Secretaria General

ORDREDELDIA
1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
−

Acta núm. 7/14, ordinària de data 26 de juny.

2n. Declaració institucional contra la violència de gènere (Exp. Relacionat 9976).
3r. Proposta d'acord de modificació Comissions Informatives.
4t. Sol·licitud de bonificació d'ICIO, del nou Hospital Ca Misses (Exp. Relacionat 8600).
5è. Proposta de modificació de l'ordenança fiscal de l'Impost sobre Bens Immobles (Exp.
Relacionat 10192).
6è. Aprovació dels Comptes Generals de l'exercici 2013 (Exp. Relacionat 5030).
7è. Mocions amb proposta d'acord:
1. Moció del grup PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d'acord per crear una ordenança
fiscal reguladora de la taxa per instal·lació de caixers automàtics a les façanes dels immobles
amb accés directe des de la via pública.
2. Moció del grup PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d'acord en defensa de les
inversions estatutàries que s'han incorporat al projecte de pressupostos generals de l'Estat
2015
3. Moció del grup Moviment Ciutadà EPIC Ibiza, amb proposta d'acord per a la creació d'una
ordenança de la taxa per l'aprofitament de terrenys de domini públic amb caixers automàtics
amb accés directe des de la via pública.
4. Moció del grup PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d'acord per avançar en l'eliminació
de barreres arquitectòniques de la ciutat d'Eivissa.
5. Moció del grup PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d'acord per reordenar i millorar el
barri de Can Misses.
6. Moció del grup Eivissa pel Canvi, amb proposta d'acord sobre el Port Vell d'Eivissa.
7. Moció del grup PREF, amb proposta d'acord per tal que l'Alcaldessa ordeni al gerent del
consorci patrimoni de la humanitat l'elaboració del informes necessaris amb el fi d'avançar en
la solució que pugui acabar amb l'amenaça que suposen els sondejos i l'explotació petrolífera
per a la praderia de posidònia.
8. Moció del grup EPIC, amb proposta d'acord sobre que s'ampliï la competència de la
subcomissió creada per a la problemàtica de Talamanca.
9. Moció del grup EPIC, amb proposta d'acord per tal que l'Ajuntament es personi en el
procediment penal que es tramita en el Jutjat d'Instrucció núm. 3 en relació al CETIS.
10.Moció del grup EPIC, amb proposta d'acord per tal que s'efectuï una campanya per
sol·licitar la col·laboració ciutadana en la detecció de desperfectes en els vies públiques del
municipi.
11. Moció conjunta dels Portaveus dels grups PP i EPIC, amb proposta d'acord per tal de
recolzar l'artesania manufacturada i única.
8è. Decrets i comunicacions:
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1. Donar compte dels Decrets 2058/2014, 2062/2014, 2384/2014 i 2798/2014.
2. Donar compte dels Decrets d'aprovació de les modificacions pressupostàries ordinàries
22/2014, 23/2014 i 25/2014.
3. Informe de morositat 3r. trimestre 2014. 4. Període Mitjà de Pagament a Proveïdors
3r.trimestre 2014 (Exp. relacionat 10223).
9è. Mocions sense proposta d'acord:
1. Moció del grup PSOE-Pacte per Eivissa, de control per conèixer l'estat d'execució dels
projectes d'inversió inclosos en els pressupostos municipals de 2012, 2013 i principalment
2014.
2. Moció del grup PSOE-Pacte per Eivissa, de control sobre l'emissari de Talamanca i les
gestions per aconseguir la seva reparació.
3. Moció del grup PSOE-Pacte per Eivissa, de control sobre la rebaixa acordada pel Ple dels
preus dels 14 habitatges de Can Cantó.
4. Moció del grup EPIC, de control sobre el servei del taxis a Vila.
5. Moció del grup EPIC, de control sobre contractació de serveis jurídics externs.
10è. Precs i Preguntes.

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB CARÀCTER ORDINARI, PER L'EXCM.
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 28 DE NOVEMBRE 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
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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:
Sra. Carmen Fuster Ferrer
ACTA NÚM. 15/14
A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les vuit hores del dia vint-i-vuit de novembre 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:
Sr. Villalonga: Ahir va presentar un escrit a Secretaria, en el qual sol·liciten que les
intervencions referents al debat que hi va haver sobre les mocions sobre el CETIS, que es
presentaren en el Ple de 26 de juny, s’incorporin al Acta amb el text que també van adjuntar.
Sr. Secretari: A les Actes del Plenari el que hi té que constar són de forma succinta les
intervencions. El que proposa aquí el Sr. Villalonga és que es transcrigui quasi de forma
íntegra, sobretot les intervencions que va fer el Sr. Rodrigo. Ha examinat l’Acta i creu que de
la redacció que consta a la mateixa, se’n desprèn de manera fidedigna el que es va parlar.
Això no és un diari de sessions és una Acta. Creu que l’Acta està ben feta. Una cosa és que
hi hagi un error a l’Acta i pugui fer observacions, i l’altra és que tengui que constar tot el que
vol el Sr. Villalonga, i de fet en aquell moment no va dir que constés íntegrament el que ara
demana. L’Acta està correcta.
Sr. Villalonga: Com que en aquella sessió el portaveu del grup municipal del PP, li va
proferir una sèrie d’insults, considera que han d’estar reflectits a l’Acta, i a més així s’entén
perfectament quin va ser el sentit de l’exposició de cada grup municipal. Reitera que
considera que a l’acta i ha de ser tot, per entendre que és el que ha passat a l’Ajuntament.
Sr. Secretari: Demanaria que, de cara a futures actes, si algú vol que consti en Acta alguna
cosa que passa en aquella sessió, que ho demani expressament en aquell moment i ho farà
constar. Sinó s’aixeca l’Acta de la forma que preveu el ROF i la Llei Municipal.
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S’acorda l’aprovació de l’Acta de la sessió anterior núm. 7/14, ordinària de 26 de juny,
amb els vots a favor de les Sres. Marí, Sansano, Fajarnés, Sánchez, Riera, Costa, Boned,
Martínez, García, Valladolid, Sánchez-Jáuregui, Srs. Daura, Flores, Gallego, Costa,
Sánchez, Ruiz, Molina, Rodrigo, Ferrer i en contra del Sr. Villallonga.
2n. Declaració institucional contra la violència de gènere (Exp. Relacionat 9976):
Donat compte del dictamen del tenor literal següent:
“Debatuda la proposta de declaració institucional 25 de novembre. Dia Internacional per a
l'eliminació de la violència contra les dones, per unanimitat (3 vots Grup Municipal Popular, 3
vots de Psoe-Pacte per Eivissa, 1 vot Pref), proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del
següent acord:
“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 25 NOVEMBRE 2014
DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES
DONES
En la Conferència Mundial de Beijing, ja es va reconèixer la violència contra les dones com
un obstacle per a la igualtat, el desenvolupament i la pau dels pobles, que impedeix que les
dones gaudeixin dels drets humans i llibertats fonamentals.
L’erradicació de les vulneracions dels drets humans i llibertats fonamentals és un mandat
normatiu derivat dels tractats internacionals de les Nacions Unides i la Unió Europea,
ratificats per el Govern d’Espanya, per tant ha de ser tractada amb màxima prioritat en les
agendes de les diverses administracions públiques com a garants dels drets de les dones.
Lluny del mite que en les generacions més joves, la desigualtat entre dones i homes i la
violència contra les dones estan ja superades, la realitat ens mostra que la incidència de la
violència de gènere en la població juvenil és preocupant.
Les dades indiquen un augment de l’assetjament sexual per part dels al·lots en edat
adolescent, una major violència en les relacions de festeig i una baixada en l’edat de la
interposició de les denúncies. És imprescindible promoure polítiques i actuacions adreçades
a la sensibilització social i a una educació en el valor de la igualtat, així com també,
l’erradicació de la desigualtat estructural que encara avui persisteix en la nostra organització
social. És molt clar: com més igualtat, menys violència.
Reiteram, una vegada més, la nostra condemna ferma de qualsevol expressió de violència
contra les dones i el nostre suport institucional i incondicional a les dones víctimes i als seus
fills i filles. Cal recordar les 47 dones mortes assassinades enguany a Espanya i,
especialment, les de les Illes Balears: Olha Yuriyiuna, Rosa Maria Martínez i Isabel Barceló.
És per això que l’Ajuntament d’Eivissa manifesta el compromís com a administració pública
de compartir la lluita contra la violència de gènere per mitjà de polítiques i actuacions
públiques a promoure la igualtat entre dones i homes, com un valor social inqüestionable per
a una societat que se sustenti sobre la defensa dels drets inalienables i irrenunciables per a
la igualtat i la dignitat de totes les persones.

4

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 28 de novembre de 2014

En coherència amb aquest compromís, i des de la unitat de tota la corporació local, serveixi
aquesta declaració institucional per fer palesa una responsabilitat compartida com a institució
pública i com a poble a fi d’aconseguir una societat lliure de violència contra les dones.
Eivissa, a novembre de 2014
Eivissa,
LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA
DELEGADA
Sgt.: Catalina Sansano Costa
Sgt.:Maribel Roig Tur
(Document signat electrònicament al marge ) (Document signat electrònicament al marge”
Sra. García: Haver traslladat l’Oficina de la Dona al carrer Miranda ha set com esborrar-la de
la ciutat.
Com cada any aquest Ajuntament fa l’imprescindible en aquest dia. En aquest cas ha set
aquesta declaració institucional i dues hores de curts, amb relació a la violència de gènere,
dirigits als alumnes de secundària per un cost d’uns 600 euros. Amb això no li vol treure mèrit
a la regidora, que segur que li ha costat molt treure aquests diners ja que la seua regidoria no
té pressupost. La carència d’aquest pressupost és on es veu la falta de compromís de
l’Ajuntament, respecte a aquest greu problema que costa la vida a les dones.
El dia 25 és una dia per llegir meanifests, per llegir aquestes declaracions institucionals, però
sobretot és un dia per fer campanyes de sensibilització per a la ciutadania. Estan veient com
està creixent d’una forma alarmant la violència de gènere entre la joventut. És difícil quan
s’ha estat educat en una societat masclista adonar-se’n del maltractament, per a això fa falta
informació i aquesta ha de venir de totes les institucions perquè sigui efectiva, i però a això
fan falta diners i ganes d’acabar amb aquesta lacra social.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.
3r. Proposta d’acord de modificació Comissions Informatives:
Donat compte de la proposta del tenor literal següent:
“PROPOSTA D’ACORD
Atesa al necessitat de modificar la composició de les comissions informatives, com a
conseqüència de que el Regidor, Sr. Juan Daura Escandell ha comunicat que abandona el
grup municipal popular a l’Ajuntament d’Eivissa, de conformitat a l’article 124.2 del RD.
2568/1986 de 28 de novembre que disposa qualsevol variació en relació a les Comissions
Informatives durant el mandat corporatiu, es decidirà ple Plenari a proposta de l’Alcaldia,
mitjançant el present es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Modificar la composició de les comissions informatives aprovada
mitjançant acord plenari de data 25 de setembre de 2014, essent la nova composició la
següent:
Les Comissions Informatives estaran integrades cadascuna d’elles per 12 membres,
quatre representants del grup municipal Psoe-Pacte per Eivissa, tres regidors representants
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del grup municipal Popular, un representant del grup municipal Pref, un representant del grup
municipal Eivissa pel Canvi, un representant del grup municipal Epic, la regidora no adscrita
Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez i el Regidor no adscrit Sr. Juan Daura Escandell.
L’adscripció concreta a cada Comissió dels membres de la Corporació que han de
formar part de la mateixa en representació de cadascun dels grups, es realitzarà mitjançant
escrit del Portaveu del Grup dirigit a l’Alcaldessa, podent-se designar un suplent per cada
titular, donant-se compte al Ple de la Corporació de les designacions realitzades.
Eivissa
L’ALCALDESSA,
(Documents signat electrònicament al marge)”
Intervencions:
Sr. Villalonga: És modificarà la representació en els patronats i IMVISA, atès que ara estàn
amb més minoria?
Sra. Marí: Ho consultarà amb el Secretari.
Sr. Sánchez: Quan la Sra. Alcaldessa va arribar, va dir que ja s’havia acabat tot això. Es veu
que no, doncs segueix la descomposició. Es trist, això és l’últim pas d’un equip de govern
que es va començar a descompondre el primer dia. És trist que al final el grup majoritari sigui
el grup que venia a l’oposició, i que els ciutadans tenguin que sofrir tota aquesta paràlisi i
descomposició durant quatre anys.
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,
Srs. Daura, Flores, Gallego, Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Rodrigo, Ferrer i l’abstenció del
Sr. Villallonga.
4t. Sol·licitud de bonificació d'ICIO, del nou Hospital Ca Misses (Exp. Relacionat 8600):
Donat compte del dictamen del tenor literal següent:
“Debatuda la proposta d’aprovació aplicació Bonificació que regula l’Ordenança Fiscal de
l’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres, per 6 vots a favor (4 vots Grup Municipal
Popular, 1 vot Pref i 1 vot de la regidora no adscrita Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui
Martínez), i 5 abstencions (4 vots de Psoe-Pacte per Eivissa, 1 vot de Movimiento Ciudadano
Epic Ibiza), proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:
“PROPUESTA DE RESOLUCION
Por cuanto antecede, se propone se adopte la siguiente resolución:
PRIMERO.- Proceder a declarar de especial interés, las obras de construcción del Nuevo
Hospital Can Misses, solicitaas por la entidad Gran Hospital Can Misses SA, para el
municipio.
SEGUNDO.- Atendiendo a las circunstancias sociales de la obra y, se propone APROBAR la
aplicación de la bonificación que regula la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre
Construcciones Instalaciones y Obras, en el porcentaje del 95 por cien.
(Document signat electrònicament al marge)”.
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LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA
DELEGADA
Sgt.: Maria Fajarnés Costa
Sgt.: Mª Cristina Sala Torres
(document signat electrònicament al marge) (document signat electrònicament al marge)”
Intervencions:
Sr. Molina: El que fa l’Ajuntament al aplicar aquest 95% de bonificació de l’ICIO, és
transcriure sentències que indiquen que, davant l’absència d’una regulació, s’ha d’aplicar
obligatòriament una bonificació màxima a aquelles obres que rebin el qualificatiu d’interès
general.
Potser seria interessant per a l’Ajuntament plantejar establir aquesta gradació, és a dir, els
criteris mitjançant els quals, en alguns casos es pot aplicar un 50% de bonificació i en altres
un 95%, de manera que no sempre i automàticament les bonificacions de l’ICIO s’hagin
d’aplicar al màxim.
Sra. Fajarnés: Quan al percentatge de bonificació del 95%, l’ordenança municipal no ho
regula i és per això que acudeixen a la jurisprudència, i concretament a la del Parador en el
Castell d’Eivissa.
Sr. Molina: El que diu la Sra. Fajarnés no és discutible. Només diu que per evitar que això
torni a ocórrer una altra vegada, s’hauria d’establir una gradació.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb el vots a favor de les Sres. Marí, Sansano,
Fajarnés, Sánchez, Riera, Valladolid, Sánchez-Jáuregui, Srs. Daura, Flores, Gallego,
Rodrigo, Ferrer i l’abstenció de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García, Srs. Costa,
Sánchez, Ruiz, Molina, i Villallonga.
5è. Proposta de modificació de l'ordenança fiscal de l'Impost sobre Bens Immobles
(Exp. Relacionat 10192):
Donat compte del dictamen del tenor literal següent:
“Debatuda la proposta de Modificació Ordenança Fiscal de Impost sobre Bens Immobles, per
6 vots a favor (4 vots Grup Municipal Popular, 1 vot de Movimiento Ciudadano Epic Ibiza i 1
vot de la regidora no adscrita Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez), i 5 abstencions (4
vots de Psoe-Pacte per Eivissa i 1 vot Pref), proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del
següent acord:
“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE
BENS IMMOBLES
Vist que les modificacions introduïdes al tex de la Ordenança fiscal referida al Impost sobre Bens
Immobles compleix amb les previsions normatives que regula el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.
Vists els informes de la Intervenció i Gestió Tributaria, es proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents:
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PRIMER: Aprovar provisionalment per a l'exercici 2015 i següents la modificació de la
Ordenança fiscal de l'Impost sobre Bens Immobles, quedant redactats els articles modificats del
tenor literal següent:
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES
Article 2n. Tipus de gravamen i quota

