les quals
sol·licitava respostes sobre diverses qüestions relacionades amb la regidoria de Benestar
Social, se li informa el següent:
1.- No.
2.- Si.
3.- Amb deu professionals i amb un coordinador d’UTS. Les preocupacions referides van ser,
entre d’altres, l’excessiva càrrega burocràtica, les dificultats de finançament d’aquests
serveis, la inseguretat laboral d’alguns treballadors i la no supervisió de les UTS.
4.- Si.
Eivissa, 30 d’octubre de 2014
Sgt. Mar Sánchez Gutiérrez
Regidora de Benestar Social
Ajuntament d’Eivissa”
“ASSUMPTE: PREGUNTA FORMULADA AL PLE ORDINARI DE DATA 25/09/2014 SOBRE
COM I QUAN S’HAURIA INSTAT AL GOVERN L’ACORD ADOPTAT PEL PLENARI PER
MAJORIA SOBRE LA MOCIÓ DEL TIL
Vista la pregunta formulada per D. Rafel Ruiz, regidor del Grup municipal PSOE-PACTE, en
el Ple ordinari del dia 25 de setembre de 2014, en la qual sol·licitava resposta sobre com i
quan s’hauria instat al Govern l’acord adoptat pel Plenari per majoria sobre la moció del TIL,
mitjançant el present se li informa que la certificació de l’acord es va signar el dia 30 de
setembre i s’ha remès mitjançant ofici als efectes oportuns.
Eivissa, 30 d’octubre de 2014
Sgt. Lina Sansano Costa
Portaveu
Ajuntament d’Eivissa”
“ASSUMPTE: PREGUNTES FORMULADES AL PLE ORDINARI DE DATA 25/09/2014
Vistes les preguntes formulades per Dª. Miryam Valladolid Portas, regidora del Grup
municipal PREF, en el Ple ordinari del dia 25 de setembre de 2014, se li informa el següent:
1.- Es troba en fase d’estudi.
2.- Es troba pendent de signatura i la quantitat destinada a l’Ajuntament és de 37.458,46
euros.
3.- Estan acabades les labors d’instal·lació de comptadors de llum del centre social de
Figueretes i s’ha sol·licitat informació als serveis tècnics sobre el del Parc Poeta Villangómez.
Eivissa, 30 d’octubre de 2014
Sgt. Mar Sánchez Gutiérrez
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Abans d’aixecar la sessió la Sra. Alcaldessa de conformitat amb l’article 88.3 del ROF,
permet al públic assistent intervenir en algun tema d’interès per a l’Ajuntament.
Intervé la Sra. Carmen Tur. Vol parlar del tema que els té preocupats a tots, que és la
radioteràpia. Amb això ja s’hi ha jugat massa. De què serveixen tantes reunions. No té peus
ni cap el que estan fent amb la demora de la radioteràpia. Cada vegada hi ha algun
entrebanc nou.
17 milions i mig pels anys de concessió Menorca i Eivissa. Ara ja parlen a Menorca de què
construiran un búnquer a l’hospital Mateu Orfila. Menorca mai ha demanat la radioteràpia, i
una vegada que un metge es va atrevir a demanar-la, li va costar a ell i a la seua dona sortir
de Menorca, perquè els metges d’allí no volien la radioteràpia.
A Eivissa l’han demanat per activa i per passiva, el Consell ho ha aprovat, el de Formentera
també, els cinc ajuntaments també. S’ha de tornar altre vegada a presentar mocions a tots
els ajuntament, que això no és molta unitat quan uns s’abstenen, els altres l’aproven per
unanimitat, altres no l’aproven, jugant amb la salut dels pacients.
Ara ja no han donat dates, mes de febrer o mes d’abril. Desgraciadament els hi pot dir que ni
mes de febrer ni mes d’abril, no perquè no siguin capaços si volguessin, però no tenen cap
voluntat de què aquí hi hagi radioteràpia, i en vistes a les eleccions que no ho facin, perquè
electoralistes amb un tema tant important que no hi juguin més.
Els parlamentaris que són d’Eivissa poc han aportat en aquest tema tant delicat com són els
malalts de càncer. Sempre diu que no tenim representants parlamentaris a Palma. Ara que
se’ls hi demana, ni més ni menys, el mateix que estan fent amb el mundo senior a Balears
pels viatges interinsulars, va a l’agència i els hi donen un bitllet per anar a Mallorca o
Menorca i bonu per anar a l’hotel, doncs als malalts de radioteràpia això els hi estan negant.
17 euros cada dia per menjar, per dormir i per transport, i els nostres parlamentaris han dit
que no, quan ells en cobren 70 cada dia si no pernocten a Mallorca, i 160 si hi pernocten.
La gent està molt molesta, perquè no són totes les butxaques que poden pagar la despesa,
no són totes les persones que poden deixar la feina i acompanyar un malalt a Mallorca.
Demanaven que es fes mitjançant uns bonus, que el malalt els recollís a l’agència i no
s’hagués de preocupar més que de la seua malaltia, que ja en tenen prou.
Que els hi donin facilitats als malalts de radioteràpia, que no s’hagin de preocupar només de
la seua malaltia. Demana que a Mallorca els tenguin en compte.
Veuen que la radioteràpia es posarà, però no gracies a ningun partit, gracies a la pressió dels
habitants d’Eivissa i de Formentera.
Demana perdó per parlar sempre del mateix tema, però és molt molt important.
Sra. Sansano: Suposa que tots estan d’acord, i voldria dir que la Sra. Tur té tota la raó, però
ja ha vist que s’han aprovat les dues mocions per unanimitat.
Quan ha parlat de totes les reunions, parlava de les diferents vegades que s’ha reunit la
Mesa de Contractació.
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les catorze hores i trenta minuts del
dia, de la qual s’estén la present Acta que consta de setanta pàgines que és firmada per la
Sra. Alcaldessa i per mi el Secretari, que la certifico.
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