El tipus de gravamen de l'impost sobre Béns Immobles aplicables als béns immobles
urbans serà del 0,73%.
El tipus de gravamen de l'Impost sobre Béns Immobles aplicables a tots els béns
immobles de característiques especials serà de l'1,3%.
El tipus de gravamen de l'Impost sobre Béns Immobles aplicables als béns immobles
rústics serà del 0,73%.
L'Ajuntament exigirà un recàrrec del 50 % de la quota liquida de l'impost a los
immobles de us residencial que es troben desocupats permanentment si compleixen les
condicions que se determinen reglamentàriament.
Aquest recàrrec, que se exigirà a les subjectes passius de aquest tribut, se devengarà
el 31 de desembre i se liquidarà anualment per l'Ajuntament, una vegada constatada la
desocupació de l’immoble.
La quota de l'Impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen
Les modificacions de la present ordenança fiscal, aprovades per acord de Ple de data publicada
l'aprovació definitiva al BOIB núm
de data
tindran efectes des de el dia següent a seva
publicació al Bolletí Oficial de les Illes Balears i romandran en vigor fins a la seva modificació o
derogació.
SEGON: Que es procedeixi a l'obertura del tràmit d'informació pública mitjançant la publicació del
present acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al taulell d'anuncis de la Corporació a fi de
que en el termini de 30 dies es puguin presentar les reclamacions que s'estimen oportunes. En el
supòsit que dins el citat termini no es presentés cap reclamació o suggeriment, el present acord
s'entendrà definitivament aprovat, procedint a la publicació del text íntegre al Butlletí Oficial de les
Illes Balears. Eivissa, (Document signa al electronicament margen)”

Intervencions:
Sra. Fajarnés: Presenten la modificació de l’ordenança fiscal de l’IBI, concretament l’article 2
referit al tipus de gravamen, quedant fixat en el 0,73%, tant per béns urbans com per a
rústics. Per tant proposen una baixada del tipus impositiu del 0,82 al 0,73, és a dir un 0,09%
menys.
D’acord amb el regulat en el RD 2/2004, el tipus de gravamen mínim i supletori serà del 0,4
quan es tracti de béns immobles urbans, i el 0,3 quan es tracti de béns immobles rústics. I el
màxim serà de 1,1 per als urbans i 0,9 per als rústics.
Quan als béns immobles de característiques especials, es manté els tipus de gravamen a
l’1,3.
Sr. Molina: Això no suposa una baixada d’impostos, això el que fa és compensar la pujada
automàtica i progressiva que es va fent del valor cadastral. És una baixada del tipus impositiu
que no es reflectirà en la baixada de l’IBI que paguen els ciutadans.
És prerrogativa de l’equip de govern establir els tipus impositius amb acord del Ple. S’alegren
de què al final els ciutadans no paguin més per l’IBI aquest any. S’abstendran.
Sra. Fajarnés: En cap moment ha dit que baixi l’IBI com a tal, sinó que ha dit que era una
baixada del tipus impositiu. La valoració cadastral la va fer el PSOE en el 2011.
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Amb aquesta mesura que adopta l’equip de govern, els ciutadans deixaran de pagar
1.400.000 euros, per tant és un benefici que estan proporcionant als ciutadans d’Eivissa.
Sr. Molina: El que ha dit és que se li ha oblidat dir que això no suposa una baixada
d’impostos, que és mantenir l’impost de l’IBI que paguen la ciutadania. La Sra. Fajarnés sap
que el valor cadastral es va actualitzant quan toca. Quan hi ha hagut governs del PP
segurament hi ha hagut actualitzacions cadastrals.
Sr. Ferrer: Li ha semblat fora de to el comentari de la Sra. Fajarnés, perquè com ha dit el Sr.
Molina és una cosa que es fa obligatòriament.
Sra. Fajarnés: El PSOE no és un clar exemple de baixar impostos, ni de sanejar els comptes
públics.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb el vots a favor de les Sres. Marí, Sansano,
Fajarnés, Sánchez, Riera, Sánchez-Jáuregui Srs. Daura, Flores, Gallego, Villallonga i
l’abstenció de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García, Valladolid, Srs. Costa, Sánchez,
Ruiz, Molina, Rodrigo i Ferrer.
6è. Aprovació dels Comptes Generals de l'exercici 2013 (Exp. Relacionat 5030):
Donat compte de la proposta d’acord del tenor literal següent:
“PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE
L’AJUNTAMENT D’EIVISSA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2013.
Complimentat el tràmit legal d’exposició pública de l’esmentat Compte General, previst en
l’art. 90.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes
Balears, havent-se publicat en el BOIB núm. 145 de 21 d’octubre de 2014, anunci núm.
18175, sense que s’hagin produït reclamacions, procedeix elevar al Ple, amb el dictamen
favorable de la Comissió Especial de Comptes en sessió celebrada el dia 15 d’octubre de
2014, la següent :
PROPOSTA D’ACORD
Aprovar definitivament el Compte General de l’Ajuntament de la Ciutat d’Eivissa corresponent
a l’exercici 2013 en els termes que consten a l’expedient, integrat pels comptes anuals del
propi Ajuntament, del Patronat Municipal d’Esports, del Patronat Municipal de Música i del
Patronat Municipal del Museu d’Art Contemporani, i la documentació complementària
legalment establerta, excepte les Comptes Generals corresponents a les societats de capital
total o majoritàriament municipal: Iniciatives Municipals de Vila S.A. (100%) e Iniciatives i
Transformacions Urbanes S.A. (ITUSA) (75,50%), donat que a data actual encara no han
estat aportades per els presidents de les societats.
Eivissa,
La Tinent d’Alcalde Delegat de l’Àrea Econòmica,
María Fajarnés Costa
(Document signat electrònicament al marge)”
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Intervencions:
Sra. Fajarnés: Presenten l’aprovació definitiva dels Comptes Generals de 2013, que
reflecteixen la situació econòmica, financera i patrimonial d’aquest Ajuntament a 31 de
desembre de 2013.
Quan a la situació econòmica i financera en 2013 està expositiva. L’Ajuntament es troba
sanejat segons es dedueix del romanent de tresoreria, del resultat pressupostari i del volum
d’endeutament de la Corporació. Respecte a la situació patrimonial existeix un equilibri.
Sr. Molina: L’aprovació del Compte General simplement és donar per bo el treball que fan
els funcionaris, l’equip d’Intervenció, serveis econòmics, i reflexa la situació comptable de la
institució. No és una valoració política la que s’ha de fer dels comptes sinó del seu significat.
El significat de les Comptes només es pot classificar de desastrós.
L’Ajuntament està per donar serveis per fer inversions per als ciutadans que el grup Popular
a l’Ajuntament d’Eivissa no ha fet en tota la legislatura. S’abstendran en aquesta aprovació
de comptes, els hi pareix bé el treball de les persones que treballen en els serveis econòmics
de l’Ajuntament, per això s’abstenen. Els hi pareix fatal i nefasta la gestió que ha fet el PP a
l’Ajuntament d’Eivissa aquesta legislatura.
Sr. Ferrer: No s’havia vist mai en aquest Ajuntament una situació com aquesta, i espera que
mai més es torni a repetir. Aquesta legislatura ha set terrible per als ciutadans.
Sr. Rodrigo: A la Comissió varen dir que creien que aquests comptes anuals, haurien d’anar
acompanyats d’un llistat de tots els reparos que hi ha hagut durant tot l’any. Si se’ls hi facilita
no tenen inconvenient en aprovar aquests comptes.
Sra. Fajarnés: Els hi facilitarà. Els comptes generals 2013 són els que són, igual que els
números. Les interpretacions són lliures però els números no. És conscient de les crítiques i
les agraeix, però també seria bo que es repassessin els comptes d’altres legislatures amb
alcaldes socialistes, perquè és molt fàcil criticar quan s’està a l’oposició.
Sr. Molina: S’ha repassat els comptes de nombrosos governs socialistes, i es reafirma amb
el que ha dit. Efectivament les interpretacions són lliures, i és missió de l’oposició criticar de
manera constructiva, que creu que és el que fan ells, amb el màxim respecte però amb l’ànim
de què el que hagi passat un any, que no sigui bo per a la ciutadania per a la Corporació, no
torni passar l’any següent.
Sr. Ferrer: Aquestes intervencions en un sentit tant polític, creu que sobren en aquest
moment i en aquesta situació. Durant anys es varen donar molts serveis i es gestionar molt
millor l’Ajuntament, i no com ara que s’han amasat molts diners i no s’ha donat cap servei.
Sr. Daura: Vol recordar que quan varen arribar al 2011, l’Ajuntament estava amb un pla
d’ajust marcat per Hisenda perquè havien gastat més del que es podia.
Sra. Fajarnés: El relació als comptes d’IMVISA. Els comptes de 2012 ja estan presentats en
el Registre Mercantil, els de 2013 acaben d’auditar-se avui i la setmana que ve tendran un
Consell d’Administració per a la seua posteror aprovació.
El PSOE en una roda de premsa varen dir que no era legal aprovar els comptes. La
sindicatura de comptes ha dit que sí.
Dir que un 60,33% de grau d’execució és desastrós i nefaste, amb l’experiència del seu partit
de 12 anys de govern hauria de ser més prudent.
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Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb el vots a favor de les Sres. Marí, Sansano,
Fajarnés, Sánchez, Riera, Valladolid, Sánchez-Jáuregui, Srs. Daura, Flores, Gallego,
Rodrigo, i l’abstenció de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García, Srs. Costa, Sánchez,
Ruiz, Molina, Ferrer i Villallonga.
7è. Mocions amb proposta d'acord:
7.1.- Moció del grup PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d'acord per crear una ordenança
fiscal reguladora de la taxa per instal·lació de caixers automàtics a les façanes dels immobles
amb accés directe des de la via pública.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA PER CREAR UNA
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER INSTAL·LACIÓ DE CAIXERS
AUTOMÀTICS A LES FAÇANES DELS IMMOBLES AMB ACCÉS DIRECTE DES DE LA
VIA PÚBLICA .
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
El compliment de la missió essencial de l'administració municipal, que és la prestació de
serveis públics bàsics als ciutadans, només es pot aconseguir si l'administració disposa dels
recursos necessaris per a dur endavant aquesta tasca. És per això que l'ajuntament
determina en successives ordenances fiscals la fixació de taxes per al desenvolupament
d'activitats, la possessió de béns, la recepció de serveis o la utilització de recursos públics.
Aquest conjunt d'ordenances fiscals ha de ser just i equilibrat, gravant de manera apropiada
el desenvolupament, per exemple, d'activitats empresarials amb finalitat lucrativa, entenent
aquesta activitat en un sentit ample, ja que les ordenances actualment en vigor cobreixen
supòsits tan diferents com poden ser :
−

Taxa per la col·locació de canonades, fils conductors i cables a pals o galeries de
serveis

−

Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o 'atraccions situats en
terrenys d'ús públic i indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

−

Taxa per instal·lació de portades, aparadors i vitrines.

En particular, hi ha un conjunt d'ordenances que taxen la utilització de l'espai públic per al
desenvolupament d'activitats empresarials, com poden ser la taxa d'ocupació de la via
pública, la taxa de firaires, etc.
Hi ha abundant jurisprudència que avala la legalitat de considerar l'activitat dels caixers
automàtics que operen sobre la via pública com una activitat empresarial subjecta a
gravamen. No obstant això, en l'actualitat l'Ajuntament d'Eivissa no disposa d'una ordenança
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reguladora en aquest sentit, produint-se d'aquesta manera un greuge comparatiu entre la
prestació d'uns determinats serveis en espais públics (terrasses en un bar per exemple) que
sí estan gravats i la ubicació de caixers automàtics a la via pública, que no està gravada.
La fixació de l'import de la taxa esmentada depèn de cada ciutat. Com a referència, poden
trobar-se nombrosos exemples a una forquilla d'imports entre els 400 i els 800 euros per
caixer automàtic. El nostre grup entén, però, que la fixació de l'import exacte s'ha de fer
mitjançant el corresponent informe dels serveis econòmics i jurídics de l'ajuntament, i
consensuat en la corresponent comissió d'administració municipal.
Per tot això es planteja la següent
PROPOSTA D'ACORD
El ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta la Regidoria d'Hisenda a proposar en el pròxim ple del
mes de desembre una ordenança fiscal reguladora de la taxa per instal·lació de caixers
automàtics a les façanes dels immobles amb accés directe des de la via pública.
Eivissa, 14 de novembre de 2014
Sgt. Alfonso Molina Jiménez
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa.”
Intervenció:
Sra. Marí: Vol proposar als grups PSOE i EPIC, debatre el punt 1 i el 3 conjuntament que
estan relacionats.
Sr. Molina: És injust que hi hagi unes activitats empresarials o professionals que es donin al
carrer, des de la venda ambulant fins a les fires, que estiguin gravades amb uns diners, i
altres activitats empresarials que es donen també al carrer no venguin gravades. En aquest
cas el fet de què un banc estableixi una finestreta de 24 hores d’atenció als seus clients al
carrer, està ocupant un espai públic i pareix correcte que l’entitat bancària pagui per a això.
Nombrosos ajuntaments d’Espanya ja disposen d’aquesta ordenança. No vol entrar en
valorar això, donat que els serveis tècnics de la casa saben més i podran elaborar una
ordenança que sigui justa i concorda.
Sr. Villalonga: Santa Eulària ho va aprovar per unanimitat. Hi ha normatives municipals que
advoquen des de cobrar per metre quadrat de fatxada, a cobrar una quantitat fixa, i en alguns
casos va per la categoria del carrer a la qual estan instal·lat els caixers. Està clar que són els
serveis municipals els que tenen que determinar aquesta quantitat, i que és de justícia social
que les entitats financeres aportin el que és ètic i legal a la ciutadania.
Sr. Ferrer: Eivissa pel Canvi ho va presentar a l’Ajuntament de Santa Eulària i es va aprovar.
Creu que és important que tothom pagui el que correspon. És de justícia cobrar-ho.
Sr. Rodrigo: Votaran a favor. Demana que revisin les ordenances de telefonia privada, i els
panells d’informació que estan a precari perquè la concessió administrativa ha vençut.
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Sra. Fajarnés: Votaran a favor perquè els hi pareixen unes mocions molt constructives. La
taxa es determinarà en funció dels estudis econòmics.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.
7.2.- Moció del grup PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d'acord en defensa de les
inversions estatutàries que s'han incorporat al projecte de pressupostos generals de l'Estat
2015.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA EN DEFENSA DE LES
INVERSIONS ESTATUTARIES QUE S’HAN INCORPORAT AL PROJECTE DE
PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2015
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
El projecte de llei de Pressupost General de l’Estat (PGE) per a l’any 2015, en tramitació
davant les Corts, no incorporava importants inversions que reclama l’illa d’Eivissa.
No obstant això, durant la votació de les esmenes al projecte, celebrada dimecres 12 de
novembre al Congrés dels diputats, els vots favorables d’una majoria a un paquet d’esmenes
presentades pel Grup Socialista varen permetre incorporar fins a 50 milions d’euros més a
les inversions previstes a l’illa d’Eivissa, entre les quals destaquen les infraestructures
hidràuliques, plans de reconversió turística, les actuacions en xarxa viària o inversions en
millores al litoral i platges, actuacions a las murades, parador de turisme, etc.
Atès que el Grup Popular al Congrés afirma ara que el seu suport a les esmenes socialistes
va ser fruït d’una distracció dels seus diputats en el moment de la votació, i que tenen pensat
retirar aquests 50 milions d’euros durant la tramitació del projecte de Pressupostos en el
tràmit del plenari del Senat, que tendrà lloc durant els primers dies del mes de desembre.
Atesa la importància de defensar, des de la unanimitat d'institucions de l’illa d’Eivissa,
aquestes inversions, que el dia d'avui estan oficialment incorporades als PGE del 2015.
Atès que el mateix president del Partit Popular d’Eivissa, Vicent Serra, s’ha mostrat favorable
a mantenir en els Pressupostos les inversions aconseguides gràcies a les esmenes del Grup
Socialista.
Per tot això es planteja la següent
PROPOSTA D'ACORD
1. El ple de l'Ajuntament d'Eivissa manifesta el seu suport per tal que s’incorpori
definitivament als Pressupostos Generals de l’Estat 2015 el paquet d’inversions a
l’illa d’Eivissa aprovat e la votació del 12 de novembre passat.

13

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 28 de novembre de 2014

2. El ple de l'Ajuntament d'Eivissa comunicarà d’immediat i per escrit al senador per
Eivissa aquesta voluntat expressada al punt primer, amb l’objecte que aquest es
posicioni a favor de l’aprovació del citat paquet d’esmenes a la votació corresponent.
Eivissa, 17 de novembre de 2014
Sgt. Alfonso Molina Jiménez
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa.”
Intervencions:
Sr. Molina: Es diu que el dia 12 de novembre es va produir un error en el Congrés, però vol
pensar els diputats del PP es solidaritzaren amb les necessitats dels ciutadans de l’illa, i
acceptaren la inclusió en els pressupostos de l’Estat d’una esmena que presenta el PSOE en
el Parlament de la Nació, perquè a aquestos pressupostos s’incorporin coses molt importants
per a l’illa i per a la ciutat, com la depuradora, el Passeig de Figueretes, feines a les
murades, etc.
Pareix ser que hi ha hagut moviments perquè el Senat corregeixi aquest “error”. Creu que
qualsevol diputat o senador que vulgui representar els interessos d’aquesta illa, no pot votar
en contra de què venguin aquest conjunt d’inversions a la ciutat.
Algun altre ajuntament d’aquesta l’illa ja ha votat a favor d’una moció en aquest sentit,
incloent el vot del PP. Espera, amb el millor talant constructiu, que aquest ajuntament es
pronunciï a favor de què aquest presumpte error no es corregeixi en el Senat, i aquestes
inversions es mantenguin, que permetin millorar els serveis públics i donar feina a gent que
ho necessita.
Sra. Sansano: En consonància amb el que han fet altres ajuntaments de l’illa, els hi
proposen una transaccional. Passa a llegir-la.
1. “El ple de l'Ajuntament d'Eivissa manifesta la seua voluntat que els projectes de
depuradores per Eivissa i Santa Eulària, la posada en marxa de la dessaladora de
Santa Eulària, la rehabilitació de la badia de Sant Antoni i Platja d’en Bossa, la
reanudació del Parador de Turisme, el passeig marítim de ses Figueretes i les
millores a les murades, inversions que es varen incloure als Pressupostos Generals
de l’Estat en una votació el passat 12 de novembre al Congrés dels Diputats, es
mantenguin de forma que es garanteixi que es podran adjudicar en l’any 2015.
2. El ple de l'Ajuntament d'Eivissa comunicarà als representants d’Eivissa i Formentera,
i les Illes Balears, a les Corts Generals la urgent necessitat d’aquestes inversions per
tal que, en els posteriors tràmits dels pressupostos es facin les gestions necessàries
per a permetre la seua adjudicació en 2015.”
Creu que d’aquesta manera compromenten la despesa, i és el mateix text que s’ha aprovat a
Sant Antoni i Santa Eulària, i que avui suposadament també s’aprovarà en el Consell Insular.
Sr. Molina: Accepten la transaccional com s’ha fet a altres ajuntaments. L’important és fer el
possible perquè aquestes inversions venguin a l’illa.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat, amb el text de la transaccional
presentada pel grup popular.
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7.3. Moció del grup Moviment Ciutadà EPIC Ibiza, amb proposta d'acord per a la creació
d'una ordenança de la taxa per l'aprofitament de terrenys de domini públic amb caixers
automàtics amb accés directe des de la via pública.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del
Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,
al amparo del art. 87 de la ley 20/2006, de 15 de diciembre,
Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares
EXPONE
Que en la actualidad existe una proliferación de cajeros automáticos situados en
fachadas con un único acceso desde las aceras, lo que supone una utilización privada del
espacio público por parte de las entidades financieras.
Que la actividad de los cajeros automáticos está considerada como actividad
empresarial y es común en otros municipios el aplicarles una tasa, como por ejemplo en
Alicante o Granada.
Que recientemente otro Ayuntamiento de esta isla, ha aprobado por unanimidad dicha
propuesta.
Que es de justicia económica y social que el uso del espacio público aporte una
contribución a las arcas municipales siendo, por tanto, necesaria la creación de una
normativa específica, en la que se concreten claramente los importes correspondientes, a
determinar por los servicios económicos del Ayuntamiento.
Es por lo que se
SOLICITA
Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
La creación por parte del ayuntamiento de Eivissa, a la mayor brevedad posible, de
una ordenanza reguladora de la tasa por el aprovechamiento de terrenos de dominio público
con cajeros automáticos con acceso directo desde la vía pública.
Eivissa, a 20 de noviembre de 2014
Antonio Villalonga Juan”
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.
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7.4. Moció del grup PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d'acord per avançar en
l'eliminació de barreres arquitectòniques de la ciutat d'Eivissa.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA PER AVANÇAR EN
L’ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A LA CIUTAT D’EIVISSA.
Rafel Ruiz González, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'empar del que
estableixen els articles 91.4 i 97.3 del Real Decret 2568/1986 que aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu
debat i aprovació al proper ple ordinari la següent MOCIÓ:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les administracions públiques, i molt especialment els ajuntaments, tenen la responsabilitat
de garantir que qualsevol ciutadà, independentment de les seues condicions físiques, pugui
transitar sense obstacles pels carrers públics i fer ús amb normalitat de qualsevol de les
seves dependències.
En anteriors legislatures es va fer un considerable esforç per actualitzar espais com el
MACE, les oficines del carrer de Castella i per habilitar noves dependències que complissin
amb la normativa com és el cas de les oficines i l'estació d'autobusos del CETIS. Així mateix,
es va donar un fort impuls a la rehabilitació de carrers i l'eliminació d'elements que fossin
perjudicials per al normal trànsit i, especialment, per a la mobilitat de les persones amb
alguna discapacitat. Tot i així, és evident que a la nostra ciutat encara queda molt per fer i
que, aquesta legislatura, no s'ha prestat especial atenció a aquest problema de les barreres
arquitectòniques.
Donada aquesta situació, i vist que han fet cas omís a les propostes que el nostre grup va
presentar en el passat.
Donada la necessitat que l'Ajuntament d'Eivissa es comprometi de forma clara amb una
necessitat tan bàsica com la d'afavorir un trànsit normalitzat i sense dificultats per als seus
ciutadans als carrers i espais públics,
És pel que es planteja la següent
PROPOSTA D'ACORD
1. El ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta l’equip de govern municipal a inventariar
les principals barreres arquitectòniques existents a la ciutat d’Eivissa, tant pel
que fa a instal·lacions municipals com pel que fa a carrers o espais públics, i a
fer un pla de feina, amb un calendari d'actuació que serveixi de guia per a les
actuacions dels propers anys.
2. El ple de l’Ajuntament d’Eivissa acorda crear una partida específica al
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pressupost de 2015 per garantir la realització d’obres relacionades amb
l’eliminació de barreres arquitectòniques i a prioritzar aquelles obres que
especifiquin les associacions de l’àmbit socio-sanitari relacionades amb
col·lectius que poden assessorar en aquesta matèria.
Eivissa, 19 de novembre de 2014
Sgt. Rafel Ruiz González
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa.”
Intervencions:
Sr. Ruiz: Aquests dies se celebra el dia internacional de les persones amb discapacitat. El
PSOE ha mostrat en diferents actuacions, en els anys que han governat varen ser
capdavanters a l’illa, en intentar fer més fàcil el trànsit d’aquestes persones i de les persones
majors amb dificultat en el moviment, famílies amb cotxes, etc., la nostra ciutat no és amable
per a aquestes persones. Varen fer actuacions, varen millorar però no el suficient. Amb el
govern del PP han retrocedit.
Volen saber, quines actuacions s’han portat a terme, si tenen un pla d’actuació i si en el
pròxim pressupost implementaran una partida, per intentar millorar i eliminar decididament
barreres arquitectòniques o no.
Sr. Ferrer: Efectivament, l’anterior legislatura, es varen fer moltes coses en aquest sentit,
concretament la platja de Talamanca va ser la segona platja en tota Espanya totalment
accessible. Des de que governa aquest equip de govern això ha desaparegut.
Sr. Villalonga: Votaran a favor. Demana que l’estació d’autobusos del CETIS també es posi
com a lloc que s’ha de reformar, ja que ara només hi ha dues dàrsenes accessibles per a
discapacitats. Si hi hagués un incendi com sortiria una persona en cadira de rodes?
Sr. Rodrigo: També votaran a favor. Facin més accessible la pàgina web, que hi ha formules
per poder aconseguir que gent amb discapacitat com la ceguera, pugui entendre el que es
publica allí.
Sr. Gallego: L’equip de govern és conscient de totes aquestes barreres que no estan
adaptades. Han confeccionat una llista amb els punts que no estan adaptats, i ho estan
arreglant. Intentaran fer tot el que puguin.
Sr. Ruíz: No es tracta d’això. Es tracta de fer un pla integral on la gent pugui veure les
actuacions temporalitzades, amb un pressupost concret, a un carrer concret, i unes
actuacions no a demanda sinó l’equip de govern tengui la iniciativa.
No els hi serveixen els seus arguments, els hi serveix que els hi presentin un pla en punts,
objectius, continguts, i si no ho fan els hi faran fer perquè ja no tenen crèdit, perquè fa un any
ja els hi donaren un plus de confiança per veure com actuaven i no han actuat.
Creu Sr. Villalonga que el CETIS està pitjor que les actuals parades? Creu que les parades
són més accesibles? Creu que les persones amb minúsvalies estan millor al carrer? No l’ha
convençut. I amb el que ha dit el Sr. Rodrigo hi estan d’acord.
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Sr. Ferrer: Vol recordar al regidor que aquestes actuacions es varen fer conjuntament amb
l’ONCE. Demana que parli amb el president de l’ONCE, i li explicarà la necessitat que tenen
de poder accedir a una platja i poder nadar igual que qualsevol ciutadà.
Sr. Villalonga: La petició de que també s’arregli l’accés i la perillositat que pot tenir una
persona al CETIS, és perquè s’inclogui en el catàleg de les millores s’hi inclogui el Cetis.
Es remet a l’informe de 17 de juny de 2013 del Sr. Montero Guasch sobre el CETIS, que diu:
“El Sr. Montero Guasch Técnico del Consell especializado en transporte, destaca entre las
deficiencias de la estación de autobuses, el hecho que se hayan construído los andanes
curtos a efectos del descenso de viajeros por las puertas media y trasera de los autobuses,
habiéndose pintado de amarillo la zona donde se debe descender, con la inseguridad que
esto provoca, además de su inaccesibilidad para personas con silla de ruedas, que no
podrán hacer uso de la rampa de autobuses al estar configurada para apoyarse sobre la
acera. Solo existen dos de las catorce dársenas existentes que sean accesibles.
Lo anteriormente descrito vulnera lo contenido en el R.D. 1544/07, del 23 de noviembre, para
personas con discapacidad y el Reglamento U.E. 181/11, de 16 de febrero, que establece los
derechos de las personas que viajan en autobús y concretament regula los de las personas
con discapacidad, en relación con lo establecido en la disposición adicional 13ª, y dice: “Las
obras públicas en que se construya mediante contrato de concesión, incluídas las zonas
complementarias de explotación comercial a que se refiere el artº 233, observaran las
disposiciones normativas que resulten de aplicación en materia de eliminación de barreras y
promoción de accesibilidad, de modo que se asegure su uso en condiciones de comodidad y
seguridad, por parte de las personas con discapacidad y personas mayores que tengan
problemas de movilidad o comunicación.””
Si estan millor o pitjor al carrer, ho haurien de preguntar als usuaris. Segurament els usuaris
estarien millor a una estació segura i funcional, cosa que no és el Cetis.
El que està clar és que el CETIS requereix unes modificacions, perquè sigui segur i funcional
per a persones amb discapacitat.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Recolçarà la moció perquè es bona per als ciutadans. Sap que
estan treballant amb això.
Un catedràtic de transports especialitzat en estacions d’autobusos, va fer un informe i ja es
va aixecar un acta amb algunes deficiències, i es varen donar instruccions perquè es
corregissin. Creia que estava corregit.
Sr. Daura: Les obres que diu el Sr. Ruiz, venien aconsellades pels tècnics.
Sra. Marí: Estan treballant amb això. S’està fent un mapa dels punts on s’està detectant que
encara existeixes barreres.
Quan a la proposta, votaran a favor de la primera, i la segona si treu lo de la partida
específica li votaran que sí, perquè consideren que això esta dins de la partida de vies i
obres. Ja està dins de la brigada d’obres.
Sotmès a votació el punt primer de la moció és aprovat per unanimitat.
Sotmès a votació el punt segon és aprovat amb l’abstenció de les Sres. Marí, Sansano,
Fajarnés, Sánchez, Riera, Srs. Daura, Flores, Gallego, i a favor de les Sres. Costa, Boned,
Martínez, García, Valladolid, Sánchez-Jáuregui, Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Rodrigo,
Ferrer i Villallonga.
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7.5. Moció del grup PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d'acord per reordenar i millorar el
barri de Can Misses.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA
PER REORDENAR I MILLORAR EL BARRI DE CAN MISSES
Lurdes Costa Torres, regidora i portaveu 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
Una vegada reubicats els alumnes de l'anomenada escola de Es Pratet (ara escola de Sa
Joveria) que es trobaven a aules prefabricades a la zona de Can Misses més propera al
primer cinturó de ronda.
Donada la previsió i usos previstos al Pla General d'Ordenació Urbana de l'Ajuntament
d'Eivissa per a aquest espai.
Es planteja la següent

PROPOSTA D'ACORD

1. El ple de l'Ajuntament d'Eivissa instarà a la Conselleria d'Educació del Govern de les
Illes Balears a la retirada immediata de les aules prefabricades i altres
infraestructures ubicades al barri de Can Misses i que actualment ja no estan en
servei.
2. El ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta a l'equip de govern municipal a iniciar la redacció
d'un projecte tècnic per tal de reconvertir aquest espai en la zona verda programada i
que els vesins d'aquest barri fa anys que reclamen i esperen. Mentre es conclou la
redacció d'aquest projecte i es comencen les obres, es permetrà, l'aparcament a
l'espai que quedarà lliure una vegada s'eliminin les aules prefabricades.
3. El ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta l'equip de govern a incloure una partida oberta
als pressupostos de 2015 per tal d'incorporar, si és possible via romanent de
tresoreria o altra fórmula, la quantitat necessària per dur a terme aquestos treballs
durant el proper any.
Eivissa, 20 de novembre de 2014.
Sgt. Lurdes Costa Torres
Regidora del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa.”
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Intervencions:
Sra. Costa: Com que fa tres mesos que no s’utilitzen les aules prefabricades que
corresponen a l’escola d’es Pratet, ara escola de sa Joveria, que ja s’han traslladat a l’edifici
nou, fan una proposta amb tres punts molt clars.
El primer és instar a la Conselleria d’Educació que, com que ja no estan en servei aquestes
aules que les retirin.
En segon lloc que es vagi fent el projecte de la zona verda que està prevista en el PGOU per
aquest espai de la ciutat, i que mentrestant es redacta aquest projecte es pugui utilitzar com
a aparcament. I finalment, incloure una partida oberta en els pressupostos de 2015, perquè
quan sàpiguen exactament quin és el pressupost necessari per executar la zona verda, es
pugui dotar en base a romanents o a aportacions d’altres institucions.
Sra. Sánchez: Estan d’acord amb la moció. Hi ha hagut comunicacions amb la Conselleria
però verbals.
Dins dels projectes de l’equip de govern entra aquesta actuació. Fins que es redacti el
projecte que no saben a quina quantitat correspondrà, i no hi ha cap problema en incloure
una partida oberta.
Demanen que tregui que “es permetrà l’aparcament a l’espai que quedarà lliure una vegada
s’eliminin les aules prefabricades”, perquè segurament haurien de fer alguna adaptació a
l’espai.
Sra. Costa: Creu que la zona està asfaltada, perquè abans de posar-hi les aules
prefabricades es va asfaltar, es posaren les connexions, i si s’ha de fer alguna petita
reparació creu que val la pena amb la falta d’aparcaments que hi ha, que provisionalment
sigui pàrking.
Sra. Sánchez: No s’incorporarà cap partida per redactar el projecte, perquè els faran els
Serveis Tècnics Municipals. Li pareix bé que s’inclogui “de manera provisional”.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat, el següent text:
1. El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa instarà a la Conselleria d'Educació del Govern de les
Illes Balears a la retirada immediata de les aules prefabricades i altres
infraestructures ubicades al barri de Can Misses i que actualment ja no estan en
servei.
2. El ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta a l'equip de govern municipal a iniciar la
redacció d'un projecte tècnic per tal de reconvertir aquest espai en la zona verda
programada i que els vesins d'aquest barri fa anys que reclamen i esperen. Mentre
es conclou la redacció d'aquest projecte i es comencen les obres, es permetrà, de
manera provisional, l'aparcament a l'espai que quedarà lliure una vegada s'eliminin
les aules prefabricades.
3. El ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta l'equip de govern a incloure una partida oberta
als pressupostos de 2015 per tal d'incorporar, si és possible via romanent de
tresoreria o altra fórmula, la quantitat necessària per dur a terme aquestos treballs
durant el proper any.
7.6. Moció del grup Eivissa pel Canvi, amb proposta d'acord sobre el Port Vell d'Eivissa.
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Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“MOCIÓ AMB PROPOSTA D´ACORD DEL GRUP MUNICIPAL EIVISSA PEL CANVI
PORT VELL D’EIVISSA
Vicent Ferrer Barbany, portaveu del grup municipal d’Eivissa pel Canvi, a l’empara 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:
Vist que han començat les obres al nostre port sense haver acceptat cap dels acords
aprovats en els plens d'aquest Ajuntament i llegides les noves declaracions que ha realitzat
el Sr Pons, on demostra una total menyspreu a aquest ajuntament i a tots els ciutadans de la
nostra ciutat .El grup Eivissa pel Canvi proposa a l'Ajuntament d'Eivissa l'adopció dels
següents:
ACORDS:
1º Que es prenguin mesures dràstiques per part d'aquesta corporació, per fer entendre a
l'Autoritat Portuària que té acceptar els acords aprovats per aquet ple. Com a impedir el pas
dels camions i maquinària necessària per a realitzar les obres, pels carrers de la nostra ciutat
i que ho realitzi tot des de la mar ja que considera que tot el port, pagat amb els impost de
tots, és de la seva propietat.
2º Que vagi a parlar amb el Sr Bauzá, per explicar-li la situació, ja que el Sr Pons és un
càrrec de confiança.
3º Començar els tràmits a l'entitat competent, Ministeri de Foment o Ports de l'Estat perquè el
port industrial de Botafoc sigui considerat Port d'Interès General. i que l'antic port de la nostra
ciutat ens sigui retornat, considerant el mirall d'aigües com marina esportiva ja que aquesta
serà la seva funció a l'haver desaparegut la carregar i descarrega de mercaderies així com el
passatge.
Eivissa, 23 de novembre de 2014
Signat: Vicent Ferrer Barbany
Portaveu del grup municipal d’ExC”
Intervencions:
Sr. Ferrer: Tristament han de presentar una altra moció referent al Port. Diu tristament,
perquè s’han pres tres acords plenaris que l’Autoritat Portuària tendria que haver acceptat.
L’acord que hi havia amb l’Autoritat Portuària era construir un port industrial a l’exterior,
sempre i quan es pogués recuperar tota la fatxada marítima per a la ciutat.
El més insultant de tot és el menyspreu que té el Sr. Pons cap a aquesta institució, perquè no
fa cap cas del que s’està dient i del que volen els ciutadans, sinó que ha presentat un
projecte i punt per punt està portant endavant el projecte que ell ha volgut des d’un principi,
sense que s’hagi pogut fer cap aportació per part d’aquest Ajuntament, quan el Port és dels
ciutadans i no de l’Autoritat Portuària.
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Té el camí molt clar de privatitzar tot el Port, i acabarà aconseguint-ho perquè veu que no hi
ha intenció per part de l’equip de govern per fer valer la seua situació, de defensar i obligar a
complir aquests acords plenaris que es prenen, i per això ha dividit en tres punts la moció.
El Sr. Pons diu que això és un joc de paraules perillós, perquè en realitat aquestes obres les
va construir Autoritat Portuària, i no és així, perquè es varen construir amb els impostos de
tots els ciutadans. Aquests ports es construeixen perquè els ciutadans agafen el vaixell, i
paguen un impost per cada vegada que l’agafen, les navilieres paguen impostos per atracar,
i amb aquests impostos es fan millores, es milloren ports o altres infraestructures. Aquests
són els serveis que donen ells, aquesta és la seua obligació, però no poden dir que el port és
seu.
L’important és el que necessiten els ciutadans, l’important és la nostra ciutat. Estan jugant
amb un espai públic i les necessitats primeres d’aquests espais són les dels nostres
ciutadans, no les d’una embarcació privada i no les d’una empresa privada.
El Port de l’Illa en aquest moment és al Port de Botafoch, per on entren totes les
mercaderies, tot el passatge, on hi ha l’activitat comercial, allí és l’entrada a la ciutat. En
aquest moment el Port d’Eivissa és un passeig i una marina esportiva res més.
Tot el discurs del Sr. Pons va directament fet per portar endavant el seu projecte, digui el que
digui, tant l’Ajuntament, com el Consell, com el Col·legi d’Arquitectes, etc.
La UNESCO ho va dir ben clar, el Port s’ha de recuperar perquè és un bé importantíssim, i
s’ha de recuperar per a tothom per poder-lo gaudir i per salvar tot el nostre patrimoni.
Sra. Costa: D’aquesta moció podrien estar d’acord amb els punts segon i tercer. Entenen la
idea del primer punt, però no l’accepten. Estan a favor de què es facin millores en el Port vell,
de que es facin les obres perquè arreglin la façana a la primera línia del Port. També entenen
que les declaracions del Sr. Pons varen ser irritants, i irritant és també que enviïn al Director
d’Autoritat Portuària a prendre unes decisions i després no les tenguen en compte per res.
Es varen reunir 20 persones aquí a l’Ajuntament, es varen prendre unes decisions, i després
sense saber res més varen sentir que tant l’Alcaldessa, com el President del Consell, com el
President d’Autoritat Portuària donen la seua opinió, sense tenir en compte els acords que en
aquella taula se suposa que es varen prendre.
Per tant vist això entén que el Sr. Ferrer presenti aquesta moció amb aquest primer punt.
Però no li poden aprovar aquest primer punt, perquè estan a favor de què es facin les obres i
es vigilin per part dels tècnics de l’Ajuntament, perquè es facin d’acord amb la normativa
vigent actualment, i que regeix tant a la zona de la ciutat com els elements patrimonials i
demés.
També creu que està bé el punt segon que proposa el Sr. Ferrer, i és que suposa que
l’Alcaldessa vagi a parlar amb el Sr. Bauzá, perquè li digui a aquesta persona que ha posat
allí i que va a Eivissa a ofendre als ciutadans, que li cridi l’atenció i que li digui que els
responsables legítims de prendre les decisions a la ciutat d’Eivissa són aquells que els
ciutadans varen triar, i en tot cas el que es decideix, sobretot en aquest plenari, és el que ha
de regir el que passi a la ciutat, fins i tot la zona del Port.
El tercer punt ja el varen aprovar a l’anterior plenari, que va ser un suggeriment també
d’Eivissa pel Canvi, al qual hi estigueren tots d’acord, i efectivament és evident que des que
s’ha traslladat tot el transport de mercaderies i de passatgers al Botafoc poden recuperar el
moll vell, que aquesta ha set la intenció, almenys dels socialistes, des que es va autoritzar el
dic del Botafoc per tal de poder recuperar per als ciutadans i per a vianants el port vell
d’Eivissa.
Sr. Villalonga: Tothom té clar que L’Autoritat Portuària fa el que vol, i només es mou per
interessos econòmics.
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La moció del Sr. Ferrer és bastant encertada, en el sentit de que l’Ajuntament li ha de dir que
ja n’hi ha prou. Fan el que volen i acaben sempre decidint en base als seus interessos.
Demanaria al Sr. Ferrer que en el punt segon, a més de parlar amb el Sr. Bauzà s’hauria
d’exigir-li una rectificació. Com està l’aparcament del martell i la resta del projecte? Mai
ensenyen tot el que faran. No sap si la mesura del punt 1 és legal, però considera que
l’Ajuntament ha de ser ferm amb la situació. Sinó fan el que els hi don la gana .
Sra. Sánchez-Jáuregui: Només vol recordar que el Ple de la Corporació va adoptar tres
acords per unanimitat. S’han de fer complir. Mentre aquests acords estiguin vigents, i ho
estan perquè no hi ha hagut cap acord que els contradigui, l’Ajuntament té la responsabilitat i
l’obligació d’intentar que es compleixin.
Sr. Rodrigo: Ja s’ha perdut amb el tema del port i si hi ha parking o no.
La proposta d’Eivissa pel canvi és genial i les bones paraules s’han d’acabar. Haurien de
prohibir l’entrada al port i la circulació.
Creu que el pitjor que els ha passat ha set que hi hagi un mateix partit en totes les
Institucions. Si governés el Psoe al govern el PP d’Eivissa hauria reaccionat diferent. El que
planteja Eivissa pel canvi l’hi sembla suau i aniria a més.
Sra. Marí: No li poden votar el punt 1 perquè no és procedent.
En el punt 2 no té cap problema d’anar a parlar amb el Sr. Bauzá les vegades que facin falta,
ja ho està intentant i continuarà.
El punt 3. El port d’Eivissa ja és d’interès general. Que la part antiga torni a la ciutat, no té
cap problema en sol·licitar-ho, però esperaria que primer facin les obres de condicionament i
llavors sol·licitar-ho.
Sr. Ferrer: Tenia un conjunt clar de treball, que era prendre diferents mesures per fer
entendre a aquesta gent la voluntat que té aquest consistori de portar endavant els seus
acords, i per això havia posat els tres punts. Veu que no hi ha molta alegria en decidir-se a
posar traves a l’Autoritat Portuària. Si han de canviar el port per una rajoles li sap mal,
perquè el problema no és l’enrajolament, és la direcció que porta l’Autoritat Portuària de
tancar el port definitivament i fer-lo privat. Ha tret ja a concessió els amarres, ha posat un
espai de gestió dels vaixells, i estan treballant en el lloc del mega iots i no els importa res
més.
Estan intentant recuperar un espai que ha set de la nostra ciutat, i com molts altres ports a
moltes bandes d’Espanya s’han retornat quan s’han fet ports nous, perquè la ciutadania
pugui gaudir d’aquests espais.
Ja sap que està declarat d’interès general el port d’Eivissa, però que es deixi de dir el port
d’Eivissa i que es parli del port de Botafoc, i d’aquest es parli només com un passeig que és
el que és en aquest moment.
Durant tots aquests anys han tret una rendibilitat absoluta d’aquest port, i no han fet cap tipus
d’inversió.
Creu que cap a l’actitud de l’Autoritat Portuària s’han de prendre mesures dràstiques, sinó
ens prenen el pel.
Sra. Costa: Vol insistir que sí que estan a favor dels punts 2 i 3, com a dit abans, però el
punt 1 no el poden votar perquè no volen interrompre la millora, que entenen que sí que s’ha
de fer.
Quant a l’edifici, hi ha tres acords de Ple majoritaris de que no volen edifici en el martell, i que
si s’aprova que l’Alcaldessa parli amb Bauzá perquè posi al Sr. Pons en el seu lloc i que una
de les reivindicacions que faci és que no es construeixi aquest edifici al martell.
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Sra. Marí: El dia que es varen reunir, la postura general era que des del moment que el
pàrking tengués una altura d’un metre, o que l’entrada fos pel Corsari, ningú el volia perquè
seria trànsit per a la ciutat i continua en aquesta postura. No s’ha fet res més.
Sotmès a votació el punt primer de la moció és desestimat amb el vots en contra de les Sres.
Marí, Sansano, Fajarnés, Sánchez, Riera, Sánchez-Jáuregui, Srs. Daura, Flores, Gallego, i
l’abstenció de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García, Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, i
a favor de la Sra. Valladolid, i Srs. Rodrigo, Ferrer i Villallonga.
Sotmès a votació el punt segon és aprovat per unanimitat.
Sotmès a votació el punt tercer és aprovat amb l’abstenció de les Sres. Marí, Sansano,
Fajarnés, Sánchez, Riera, Srs. Daura, Flores, Gallego, i a favor de les Sres. Costa, Boned,
Martínez, García, Valladolid, Sánchez-Jauregui, i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina,
Rodrigo, Ferrer i Villallonga.
7.7.- Moció del grup PREF, amb proposta d'acord per tal que l'Alcaldessa ordeni al gerent del
consorci patrimoni de la humanitat l'elaboració del informes necessaris amb el fi d'avançar en
la solució que pugui acabar amb l'amenaça que suposen els sondejos i l'explotació petrolífera
per a la praderia de posidònia.
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 la primavera de este año la organización ecologista Oceana comunicó
que desde el verano de 2013 el Gobierno de España conoce que la indemnización por
rescindir o anular el permiso de sondeo y prospecciones a la mercantil Capricorn Spain
Limited, denominada Altamar 1 y 2, que se tendrían que llevar a cabo en el Golfo de
Valencia, frente a las costas de Ibiza.
SEGUNDO.- Ante la pregunta del Senador del PSOE Don Francesc Antich, el
Ministerio de Industria reconoció que indemnizar a la mercantil antes de concederles el
permiso supondría una importe de unos 410.000.-€, equivalente al dinero que ha se han
gastado, puntualizando que llegado el caso de que los informes de impacto medioambiental
fueran positivos el importe de la indemnización podría alcanzar en torno a los 5 millones de
euros hasta unos 12, en función de lo avanzado que estuviera el procedimiento y a la
expectativa de negocio que se hubiese generado con los resultados de los sondeos y su
evidente lucro cesante.
TERCERO.- El grupo parlamentario PSOE en el Parlamento Balear presentó varias
propuestas que han sido rechazadas por los parlamentarios del Partido Popular, una de ellas
era que se instara al Gobierno de la nació a que asumiera el coste de dicha indemnización y
alternativamente se ofreciera al Govern a asumirla.
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CUARTO.- Por último, en la pasada junta rectora del consorcio patrimonio de la
humanidad, al finalizar, fuera del orden del día, el gerente del Organismo, el Sr. Casadesus,
planteó la posibilidad de que fuera este Organismo quien asumiera el coste de la
indemnización por suspender o anular los permisos de sondeos al entender que con esta
actuación se está defendiendo uno de los bienes declarados patrimonio de la Humanidad por
la Unesco, la pradera de posidonia.
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 a la Alcaldesa de este ayuntamiento para que ordene al gerente del
consorcio patrimonio de la humanidad la elaboración de cuantos informes sean necesarios,
incluso valiéndose de ayuda externa si la necesita, con el fin de avanzar en esa solución
propuesta en la última junta rectora o cualquier otra que pueda terminar con la amenaza que
suponen los sondeos y la explotación petrolífera posterior para la pradera de posidonia.
En Eivissa, a 23 de noviembre de 2014
Fdo: Ignacio Rodrigo Mateo
Portavoz Grupo PREF”
Intervencions:
Sr. Rodrigo: Aquesta moció es suau. Simplement deixar que el Gerent del Consorci valori i
estudiï la solució que se li ha ocorregut, que la veu remota, però que qualsevol cosa que
pugui ser una possible solució benvinguda sigui.
Es troben amb un problema que no és de ideologies, ni jurídic, ni econòmic, és més bé
territorial.
Creu que no fan tot el que es pot fer des de l’Ajuntament.
Creu que el PP de Balears i de cada ajuntament de les Balears, té una responsabilitat de ser
més contestatari, de plantejar que ha d’entendre el seu partit que primer és Eivissa i després
el partit. Creu que hi pot haver una via de que el govern d’Espanya faci marxa enrere i,
evidentment hi ha un primer pas, que potser l’informe sigui negatiu i no hi hauria res que
indemnitzar, però potser que sigui positiu, i en aquest cas el risc és que s’hauria de pagar
una indemnització d’uns 410.000 euros segons el Ministre d’Indústria.
Està convençut que no faria falta posar diners del Consorci, perquè parlant amb uns quants
empresaris d’Eivissa està segur que avançarien aquests diners, i es podria aconseguir
paralitzar.
Creu que no és un qüestió econòmica, però que si hi ha una possible solució d’una
cancel·lació o una suspensió d’aquests permisos és ara.
Si esperen a veure com ve l’informe mediambiental, si és negatiu val, però si és positiu ja no
creu que siguin 410.000 euros, aquí pot generar-se una expectativa de benefici per a
l’empresa que comenci a pujar la indemnització, i serà l’excusa perfecta pel PP per dir que
com que ara ja no son 410.000 euros sinó 15, 20 o 80 milions d’euros que no es podrà parar.
L’únic que diu en la seua moció que l’Alcaldessa ordeni al gerent del Consorci, que ha
plantejat una solució a nivell personal, que li permeti estudiar quines possibilitats hi ha d’una
sortida d’aquest tema.

25

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 28 de novembre de 2014
Sra. Costa: En el fons de la qüestió hi estan d’acord, però el que no han de fer és el ridícul,
per molt que li pareixi al Sr. Rodrigo que el gerent pot ocupar el temps lliure en pensar alguna
cosa més, es reservarà l’opinió que té del paperàs que va fer a la Junta del Consorci el Sr.
Gerent, i més hagués valgut que els 3 anys i mig que ha estat com a gerent, haver fet més
feina per a la protecció del patrimoni, tenir més iniciatives i fer mes coses, que no sortir ara
amb aquesta idea.
Creu que la voluntat del Sr. Casadesus era bona, igual que li pareix bona la intenció en la
qual el Sr. Rodrigo porta aquí, però creu que la Corporació no pot fer aquestes propostes,
sinó que han de ser un poc més seriosos. Si que han de tenir en compte de qui són les
competències, i sobretot el que han de tenir en compte és com es fan les propostes perquè
siguin positives o tenguin algun efecte.
Quan el Sr. Casadesus va plantejar aquesta proposta de què el Consorci es fes càrrec de la
possible indemnització, el Consorci va dir que agafarien la bona idea que aporta el gerent,
que és que des d’aquest organisme de gestió del patrimoni protegit per la UNESCO,
preocupats perquè aquestes prospeccions puguin significar algun perill per a les praderes de
posidònia, demanar al govern central que les prohibeixi per evitar aquest risc.
Quant als sous de la indemnització, la Interventora va informar en el Consorci que no pot ser
un organisme diferent del que ha donat el permís el que indemnitzi, per tant aquí ja està el
motiu pel que no poden aprovar la moció, i perquè no fa falta entretenir al gerent de què perdi
més temps del que té, amb propostes que no són realitzables.
El que fa falta és una verdadera intencionalitat política i convèncer al govern de l’estat i al
ministre Soria, de què per moltes coses però a més a més pel bé del patrimoni, no volen les
prospeccions petrolíferes.
Creu que en tot cas el que podrien fer és que el Ple de l’Ajuntament aprovi reivindicar al
govern de l’estat, que eviti que es puguin fer aquestes prospeccions, si fa falta indemnitzant a
l’empresa que ja té un inici de permís, i que evitin que efectivament aquests 410.000 euros
es converteixin en milions, si aquest informe mediambiental fos positiu.
Sr. Ferrer: En el fons tots estan d’acord. Espera que l’informe sigui negatiu, que serà la base
per poder aturar aquestes prospeccions, encara que hi té dubtes.
Si el govern vol pagar indemnitzacions les paga de seguida.
El tema econòmic no creu que sigui problema, sinó que és la voluntat política de defensar els
nostres interessos amb totes les forces.
Sr. Villalonga: El Consorci no ha fet res per promocionar la posidònia. Han insistit en
promocionar aquesta planta i sempre han votat en contra.
El Consorci no ha de dedicar aquests diners a pagar indemnitzacions.
Si que es facin les prospeccions depèn únicament de què es paguin 410.000 euros
d’indemnització, el que no han de fer com Ajuntament, és dependre de que hi hagi un senyor
a Madrid que en un moment donat firmi o no aquesta indemnització. Li proposa que canviï la
moció, i que l’Ajuntament d’Eivissa promogui una campanya pública per recaptar diners. Si
es recapten 410.000 euros i al final l’informe és negatiu, poden dedicar aquests diners a
ONG’S o assumptes socials de l’illa. Està clar que s’haurien de pagar dels pressupostos de
l’estat però no ho fan.
Sra. Sansano: Estan d’acord amb la Sra. Costa. Tots tenen la màxima preocupació per a les
prospeccions. Pot arribar a ser un problema jurídic, perquè no sap com podem pagar una
indemnització d’una cosa que ha licitat l’estat.
El gerent no va fer un informe, va fer una proposta. A la Junta Rectora es va decidir redactar
un escrit i que, com a Consorci, s’enviaria a l’Estat, constatant la preocupació màxima per
aquest tema i expressant que tots de forma unànime estan en contra de les prospeccions.
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Sr. Rodrigo: En defensa del gerent vol dir a la Sra. Costa, que aquesta idea és repetitiva en
el PSOE perquè va proposar una cosa semblant en el Parlament.
Està d’acord amb afegir les proposades per la Sra. Costa i el Sr. Villalonga.
Creu que hauria de ser l’Aliança Mar Blava qui recapti els sous.
Creu que el PP no ha set contundent, encara que puguin tenir bones intencions. A Madrid no
l’hi ha arribat el cop sobre la taula. És el PP de Madrid que vol petroli.
Sra. Costa: Està d’acord que es demani al govern central que paralitzi les prospeccions, i
que indemnitzi si ha d’indemnitzar a algú, i que val més que pagui 410.000 euros que no 5
milions. Amb el que no està d’acord, és amb la proposta de posar en mans del gerent la
solució de parar les prospeccions, i aquí es quan diu que la proposta és ridícula.
En el que sí està d’acord és en què es faci un escrit contundent i que sigui un acord unànime
del Consorci, i que aquest mateix acord es prengui aquí en el Ple per unanimitat, de demanar
al govern que no es facin aquestes prospeccions perquè no les volen, però a més a més
perquè posa en perill el nostre patrimoni, i que paguin dels pressupostos generals de l’estat,
que és qui ho pot pagar, perquè són els que han d’indemnitzar perquè són els que han donat
el permís. Per això no li poden votar la moció, perquè diu que posin en mans d’aquest senyor
la solució a aquest tema.
En el Consorci hi estan representats l’Ajuntament, el Consell i el Govern Balear, si arriben a
un acord de que totes aquestes institucions aconsegueixen fer un acord contundent, i
exigeixen des d’aquest organisme que vetlla per a la protecció, per la promoció i per la
seguretat del manteniment dels bens declarats patrimoni mundial, creu que és afegir un poc
més de força a aquesta reivindicació.
Sr. Ferrer: Està d’acord amb la Sra. Costa. Estan allargant l’informe per una tema electoral.
Creu que s’ha de fer un esforç entre tots els partits polítics per lluitar perquè no es facin les
prospeccions.
Sr. Villalonga: Si realment existeix una possibilitat de reunir una quantitat determinada, i
amb això pagar una indemnització, creu que val la pena.
Demana que s’inclogui el punt que el Ple de l’Ajuntament insta a l’Aliança Mar Blava a
realitzar una col·lecta popular per pagar això, i el mateix Ajuntament, quan ho determini
l’Alcaldessa i la Regidora d’Economia, que també faci una aportació, i que si finalment no
s’ha de pagar la indemnització que es determini on anirien aquests sous.
Sr. Daura: Està d’acord amb les propostes de la Sra. Sansano i de la Sra. Costa. S’ha
d’instar des del Consorci al Govern a que es paralitzi.
Sra. Sansano: Votaran en contra de la moció. Respecten el que es va aprovar per
unanimitat a la Junta Rectora, que va ser fer un escrit consensuat per tots, i no tenen cap
problema que després ho poden passar pel Ple.
Es sotmet a votació la següent propost d’acord atesa la modificació proposada.
“Instar a l’Aliança Mar Blava a fi de què recol·lecti els fons necessaris per fer front a una
possible indemnització per la paralització de les prospeccions.”
Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb el vots a en contra de les Sres. Marí,
Sansano, Fajarnés, Sánchez, Riera, Costa, Boned, Martínez, García, Sánchez-Jáuregui, Srs.
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Daura, Flores, Gallego, Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer, i a favor de la Sra. Valladolid, i
Srs. Rodrigo, i Villallonga.
Sra. Marí: Ara faran un recés de 20 minuts.
Sent les deu hores i cinquanta minuts es reinicia la sessió.
7.8. Moció del grup EPIC, amb proposta d'acord sobre que s'ampliï la competència de la
subcomissió creada per a la problemàtica de Talamanca.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del
Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,
al amparo del art. 87 de la ley 20/2006, de 15 de diciembre,
Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares
EXPONE
Que en el pasado Pleno Ordinario del mes de Octubre se acordó la constitución de
una subcomisión de la Comisión Informativa de Urbanismo, dedicada a la problemática en la
bahía de Talamanca, en aspectos tales como, por ejemplo, el emisario de la depuradora, el
fondeo incontrolado, etc.
Que estos aspectos, son también lamentablemente habituales en otras zonas del
litoral municipal, como por ejemplo Figueretas.
Que el municipio de Eivissa presenta, además de las mencionadas anteriormente,
otras cuestiones medioambientales importantes, que merecen ser tratadas en esta
subcomisión específica.
Es por lo que se
SOLICITA
Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal las
siguientes:
PROPUESTAS DE ACUERDO
La ampliación de la competencia de dicha subcomisión, en base a las propuestas que
efectúen los distintos Grupos Municipales a la misma.
Incluir como competencia de dicha subcomisión, la problemática existente en el barrio
de Figueretas.
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Eivissa, a 24 de noviembre de 2014
Antonio Villalonga Juan”
Intervencions:
Sr. Villalonga: Aquesta proposta ve en relació a la presentada a l’anterior Ple, per a la
creació d’una subcomissió especial únicament de Talamanca. En el Ple varen proposar que
aquesta subcomissió també pogués tractar altre tipus de temes, com per exemple, la
problemàtica que hi ha a Figueretes.
La proposta és que aquesta subcomissió ampliï les seues competències en base al que
sol·licitin els grups municipals, i no com actualment que només es pot dedicar a les qüestions
pròpies de Talamanca.
Sr. Costa: Vol recordar que a la moció que varen aprovar en el Ple d’octubre, tothom va
votar a favor i el Sr. Villalonga es va abstendre. No es va adoptar cap acord d’ampliació
d’aquella subcomissió, però sobretot perquè entenen ara mateix hi ha un problema molt
seriós amb el tema de l’emissari de Talamanca.
Pensen que primer s’ha d’arreglar una cosa i després l’altra, perquè si s’intenten arreglar
totes a la vegada no n’arreglaran cap. Ara tenen un tema puntual que és l’emissari de
Talamanca, una comissió que treballa amb aquest tema i que si fa falta també treballi els
caps de setmana, fins que es pugui donar una solució a aquest emissari.
Creuen que no és bo barrejar temes, perquè enredaran a les administracions que, en teoria,
o tenen que cedir les competències, o ajudar a convence’ls amb el lideratge de l’Alcaldessa
per solucionar aquest tema en concret.
Amb la qual cosa, en principi, no estan a favor de ara barrejar una cosa amb l’altra. Quan
aquest estigui solucionat ja es posaran amb altres temes.
Sr. Ferrer: Pensa el mateix que el Sr. Costa. Creu que han d’anar pas a pas, i en aquest
moment tenen una problemàtica concreta, i és molt important tant per a la ciutat com per a
aquesta platja.
Sr. Rodrigo: Anticipa el vot favorable, perquè els casos són molt semblants. Posin a la
subcomissió ambdós temes, si així s’acorda, i que sigui la subcomissió que decideixi si és
més urgent un que l’altre.
Sr. Flores: Votaran a favor, sempre tenint en compte que la prioritat ha de ser l’emissari de
Talamanca.
Sr. Villalonga: La anomenada comissió de Talamanca, és una subcomissió de la Comissió
d’Urbanisme, que té com a únic tema Talamanca. Quan se solucioni aquesta qüestió, que
espera que sigui prompte, aquesta subcomissió deixarà d’existir i llavors no podran
incorporar-hi res. Ja va anticipar que presentaria una moció per resoldre altres problemes del
municipi.
Diuen que ara l’important és Talamanca, per suposat. Que a una reunió parlin més de
Talamanca o d’un altre tema, això ho haurà de decidir el president de la comissió.
Sr. Costa: En el Ple anterior ja va sortir el debat de Figueretes, creu que la urgència i
l’emergència és el tema de Talamanca, i li estan donant la volta a un acord plenari en el qual
ja tengueren aquest debat, i arribaren a un acord de crear aquesta comissió amb uns
objectius molt concrets, i ara ho tornen a embolicar. Obviament que s’ha d’abordar el tema
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de Figueretes i s’ha de parlar dins de la Comissió d’Urbanisme, però han de solucionar el
tema que els ocupa aquests mesos que és l’emissari de Talamanca. S’abstindran.
Sr. Ferrer: Entén que segueixen mantenint aquest for, no se’n crearia un altre? Si és així
votarà a favor.
Sra. Sánchez-Jáuregui: El seu vot serà favorable a aquesta moció.
Sra. Marí: No està en contra d’ampliar la subcomissió. Podrien dir que és una subcomissió
dedicada als emissaris, sempre i quan la presidència tingui el dret a marcar les prioritats dels
temes a debatre.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb el vots a favor de les Sres. Marí, Sansano,
Fajarnés, Sánchez, Riera, Valladolid, Sánchez-Jáuregui, Srs. Daura, Flores, Gallego,
Rodrigo, Ferrer i Villallonga, i l’abstenció de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García, i Srs.
Costa, Sánchez, Ruiz, Molina.
7.9. Moció del grup EPIC, amb proposta d'acord per tal que l'Ajuntament es personi en el
procediment penal que es tramita en el Jutjat d'Instrucció núm. 3 en relació al CETIS.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del
Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,
al amparo del art. 87 de la ley 20/2006, de 15 de diciembre,
Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares
EXPONE
Que por mandato de Pleno del 1 de Agosto, este Ayuntamiento ha procedido a
personarse en el procedimiento penal que se tramita actualmente en el Juzgado de
Instrucción número 3 de Ibiza en relación al CETIS, sin concretar en qué calidad lo
realiza.
Que no consta que se haya efectuado contrato ni concurso público alguno para la
defensa del Ayuntamiento en el referido procedimiento.
Que dadas las posibles responsabilidades penales que pudieran derivarse para
algunos/as de los letrados/as relacionados con dicho asunto, es más necesario que
nunca que se efectúe la dirección y defensa letrada de este Ayuntamiento de Eivissa
en el caso CETIS por letrado/a independiente y no afecto al caso.
Es por lo que se
SOLICITA
Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal las
siguientes:
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PROPUESTAS DE ACUERDO
Que el Ayuntamiento de Eivissa proceda a personarse a la mayor brevedad posible
en el procedimiento penal que se tramita actualmente en el Juzgado de Instrucción número 3
de Ibiza en relación al CETIS, en calidad de PERJUDICADO.
Que se proceda, con la máxima urgencia, a efectuar concurso público y contratación
que legalmente corresponda para la defensa de este Ayuntamiento en dicho procedimiento.
Eivissa, a 24 de noviembre de 2014
Antonio Villalonga Juan”
Intervencions:
Sr. Villalonga: Ha tingut coneixement que l’Ajuntament ha intentat personr-se al cas Cetis i
desconeix perquè no s’ha fet públic. Vol saber si l’Ajuntament s’ha personat i si no s’ha
personat que ho faci en qualitat de perjudicat.
Considera que el millor per a l’Ajuntament és que s’efectuï, amb la màxima urgència, un
concurs públic per contractar als juristes que defensin a l’Ajuntament en aquest procediment.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Ha tengut coneixement que en aquesta denuncia que se li fa en el
jutjat, és per possible delicte de prevaricació per haver firmat el decret d’obertura del CETIS.
Vol recordar que el Jutjat d’Instrucció núm. 2 d’Eivissa, ja va rebutjar la querella que se li va
interposar per aquest possible delicte de prevaricació, i l’Audiència Provincial va dictar un
auto, on deia que quan va firmar el decret del CETIS, en cap moment hi va haver una
actuació penal i cap delicte de prevaricació, i aquest auto és definitiu. Demana que, pels
mitjans oportuns, se sol·liciti al jutjat que retiri la denuncia contra la seua persona.
Sra. Sansano: El Ple a la sessió de 1 de d’agost de 2014 va adoptar el següent acord: “Que
l’Ajuntament d’Eivissa, per a la defensa dels seus interessos, es personi com a part en
qualsevol procediment iniciat o que es pugui iniciar com a conseqüència de la denúncia
penal formulada per el representant del Grup Municipal EPIC tal i com ha fet, l’Ajuntament,
en tots i cadascun dels procediments contenciosos administratius en curs garantint així la
seva defensa i la contradicció ordenada de totes les manifestacions i documents que a la
referida denúncia s’hagin pogut expressar.”
A continuació llegeix part de l’informe de Secretaria, següent:
“En data 24 d’octubre de 2014 el Jutjat d’Instrucció núm. 3 d’Eivissa, va requerir a la
procuradora que va comparèixer en representació de l’Ajuntament, que aclarís en qualitat de
què es personava.
A data d’avui no procedeix la personació de l’Ajuntament d’Eivissa en qualitat de perjudicat,
ja que el qui subscriu, sense perjudici de millor criteri fundat en dret, no comparteix el criteri
del denunciant relatiu a la comissió de diferents delictes per les actuacions que consten
descrites a l’informe citat anteriorment.
La possibilitat de que existeixin acords adoptats que puguin considerar-se com a no ajustats
a dret o inclús nuls de ple dret, no suposa de per si l’existència dels tipus delictius que
consten a l’informe/denúncia.
En aquest punt, s’ha de fer constar que inclús algun dels actes que el denunciant considera
com a delictius, ja han estat examinats pels Tribunals i s’ha resolt la inexistència de cap il·lícit
penal, com és el cas del delicte de prevaricació que el denunciant considera que va cometre
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l’anterior Alcaldessa per la firma del Decret de data 5 de juny de 2013, en relació al qual,
l’Auto dictat per l’Audiència Provincial amb data 16 de setembre de 2014 ha considerat que
no va existir prevaricació en l’adopció de l’acord mencionat.
Per altre lloc, també s’ha de fer constar, que la legalitat de gran part dels actes administratius
que el denunciant considera il·legals s’està dirimint en diferents procediments contenciososadministratius en els que l’Ajuntament ostenta la condició de part demandada i com s’ha dit,
inclús en el supòsit de que la jurisdicció contenciosa administrativa consideres il·legals
acords adoptats, això no suposaria de per si que s’haguessin comès els delictes denunciats.”
A la vista de tot això consideren, com molt bé informa el Secretari i estan d’acord, que
l’Ajuntament no es personarà com a part perjudicada. Si canvia la moció i en comptes de part
perjudicada posa part interessada la recolzaran sinó no hi estan d’acord.
El Sr. Villalonga parla d’un concurs públic per contractar juristes, i mentre ho puguin fer, els
lletrats de la casa tenen tot el seu respecte i confiança.
Sr. Villalonga: Qui efectua la denuncia és la fiscalia de Balears. Ells van comunicar a la
Fiscalia que hi havia irregularitats, però qui denuncia és la Fiscalia de Balears.
No ha entès molt bé en qualitat de què s’ha personat l’Ajuntament.
Sr. Secretari: L’Ajuntament va adoptar un acord, l’1 d’agost, en el qual s’acordava personarse a la causa per poder tenir accés a la documentació, però no indicava en qualitat de què.
Ara el jutjat els hi ha dit en qualitat de què s’han de personar. El Sr. Villalonga proposa que
sigui en qualitat de perjudicat, i ell en el seu informe, en el qual es ratifica, considera que a
data d’avui no hi ha motius per considerar a l’Ajuntament que es personi en qualitat de
perjudicat, i sí que considera que s’hauria de personar en qualitat de part interessada, per
anar tenint coneixement de tot el que va succeint en aquesta causa, i en funció del que pugui
anar passant prendre els acords oportuns de personació en diferent qualitat.
Sr. Villalonga: Una de les qüestions que passen en aquest tema, és que a vegades hi ha
persones que confonen Ajuntament amb sí mateixos. L’Ajuntament és la institució i els partits
polítics i els funcionaris són una altra cosa que no és l’Ajuntament.
El que toca és que l’Ajuntament s’ha de personar com a perjudicat. Que consideren que no,
doncs ja ho explicaran.
Perquè l’Ajuntament cedeix una quantitat de metres quadrats per fer aparcaments, 5.565 i
se’n construeixen 7.381?, Algú ha utilitzat 1.816 metres més de sòl públic i l’Ajuntament no
se sent ofès per això i no està perjudicat.
Demana que totes declaracions d’aquest punt constin íntegrament a l’acta. Per vostès no són
perjudicats, si les persones que en el seu moment van votar, decidiren adquirir l’us d’una
torre per 40 anys per 7.200.000 quan està taxada en 2.700.000. Pagarà l’Ajuntament però
això no l’hi perjudica. Consideren que l’Ajuntament s’ha de personar com a perjudicat. La
moció de l’1 d’agost es va presentar perquè l’Ajuntament es pogués personar i pogués
accedir a la informació. A la moció també es deia que una de les possibilitats seria que
l’Ajuntament podria col·laborar amb el Jutjat. Estaria bé que col·laborés amb el Jutjat, però
també amb els regidors que demanen informació.
A la moció també demanen que es contracti un servei jurídic extern per personar-se en
aquest cas, perquè igual és necessari que altres juristes diferents dels que tenen actualment
vegin el cas.
L’equip de govern considera que tenen uns serveis jurídics que ho fan molt bé. Hi ha coses
que les han fet molt bé i coses que són molt discutibles. De fet, el 29 de setembre
presentaren 39 irregularitats del CETIS sobre acords plenaris, i ja han passat dos mesos dels
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quatre que acordaren perquè informin sobre aquestes irregularitats. Com duen aquesta
informació?
El millor seria que un servei jurídic extern que, per cert, quan hi ha hagut necessitat de
contractar un servei jurídic extern no hi ha hagut cap problema. Van denunciar la
contractació de 300.000 euros de serveis jurídics externs. Per a unes coses si i per a unes
altres no. Que cadascú voti i faci el que consideri oportú.
Sr. Costa: No estan d’acord amb la moció. El que vol el Sr. Villalonga es dur l’aigua al seu
molí. Està impulsant aquest procediment, i estan intentant dur a tota la Corporació cap a la
seua tesis que només té vostè. I no només està intentant dur cap aquesta tesis a la
Corporació, sinó als serveis jurídics i als funcionaris de carrera d’aquesta Corporació.
Han de pensar que els funcionaris de la Corporació estan proposant personar-se en aquest
procediment, amb una qualitat concreta i si algo passa després ja es vorà. Ningú està
tancant cap porta aquí, però clar ningú està dient el que vol el Sr. Villalonga que tothom digui,
i creu que aquí s’està equivocant. No és de rebut desconfiar com ho està fent dels serveis
jurídics de la Corporació i dels serveis tècnics, amb informes que han fet moltes vegades
sobre aquest i altres temes. Està demanant que siguin altres advocats els que portin aquest
tema, i a més que l’Ajuntament sense informació decideixi en quina qualitat s’ha de personar.
Està anticipant moltes coses, i les anticipa tant ràpid perquè està impulsant aquest
procediment. L’altre dia el jutjat ja li va dir que havia de dipositar una fiança de 10.000 euros
per seguir impulsant aquest procediment. Vagi el jutjat recorri aquesta fiança i sinó pagui-la
per continuar aquest procediment.
No intenti portar-los a tots al camí amb el qual vol continuar, perquè els seus interessos, que
no sap molt bé quins són, però que són legítims des del punt de vista seu. El sistema ja li
està dient que té que fer, no intenti que els sistema s’adapti a vostè, adapti’s vostè al
sistema.
Sra. Sansano: Estan d’acord amb el que ha dit el Sr. Costa. No comparteixen els criteris del
denunciant. A data d’avui, en les diligències prèvies, no se’n desprèn la comissió de cap
il·lícit penal, no es troben davant un supòsit que l’Ajuntament tengui condició d’ofès o
perjudicat, per tant l’equip de govern no recolzarà aquesta moció.
Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb el vots en contra de les Sres. Marí,
Sansano, Fajarnés, Sánchez, Riera, Costa, Boned, Martínez, García, Sánchez-Jáuregui Srs.
Daura, Flores, Gallego, Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer i l’abstenció de la Sra.
Valladolid i del Sr. Rodrigo, i el vot a favor del Sr. Villallonga.
7.10.- Moció del grup EPIC, amb proposta d'acord per tal que s'efectuï una campanya per
sol·licitar la col·laboració ciutadana en la detecció de desperfectes en els vies públiques del
municipi.
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
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EXPONE
Que en la actualidad tanto las aceras, como la calzada de este municipio, presenta en
muchos lugares desperfectos tales como agujeros, baldosas rotas, ...
Que los accidentes que provoca la falta de mantenimiento causan desde simples
molestias a roturas de huesos, con graves lesiones y lentas recuperaciones. A consecuencia
de ello se interponen denuncias por responsabilidad patrimonial ante este Ayuntamiento que
pueden suponer un importante coste, fácilmente evitable.
Que es fundamental una decidida y urgente reparación de dichos desperfectos, y al
mismo tiempo es esencial para ello potenciar la participación ciudadana a través del sistema
Línea Verde.
Es importante resaltar que una buena parte de las caídas afectan a personas de
avanzada edad, las cuales requieren más tiempo para recuperarse de los daños sufridos.
Es por lo que se
SOLICITA
Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal las
siguientes:
PROPUESTAS DE ACUERDO
El Ayuntamiento de Eivissa efectuará una campaña mediática para publicitar el
sistema de recogida de información "Línea Verde".
El Ayuntamiento de Eivissa efectuará una campaña mediática para solicitar la
colaboración ciudadana en la detección de desperfectos en el municipio.
El Ayuntamiento de Eivissa duplicará la aportación presupuestaria destinada a la
reparación, mantenimiento y conservación en los apartados: vías públicas y brigada rápida,
previstos en los presupuestos del año 2015.
Eivissa, a 24 de noviembre de 2014
Antonio Villalonga Juan”
Intervencions:
Sr. Villalonga: La qüestió és que tenen ferramentes informàtiques, com per exemple, el
servei de “Línia Verda”. Hi ha persones majors que no surten a la tarda-nit, perquè no poden
veure els desperfectes que hi ha a les voreres.
Plantegen una moció en positiu perquè l’Ajuntament faci que el servei de “Línia Verda”, que
en general sol funcionar bastant bé, sigui més conegut i que es potenciï l’ús per la ciutadania,
i que l’any que ve hi hagi més diners per reparar les voreres i les calçades.
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Sr. Ruíz: Estan totalment d’acord amb la moció. Sí que és cert que el Sr. Regidor li ha
proposat una sèrie de modificacions, i creu que haurien d’intentar concretar molt més un pla
d’actuació, perquè desperfectes n’hi ha per tot.
Creu que s’haurien d’asseure per brindar ajuda al nou regidor per intentar organitzar el tema.
Proposa pactar un calendari, una partida i unes actuacions, perquè creu que a la ciutadania li
dona la sensació de què van a salt de mata.
Sr. Gallego: Duplicar la partida no ho votaran, si posen augmentar en el que puguin, la
votaran.
Estan treballant en tot aquest tema, i si els hi poden enviar informació l’acceptaran amb molt
de gust.
Sr. Villalonga: Poden treure duplicar i posar augmentar en la mesura de lo possible.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat, el següent text:
“El Ayuntamiento de Eivissa efectuará una campaña mediática para publicitar el
sistema de recogida de información "Línea Verde".
El Ayuntamiento de Eivissa efectuará una campaña mediática para solicitar la
colaboración ciudadana en la detección de desperfectos en el municipio.
El Ayuntamiento de Eivissa aumentará, en la medida de lo posible, la aportación
presupuestaria destinada a la reparación, mantenimiento y conservación en los apartados:
vías públicas y brigada rápida, previstos en los presupuestos del año 2015.”
7.11.- Moció conjunta dels Portaveus dels grups PP i EPIC, amb proposta d'acord per tal de
recolzar l'artesania manufacturada i única.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“Catalina Sansano Costa y Antonio Villalonga Juan, portavoces de los Grupos Municipales
Popular y 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
EXPONEN
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 nuestra propia tradición y cultura
aportando, tanto a los residentes como a los numerosos turistas que nos visitan, el
conocimiento de los 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, se propone para su aprobación por el Pleno las siguientes
PROPUESTAS DE ACUERDO
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1. El Ayuntamiento de Eivissa apoya de una forma decidida la artesanía, entendida
como manufacturada y única (no seriada).
2. El Ayuntamiento de Eivissa promocionará y salvaguardará los oficios artesanos
tradicionales.
3. El Ayuntamiento de Eivissa establecerá las medidas oportunas para promocionar la
artesanía, diferenciando claramente los artesanos y los vendedores de artesanía
industrial y mecanizada.
4. El Ayuntamiento de Eivissa insta a las instituciones competentes a realizar un efectivo
control del cumplimiento por parte de los artesanos de la normativa reguladora en la
venta de artículos artesanales.
5. El Ayuntamiento de Eivissa insta al Consell Insular a la redacción del repertorio de
oficios artesanos, incluyendo las especialidades de la isla de Ibiza.
6. El Ayuntamiento de Eivissa insta al Consell Insular a la realización de exámenes de
artesanos y maestros artesanos.
Eivissa, a 24 de noviembre de 2014
Catalina Sansano Costa

Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:
Sra. Sansano: És un tema que ja havien comentat el Ple passat, i ja havien quedat d’acord
amb el Sr. Villalonga que la presentarien conjuntament. Li vol agrair el gest que va tenir de
voler asseure’s per redactar aquesta moció.
A Eivissa el que coneixen com artesans no sempre ho són, són botiguetes o mercadets, però
no són els que fan artesania manufacturada.
A continuació llegeix les propostes d’acord.
Sr. Villalonga: Aquesta moció ve en relació a la proposta que va presentar el seu grup en el
mes d’octubre en relació a l’artesania. En el debat hi va haver coses que varen apreciar que
eren susceptibles de millora. Arribaren a l’acord de retirar-la i presentar-ne una conjunta,
sobretot perquè té més força si tots estan d’acord, perquè es dintingeixi qui és artesà de qui
no i que es potenciï aquest sector, ja que li dona un valor afegit al municipi i al nucli històric.
Sra. Boned: El dia 5 de setembre el Govern Balear va aprovar un Decret per obtenir la carta
artesana, mestre artesanal honorífic i la qualificació artesanal, tot això en resposta de la
demanda del sector. Són unes acreditacions que donen un valor afegit i que va en la qualitat,
però que no és un requisit imprescindible, per això pregunten, què pensa fer l’Ajuntament
amb tot això?
Sr. Ferrer: El seu grup està d’acord, creu que és important que es clarifiqui la situació del
tema de l’artesania, i que es doni un segell de qualitat a la gent que pugui demostrar que la
fabricació ha set manufacturada.
Sra. Sánchez-Jáuregui: El seu vot també serà favorable per les raons que ja s’han exposat.
Sr. Daura: El seu vot també serà a favor, en recolzament als artesans de manufactura.
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Sra. Sansano: En contestació a la Sra. Boned, una de les mesures, d’entre altres, serà
potenciar dos zones d’interès artesanal, que quan ho tenguin perfilat ja l’hi aniran explicant.
Ja fa temps que salvaguarden els oficis tradicionals, donant subvencions especialment a les
colles de ball per poder fer tallers de capells, d’espardenyes, etc.
Sra. Boned: El seu grup també recolza als artesans i aquesta moció, només eren unes
preguntes per saber que pensaven fer, perquè no quedi només en paraules.
Les ajudes que s’estan donant a les colles de ball, etc., hi ha un llistat a la CAIB, dins de la
categoria dels mestres artesans, que també hi ha mestres de fang, de ferro, de fusta, de pell,
ornamentació, etc., que també els tenguin en compte perquè entrin dins d’aquestes ajudes.
Sra. Sansano: Per això no ho varen aprovar el mes passat, perquè no estava ben explicat.
La llista a la que fa referència la Sra. Boned, va explicar que a nivell d’illes pitiuses no està
ben adaptada, i el que demanen és que adaptin a les nostres artesanies i als nostres
artesans aquestes titulacions d’artesanies, que a nivell d’illes balears no es tenien en compte.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.
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 dels Decrets 2058/2014, 2062/2014, 2384/2014 i 2798/2014.
Donat compte dels Decrets d’Alcaldia, del tenor literal següent:

“DECRET.- Atès que amb data 14 d’octubre de 2014, la Sra. Josefa Riera Tur ha pres
possessió del seu càrrec de Regidora de l’Ajuntament d’Eivissa, en substitució del Sr.
Constantino Larroda Azcoitia, i essent necessari que es modifiqui el règim de delegacions
acordat mitjançant Decret d’Alcaldia de data 13 d’agost de 2014, mitjançant el present i
d’acord amb les facultats que confereix a aquesta Alcaldia la legislació vigent en matèria de
Règim Local, en concret els articles 25 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre municipal i de
règim local de les Illes Balears en relació als articles 21 i 23.4 de la Llei 7/1985 de Bases de
Règim Local i 43 i següents del RD 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals RESOLC:
PRIMER.- Revocar la delegació genèrica efectuada en matèria de polítiques d’igualtat
amb data 13 d’agost de 2014, a la Regidora Sra. Maria del Mar Sánchez Gutiérrez.
SEGON.- Revocar la delegació genèrica efectuada en matèria de manteniment i
reparació d’edificis municipals amb data 13 d’agost de 2014, al Regidor Sr. Salvador Gallego
del Águila.
TERCER.- Delegar en la Regidora, Sra. Josefa Riera Tur el coneixement previ, la
preparació dels acords i la direcció interna i gestió dels serveis i assumptes en matèria de
polítiques d’igualtat, cementiris i manteniment i reparació d’edificis municipals.
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L’anterior delegació no inclou la facultat de resoldre mitjançant actes que afecten a
tercers, sense perjudici de les delegacions de firma que es puguin atorgar.
QUART. Que es doni compte del present Decret al Ple de la Corporació, es notifiqui
als Regidors i es procedeixi a la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, sense
perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la data de signatura del mateix. En cas
d’absència, vacant, enfermetat o qualsevol altre impediment de la Regidora delegada,
aquesta Alcaldia assumirà, directa i automàticament, les atribucions delegades com a titular
de la competència originària, sense necessitat de que es dicti cap resolució expressa en
aquest sentit.
Eivissa
L’ALCALDESSA,

En don fe
EL SECRETARI-ACCTAL.,

(document signat electrònicament al marge)

(document signat electrònicament al marge)”

“DECRET. Havent-se detectat una errada en el Decret d’Alcaldia núm. 2058/2014 de data 15
d’octubre, mitjançant el qual es procedia a la revocació i atorgament de delegacions
d’atribucions a favor de la Regidora Josefa Riera Tur, mitjançant el present i de conformitat al
previst a l’article 105. 2 de la Llei 30/ 1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú RESOLC.
PRIMER.- Deixar sense efecte el punt segon del Decret d’Alcaldia núm. 2058/2014 de data
15 d’octubre en el que s’acordava revocar la delegació genèrica efectuada en matèria de
manteniment i reparació d’edificis municipals amb data 13 d’agost de 2014, al Regidor Sr.
Salvador Gallego del Águila, mantenint-se la delegació realitzada en el seu dia a favor del Sr.
Gallego en matèria de manteniment i reparació d’edificis municipals.
SEGON.- Sense perjudici de les delegacions acordades mitjançant Decret núm. 2058/2014
de data 15 d’octubre, delegar en la Regidora, Sra. Josefa Riera Tur el coneixement previ, la
preparació dels acords i la direcció interna i gestió dels serveis i assumptes en matèria de
neteja d’edificis municipals.
L’anterior delegació no inclou la facultat de resoldre mitjançant actes que afecten a tercers,
sense perjudici de les delegacions de firma que es puguin atorgar
TERCER.- Que es doni compte del present Decret al Ple de la Corporació, es notifiqui als
Regidors i es procedeixi a la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, sense
perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la data de signatura del mateix.. En cas
d’absència, vacant, enfermetat o qualsevol altre impediment de la Regidora delegada,
aquesta Alcaldia assumirà, directa i automàticament, les atribucions delegades com a titular
de la competència originària, sense necessitat de que es dicti cap resolució expressa en
aquest sentit.
Eivissa
L’ALCALDESSA,

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

(document signat electrònicament al marge)”

“DECRET.- Atès que amb data 25 de setembre de 2014 va renunciar al seu càrrec de
Regidor de l’Ajuntament d’Eivissa, el Sr. Constantino Larroda Azcoitia, i essent necessari que
es modifiqui el règim de delegacions acordat mitjançant Decret d’Alcaldia de data 13 d’agost
de 2014, mitjançant el present i d’acord amb les facultats que confereix a aquesta Alcaldia la
legislació vigent en matèria de Règim Local, en concret els articles 25 de la Llei 20/2006 de
15 de desembre municipal i de règim local de les Illes Balears en relació als articles 21 i 23.4
de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local i 43 i següents del RD 2568/1986 de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals RESOLC:
PRIMER.- Ampliar la delegació acordada amb data 13 d’agost de 2014 al Sr.
Salvador Gallego del Águila, delegant-l’hi el coneixement previ, la preparació dels acords i la
direcció interna i gestió dels serveis i assumptes en matèria de salut pública.
L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació
dels procediments relatiu a la matèria objecte de delegació, la realització dels tràmits
necessaris per a la concertació de contractes menors vinculats a l’àrea delegada i la facultat
de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers en relació a les matèria
objecte de delegació.
La delegació anterior inclou la resolució dels recursos de reposició que s’interposin
contra els acords dictats.
SEGON. Que es doni compte del present Decret al Ple de la Corporació, es notifiqui
als Regidors i es procedeixi a la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, sense
perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la data de signatura del mateix. En cas
d’absència, vacant, enfermetat o qualsevol altre impediment de la Regidora delegada,
aquesta Alcaldia assumirà, directa i automàticament, les atribucions delegades com a titular
de la competència originària, sense necessitat de que es dicti cap resolució expressa en
aquest sentit.
Eivissa
L’ALCALDESSA,

En don fe
EL SECRETARI-ACCTAL.,

(document signat electrònicament al marge)

(document signat electrònicament al marge)”

“DECRET: Virginia Marí Rennesson, Alcaldessa–Presidenta de l’Ajuntament d’Eivissa de
conformitat al previst a l’article 52.3 del RD 2568/1986 de 28 de novembre pel que s’aprovà
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
DISPÒS:
PRIMER.- Nomenar membre de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Eivissa a
la Regidora Sra. Josefa Riera Tur, en substitució del Regidor Sr. Juan Daura Escandell.
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SEGON.- Que es doni compte del present Decret al Ple de la Corporació a la primera
sessió que celebri, es notifiqui als designats i es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Tot això sense perjudici de la efectivitat del present Decret a partir del dia següent a la seva
firma.
Eivissa,
L’ALCALDESSA,.
(document signat electrònicament al marge)

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

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.
8.3.- Donar compte dels Decrets d'aprovació de les modificacions pressupostàries ordinàries
22/2014, 23/2014 i 25/2014.
Donat compte dels Decrets del tenor literal següent:
DECRET.- De conformitat amb el que estableixen l’article 180 del R.D.L. 2/2004 de 5 de
març pel que s’aprova el Text Refós de la LRHL i les Bases d’Execució del Pressupost
General per a l’exercici 2014, i vist l’informe emès per la Intervenció de fons; amb aquest
decret, i en virtut de les atribucions que m’han estat delegades mitjançant decret de data 13
d’agost de 2014, vinc en ordenar l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits per
transferències núm. 22/2014 dins del vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa:
MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT POSITIVES
APLICACIÓ

DENOMINACIÓ

IMPORT

ÀREA DE DESPESA 1:
13000-21400

Reparació material transport policia

20.000,00

15200-22706

Estudis i treballs tècnics habitatge

18.500,00

16500-47900

Subvenció a l’explotació enllumenat

94.108,93

Total Àrea de despesa 1

132.608,93

ÀREA DE DESPESA 3:
33200-62900

Adquisició llibres biblioteca

4.000,00

Total Àrea de despesa 3

4.000,00

ÀREA DE DESPESA 9:
91200-23300

Altres indemnitzacions òrgans govern

92000-46600

Transferències FEMP i FELIB

92400-48902

Subvencions edificis partic.ciutadana

17.005,00
2.667,74
11.500,00
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Total Àrea de despesa 9:
TOTAL

31.172,74
167.781,67

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT NEGATIVES
APLICACIÓ

DENOMINACIÓ

IMPORT

ÀREA DE DESPESA 1:
13000-14300

Altre personal policia

10.000,00

13000-16001

Seg.social altre personal policia

5.000,00

15000-120

Retribucions bàsiques urbanisme

13.500,00

1500-121

Retribucions complem.urbanisme

10.000,00

Treballs altres empreses enllumenat

94.108,93

16500-22799

Total Àrea de despesa 1

132.608,93

ÀREA DE DESPESA 3:
33200-22001

Premsa, revistes i llibres biblioteca

4.000,00

Total Àrea de despesa 3

4.000,00

ÀREA DE DESPESA 9:
91200-100

Retribucions òrgans de govern

31.172,74

Total Àrea de despesa 9:

31.172,74

TOTAL MINORACIONS

167.781,67

L’import dels crèdits que es pretenen minorar es igual al dels crèdits que s’incrementen,
mantenint-se l’equilibr pressupostari exigit per l’article 16.2 del R.D. 500/90 de 20 d’abril.
Eivissa.
En don fe,
LA TINENT D’ALCALDE DELEGADA,

EL SECRETARI ACCTAL.,

(Document signat electrònicament al marge)

(Document signat electrònicament al marge)”

“DECRET.- De conformitat amb el que estableixen l’article 180 del R.D.L. 2/2004 de 5 de
març pel que s’aprova el Text Refós de la LRHL i les Bases d’Execució del Pressupost
General per a l’exercici 2014, i vist l’informe emès per la Intervenció de fons; en virtut de les
atribucions que m’han estat delegades mitjançant decret de data 13 d’agost de 2014, amb
aquest decret vinc en ordenar l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits per
transferències núm. 23/2014 dins del vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa:
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MODIFICACIÓ

DE

CRÈDITS

PARTIDES A INCREMENTAR
PARTIDA

DENOMINACIÓ

IMPORT

16900-13000

Retribucions bàsiques caner

32000-13000

Retribucions bàsiques educació

3.238,00

92000-13000

Retribucions bàsiques admó.general

5.291,00

23000-14300

Altre personal exclusió social

23000-14301

Altre personal PPB

3.407,00

32000-14300

Altre personal Pla municipal drogues

1.322,00

43000-14301

Altre personal E-Crea

2.072,00

43000-14302

Altre personal telecentre

24120-14300

Altre personal servei ocupació

816,00

946,00

85,00
510,00

TOTAL INCREMENTS.......................................

17.687,00

PARTIDES A MINORAR
APLICACIÓ

DENOMINACIÓ

IMPORT

15000-13000
15000-13002
15000-16001

Retribucions bàsiques urbanisme
Altres remuneracions urbanisme
Seg.social laboral urbanisme
TOTAL MINORACIONS....................................

7.000,00
7.000,00
3.687,00
17.687,00

L’import dels crèdits que es pretenen minorar es igual al dels crèdits que s’incrementen,
mantenint-se l’equilibr pressupostari exigit per l’article 16.2 del R.D. 500/90 de 20 d’abril.
Eivissa.
LA TINENT D’ALCALDE DELEGADA,

En don fe,
EL SECRETARI,

(Document signat electrònicament al marge)

(Document signat electrònicament al marge)”

“DECRET.- De conformitat amb el que estableixen l’article 180 del R.D.L. 2/2004 de 5 de
març pel que s’aprova el Text Refós de la LRHL i les Bases d’Execució del Pressupost
General per a l’exercici 2014, i vist l’informe emès per la Intervenció de fons; amb aquest
decret; en virtut de les atribucions que m’han estat delegades mitjançant decret de data 13
d’agost de 2014, vinc en ordenar l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits per
transferències núm. 25/2014 dins del vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa:
MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS
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PARTIDES A AUGMENTAR
APLICACIÓ

DENOMINACIÓ

IMPORT

ÀREA DE DESPESA 3:
33401-22799

Treballs altres empreses norm.lingüistica

7.335,50

340-61900

Invers.reposició instal·lacions esportives

156.000,00

Total Àrea de despesa 3

163.335,50

TOTAL AUGMENTS

163.335,50

PARTIDES A MINORAR
APLICACIÓ

DENOMINACIÓ

IMPORT

ÀREA DE DESPESA 3:
33401-48900

Convenis cursos català

5.055,50

33401-48901

Convenis centre autoaprenentatge ling.

2.280,00

34000-41000

Aportació corrent Patronat Esports

156.000,00

Total Àrea de despesa 3

163.335,50

TOTAL MINORACIONS

163.335,50

L’import dels crèdits que es pretenen minorar es igual al dels crèdits que s’incrementen,
mantenint-se l’equilibr pressupostari exigit per l’article 16.2 del R.D. 500/90 de 20 d’abril.
Eivissa.
En don fe,
LA TINENT D’ALCALDE DELEGADA,

EL SECRETARI ACCTAL.,

(Document signat electrònicament al marge)

(Document signat electrònicament al marge)”

Intervencions:
Sr. Molina: A la Comissió quedaren pendents un parell de preguntes que varen dir que les
aclaririen en el Ple. Vol saber si tenen la contestació.
Sra. Fajarnés: Pot explicar el que li preguntaren sobre Sa Capelleta, i llegeix una memòria
justificativa, del tenor literal següent:
“L’Associació de Sa Capelleta va acabar el procediment administratiu de justificar els
convenis en el mes d’abril de 2014, aquest retard i les noves directrius econòmiques del
Ministeri d’Hisenda, varen impedir que es pogués pagar el 25% restant dels convenis de l’any
2013, de les quantitats econòmiques retingudes, per tant la quantitat 11.500 euros pendents
de pagar de l’any 2013 es va haver d’abonar de la partida de subvencions edificis de l’any
2014, és per això que es va fer aquesta modificació.”
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Sra. Sánchez: El Decret 23/2014 que fa referència a les partides de personal, era per fer
efectiva la part proporcional de la paga extra de 2014 del personal laboral que, segons
sentència judicial, tenien que complir.
Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.
8.4.- Informe de morositat 3r. trimestre 2014.
Donat compte de l’informe del tenor literal següent:
“INFORME DE TESORERIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE PLAZOS PREVISTOS
EN LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, CON REFERENCIA AL TERCER
TRIMESTRE DE 2014
ANTECEDENTES
La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales propone, tal y como establece su exposición de motivos, “un procedimiento
efectivo y ágil para hacer efectivas las deudas de los poderes públicos, y se establecen
mecanismos de transparencia en materia de cumplimiento de las obligaciones de pago, a
través de informes periódicos a todos los niveles de la Administración y del establecimiento
de un nuevo registro de facturas en las Administraciones locales”.
LEGISLACIÓN APLICABLE
•
•

Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Ley 15/2010, en su artículo cuarto, establece:
Artículo 3 de la Ley 3/2004, de lucha contra la morosidad de las operaciones comerciales,
establece el ámbito objetivo de las mismas y se ciñe a las operaciones comerciales, entre
empresas y la Administración. Esta circunstancia explica que, sólo se tengan en cuenta, las
operaciones de los capítulos 2 y 6 del Presupuesto.
Artículo cuarto Morosidad de las Administraciones Públicas.
1. El Interventor General del Estado elaborará trimestralmente un informe sobre el
cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de
la Administración General del Estado, que incluirá necesariamente el número y
cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el
plazo.
2.

Las Comunidades Autónomas establecerán su propio sistema de información
trimestral pública sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago en esta
Ley.
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3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos
en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local,

4. que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones
pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.
5. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local,
dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del
Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las
Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de
Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales
órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.
6.

La información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones receptoras
para la elaboración de un informe periódico y de carácter público sobre el
cumplimiento de los plazos para el pago por parte de las Administraciones Públicas.

El artículo 216.4 TRLCSP Pago del precio establece:
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios
prestados…
CONCLUSIONES
Durante el período correspondiente al 3º trimestre de 2014, según listado que se adjunta a
este informe, se desprende lo siguiente:
ORGANISMO
AYUNTAMIENTO
OOAA DEPORTES
OOAA MUSICA
OOAA MACE
TOTAL

Nº FACTURAS
PENDIENTES DE PAGO
81
27
0*
4
112

IMPORTE
168.589,24
14.470,79
0
3.419,99
186.480,02€

*Se trata de un valor atípico y viene motivado por el hecho de que ninguna factura llegó a
pasar a la fase de ejecución del Presupuesto ADO.
El importe de las facturas pendientes de pago de este Ayuntamiento y sus Organismos
autónomos ascendió a 186.480,02€, lo cual pone de manifiesto que, en relación con estas
facturas, no se han cumplido los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5de julio, de
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
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Tanto el Ayuntamiento como el OOAA Deportes no superan el periodo medio de pago si bien
el OOAA de Música y MACE superan el periodo medio de pago fijado por la Ley.
En consecuencia, la Tesorería del Ayuntamiento insta a los responsables del gasto a tramitar
las facturas, lo más diligente posible, para poder dar cumplimiento al periodo medio de pago,
puesto que el pago no se produce, en tiempo, por falta de tesorería, sino por retraso en la
tramitación de las facturas.
ORGANISMO
AYUNTAMIENTO
OOAA DEPORTES
OOAA MUSICA
OOAA MACE

PERIODO MEDIO DE PAGO
28,0114
54,1769
71,38
83,8354

Eivissa a, 31 de octubre de 2014
LA TESORERA MUNICIPAL
Fdo.: María José Vegas Hernando”
8.5.- Període Mitjà de Pagament a Proveïdors 3r.trimestre 2014 (Exp. relacionat 10223).
“Eivissa
PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL
TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
AÑO 2014
En días
Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral *
Eivissa

26,72

* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo
bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Administración en
relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a
la factura, o bien a que las operacionespendientes de pago de la Adminsitración se
encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo.
Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:
NINGUNA.”
“Eivissa
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES TRIMESTRAL
DETALLE POR ENTIDADES
TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
AÑO 2014
En días
Código
de
Entidad

Entidad

Ratio de
Operaciones
Pagadas *

Ratio de
Operaciones
Pendientes de Pago *

Periodo Medio de
Pago Trimestral*

04-07-
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026AA-000
04-07026AV-003

04-07026AV001
04-07026AV002

Eivissa

21,26

42,22

26,48

Museo de Arte
Contemporáneo

84,77

14,22

26,68

P. M. Deportes

55,01

14,70

28,28

P. M. Música

70,31

26,97

51,31

* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo
bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Entidad en
relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a
la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se encuentran, en
término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo.
Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:
NINGUNA.”
9è. Mocions sense proposta d'acord:
9.1.- Moció del grup PSOE-Pacte per Eivissa, de control per conèixer l'estat d'execució dels
projectes d'inversió inclosos en els pressupostos municipals de 2012, 2013 i principalment
2014.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“MOCIÓ DE CONTROL DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA PER
CONÈIXER L'ESTAT D'EXECUCIÓ DELS PROJECTES D'INVERSIÓ INCLOSOS EN ELS
PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE 2012, 2013 I PRINCIPALMENT 2014
Alfonso Molina Jiménez, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'empar del
que estableix l’article 22.2a 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::
Els projectes d'inversió són un dels principals instruments que un govern té per traslladar a la
pràctica la seva idea o projecte de ciutat. La priorització d'unes àrees d'inversió sobre altres,
tant en l'elaboració dels pressupostos com en l'execució dels mateixos, ens dóna una idea
clara de les intencions d'un govern i també, per què no, de la seva pròpia capacitat de gestió.
Aquestos darrers dies, l'equip de govern del Partit Popular ha convidat els grups de l'oposició
a participar en l'elaboració dels pressupostos municipals per a l'exercici 2015, però per
aconseguir un resultat efectiu en aquesta col·laboració convé conèixer amb tot el detall
possible l'execució real de les inversions pressupostades en els anys 2012, 2013 i
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principalment 2014, amb l'objecte de proposar per a la seva inclusió en el pressupost de
2015 unes o altres actuacions en aquest capítol pressupostari tan rellevant.
Eivissa, 14 de novembre de 2014
Sgt. Alfonso Molina Jiménez
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa.”
Intervencions:
Sr. Molina: Més que una moció de control, és una moció per demanar informació sobre
l’estat d’inversió. Ara el pressupostos de 2015 estan en elaboració, i parteixen de l’execució
d’anys anteriors. Una de les partides importants dels pressupostos és la inversió. Li agradaria
que li detallés, de l’annex d’inversions del pressupost de 2014, què s’ha executat i què no.
Sra. Sansano: Al 2012 del que estava previst per a inversions, es va executar un 19,43% del
que estava previst. En 2013 es va executar un 60,33% del que estava previst, i a data 26 de
novembre de 2014 s’ha executat un 53,24% del que estava previst.
Sr. Molina: La reposició d’asfalt del carrer Pere Francès s’ha executat o no?
Hi ha una sèrie d’inversions que són obligatòries, com l’aportació al Consorci, que l’any
passat no es va realitzar se suposa que es passava al pressupost d’aquest any. Per
exemple, les quotes del CETIS que s’han de pagar entén que s’ha executat.La inversió nova
en equipament de platges, s’ha fet o no? La reposició de barri d’Eivissa, s’ha fet o no? etc. Si
li diu els tant per cents no sap el que s’ha fet o no.
Hi ha un munt d’items en el pressupost d’inversions, que són conscients de que no s’han
executat perquè no s’han venut els locals del carrer Carles III. A part hi ha tres partides més,
una que prové del préstec de dos milions d’euros, que és principalment per pagar l’aportació
al Consorci, que espera que s’hagi realitzat, i les quotes del CETIS, i el demés que estava allí
s’ha executat o no? Després hi ha unes quantitats que provenen dels recursos propis de
l’Ajuntament, s’han gastat o no? Per últim està la partida dels PIOS de 80.000 euros, que
reparteix el Consell Insular per igual a tots els ajuntaments independentment de la seua
població.
Els agradaria saber que fa l’Ajuntament amb els sous que destina a inversió. No entenen
com en el 2013 es pogueren executar el 60% sense ingressar el 85% de la partida que ho
suporta. No es creuen molt el que els estan dient en aquest moment, perquè els ha donat
uns percentatges sense justificar, amb evidents dubtes d’on procedeixen.
D’aquest any tampoc ha sabut dir-li cap partida concreta que s’hagi fet.
Quin és el balanç d’inversió que fa l’Ajuntament d’aquesta legislatura?
Sra. Sansano: Si vol un detall complet, quan s’acabi l’any li poden preparar el detall de les
inversions que s’han fet, perquè a la moció no ho demana.
L’any 2012 va ser baix perquè s’hagueren de desviar diners cap a les deutes d’ITUSA i
d’IMVISA. També hi havia molts problemes perquè hi havia partides del pressupost que
estaven vinculades. Igual que passa en anys posteriors, per exemple 2013, si Intervenció diu
que del capítol VI s’ha fet un 60,33% d’execució del que estava previst, és que s’ha fet
perquè no s’inventen el números.
Evidentment hi ha coses que no s’han pogut fer, com són les inversions de patrimoni
històrica i l’1% de patrimoni cultural perquè era un pressupost vinculat.
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S’han fet les aportacions al Consorci. També s’han portat a terme obres com a medi ambient,
a jardins, mobiliari a la biblioteca, reforma del centre de protecció animal, etc.
Sr. Molina: A la moció enlloc parla de percentatges, parla d’estat d’execució. La propera
vegada ho farà millor i li demanarà una llista detallada, perquè ells i sobretot la ciutadania
sàpiga el que s’està fent i el que no.
9.2.- Moció del grup PSOE-Pacte per Eivissa, de control sobre l'emissari de Talamanca i les
gestions per aconseguir la seva reparació.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“MOCIÓ DE CONTROL DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE SOBRE L'EMISARI
DE TALAMANCA I LES GESTIONS PER ACONSEGUIR LA SEVA REPARACIÓ
Marc Costa Tur, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'empar del que
estableix l'article 22.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local i per exercitar la funció de control i fiscalització dels òrgans de govern, presenta la
següent MOCIÓ DE CONTROL:
La present moció té com a objectiu conèixer quines gestions s'han fet des de la celebració
del ple ordinari del mes d'octubre en relació a la solució de la problemàtica de l'emissari de la
depuradora que aboca a la zona de Talamanca.
Eivissa, 19 de novembre de 2014
Sgt. Marc Costa Tur
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa”
Intervencions:
Sr. Costa: Hi ha hagut novetats des de que abans d’ahir es va celebrar la primera reunió
d’aquesta subcomissió, i varen adoptar els acords que ja havien adoptat en el Ple. Els
preocupa a tots, que el Gerent d’Abaqua ahir sortís dient que rebutjava l’oferta de
l’Ajuntament, que això era molt complicat i que s’havia d’esperar a veure que deia Costes.
Els agradaria que la Sra. Alcaldessa els expliqui si hi ha alguna novetat amb el tema de
l’emissari.
Sra. Marí: Varen tenir la subcomissió el dimecres, amb la coincidència de que es va trancar
l’emissari. Va estar investigant i demanant el perquè s’havia trencat. Sap que, una empresa
de submarinistes professionals, a més dels Ceas, han estat investigant el tema, demanat per
part de Capitania. L’emissari es va trancar per deteriorament del mateix emissari, sense
intervenció de cap vaixell. S’han trancat uns 30 metres. S’està actuant per intentar
recol·locar, urgentment, aquests 30 metres fins que arribi una canonada nova per renovar tot
aquest tram.
Li han fet arribar que el Company i el Sr. Bauzà, es volen reunir perquè no entenen les
paraules del Sr. Gerent d’Abaqua.
Està disposada a continuar treballant tots junts perquè s’ha de canviar l’emissari ja.
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Sr. Costa: Entén que la pressió política ha arribat a la màxima instància. Vol pensar que
d’una manera urgent es produirà una reunió amb l’Alcaldessa, el President del Govern i el
Conseller de Medi Ambient. Vol donar una dada. El cànon que cobra Abaqua anualment és
de 2.782.871 euros. És a dir, tenen una persona que els hi cobra per unes instal·lacions que
no repara.
Demana que quan l’Alcaldessa tengui alguna novetat convoqui la subcomissió i els informi
puntualment.
Sr. Rodrigo: Per si l’hi serveix per la pròxima reunió, pot informar al Gerent d’Abaqua que el
grup PREF, a la més mínima oportunitat que tengui amb l’emissari, de posar una querella per
delicte mediambiental, la interposaran.
Sr. Ferrer: Vol recordar que aquesta empresa és pública, on no només hi ha tècnics, i que
s’ha d’imposar la voluntat política per arreglar aquesta situació.
Sra. Marí: Està a la disposició de tots. Demanarà la reunió urgent i els mantindrà informats.
9.3.- Moció del grup PSOE-Pacte per Eivissa, de control sobre la rebaixa acordada pel Ple
dels preus dels 14 habitatges de Can Cantó.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“MOCIÓ DE CONTROL DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE SOBRE LA REBAIXA
ACORDADA PEL PLE DELS PREUS DELS 14 HABITATGES DE CAN CANTÓ.
Marc Costa Tur, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'empar del que
estableix l'article 22.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local i per exercitar la funció de control i fiscalització dels òrgans de govern, presenta la
següent MOCIÓ DE CONTROL:
Al ple ordinari de setembre d'enguany, a proposta del grup municipal PSOE-Pacte per
Eivissa, s'adoptà per majoria l'acord de rebaixar els preus de venda dels 14 habitatges de
protecció oficial situats al barri de Can Cantó i propietat de l'empresa municipal IMVISA.
A la vista que no s'ha celebrat cap Consell d'Administració d'ençà aquella data i fins al dia
d'avui, tràmit imprescindible per validar aquesta rebaixa de preus, es planteja aquesta moció
de control amb l'objectiu de conèixer quines gestions s'han portat a terme per donar
compliment a l'esmentat mandat del ple.
Eivissa, 24 de novembre de 2014
Sgt. Marc Costa Tur
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa”
Intervencions:
Sr. Costa: Fa dos mesos varen presentar una moció encaminada a què l’Ajuntament deixés
de tenir que pagar els interessos, que està pagant per no haver venut els 14 pisos de VPO
de Can Cantó. Hi havia una sangria que estava impedint que es poguessin vendre aquests
pisos, i a més els sol·licitants varen perdre les ajudes que l’Estat i la Comunitat Autònoma els
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hi atorgava, en concret uns 16.000 euros per vivenda. És un autèntic desastre que han
vengut denunciant durant tres anys i mig, i el dia 19 de setembre varen proposar a aquest
Ple que aprovés una moció, que es va aprovar per unanimitat, per tal que es produís una
rebaixa aproximada a l’import de les ajudes que han perdut els compradors, per tal que
aquests poguessin comprar aquests pisos.
Han passat aquests dos mesos, i sap que dimecres hi haurà un Consell d’Administració
d’IMVISA per tractar aquest tema.
Sr. Flores: Ja s’han pres les mesures. S’ha fet un informe per veure quina era la baixada.
Aquesta baixada no és lineal, és proporcional als diners que perderen de les ajudes.
L’emplaça a la Junta del dimecres i ja ho resoldran.
Sra. Fajarnés: En el Consell d’Administració també presentaran una baixada per a la resta
de les 30 vivendes que quedaven per vendre.
Sr. Costa: Estan inscrits els nomenaments dels nous Consellers d’IMVISA en el Registre
Mercantil?
Sra. Fajarnés: S’han presentat al Registre Mercantil per inscriure.
9.4.- Moció del grup EPIC, de control sobre el servei del taxis a Vila.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz
del Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,
quiere hacer llegar a Vd. la siguiente MOCIÓN DE CONTROL para ser incluida en el Orden
del Día del próximo Pleno.

MOCION DE CONTROL SOBRE EL SERVICIO DE TAXIS EN VILA.
Esta moción pretende esclarecer el funcionamiento del servicio de taxi en el municipio
de Vila, entre otros, de los siguientes aspectos:
•

Los dos operadores que han firmado convenio de GPS con el Ayuntamiento,
¿cumplen o no cumplen los requisitos requeridos en dicho convenio?

•

¿Qué estadísticas se han solicitado a los operadores de GPS para conocer el
funcionamiento del servicio en la temporada estival? ¿Y qué se ha entregado?

•

¿Cuál es la valoración que realiza este Ayuntamiento sobre los operadores
actuales?

•

¿Puede una Asociación limitar el uso de un sistema de GPS a sus asociados?

•

¿Cuántos servicios han realizado los taxistas del municipio de Eivissa en otros
municipios de la isla durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre del
año 2014?
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•

¿Se sigue utilizando la radio como canal de comunicación operador-taxista?

•

¿Se tiene alguna constancia de la recepción de intimidaciones a
establecimientos hoteleros por parte de miembros del sector del taxi para
limitar la competencia? ¿Qué actuaciones ha realizado el Ayuntamiento al
respecto?

•

¿Se tiene constancia de alguna denuncia o queja interpuesta en relación al
hecho de que se han arrancado los números de teléfono informativos del
servicio del taxi instalados en diferentes marquesinas del municipio?

•

¿Por qué no se han rotulado las marquesinas con los teléfonos de los dos
operadores de taxi?
Eivissa, a 24 de noviembre de 2014
Antonio Villalonga Juan”

Intervenció:
Ser. Villalonga: El motiu de la moció és conèixer la situació actual dels operadors de GPS
dels taxis.
El passat mes de setembre que ja parlaren d’aquest tema, els va informar que s’havia firmat
un conveni amb una operador de taxis, que a judici seu no reunia el requisits legals per
firmar-lo. Vol saber si tenen clar i tenen la documentació que certifica que aquesta entitat
s’ha inscrit en el seu corresponent registre. Si no està registrada no es podia firmar el
conveni.
També vol saber quin és el control que exerceix l’Ajuntament sobre els operadors de GPS i
quin coneixement té dels serveis de taxi, que s’estan efectuant en el municipi o amb altres.
Quines gestions està efectuant l’Ajuntament per garantir la lliure competència entre
operadors? Per exemple a les marquesines de les parades de taxis, no hi ha els telèfons dels
dos operadors.
Vol saber si tenen constància que a alguns establiments hotelers, se’ls ha trucat per
recomanar-los per usar un o l’altre operador d’una forma molt coercitiva.
Sr. Flores: Si estan firmats els convenis, segons els juristes de la casa, és perquè
compleixen els requisits.
Les estadístiques els hi farà arribar per escrit aquesta setmana.
Ara mateix amb els operadors de GPS, l’Ajuntament els pot controlar més, però fa poc que
funcionen. El conveni exigeix que les dades les han de donar trimestralment.
L’Ajuntament té la potestat de demanar la informació sempre que la necessiti, que és el que
se’ls hi ha requerit aquesta setmana.
Quant a limitar l’ús a un sistema de GPS als seus associats, no hi ha cap llei que ho
prohibeixi.
Al principi es col·locaren ferratines amb els telèfons dels dos operadors a les marquesines,
però han anat desapareixent. En breu és retolaran en comptes de ferratines.
Respecte al tema dels establiments hotelers, no hi ha cap denuncia a l’Ajuntament.
Sr. Villalonga: Li ha preguntat si és conscient de que hi hagi aquest tipus d’actuacions. Hi ha
taxistes que ja s’han queixat públicament, i com a regidor responsable dels taxis seria oportú
que s’interessés pel tema i ho preguntés a més persones.
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Quant a que els telèfons es retolaran en breu, li agradaria que fos més concís i li digués el
termini exacte.
Respecte a la firma de convenis. Sobre les accions que dona el vistiplau el departament
jurídic de l’Ajuntament, del departament jurídic no opina però si pot opinar sobre les accions.
Varen firmar un conveni amb un operador. Està segur que l’operador a la data del conveni
estava inscrit en el corresponent registre? Si és així, la web del Registre d’Entitats i
Associacions de Balears s’equivoca. Han firmat un conveni amb algú que no el podia firmar.
No van revisar els papers o ho van passar per alt pel motiu que fós. Han obviat els requisits
del conveni. Que algú l’hi digui que pot firmar, no certifica que la firma sigui correcte.
Demana que li remeti un certificat que indiqui que a la data de la firma del conveni estava
inscrita.
Sr. Flores: A la major brevetat possible l’informarà.
Sra. Marí: Posa molt en dubte la feina dels funcionaris de la casa. Li agradaria que els
respectés.
9.5.- Moció del grup EPIC, de control sobre contractació de serveis jurídics externs.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz
del Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,
quiere hacer llegar a Vd. la siguiente MOCIÓN DE CONTROL para ser incluida en el Orden
del Día del próximo Pleno.

MOCION DE CONTROL SOBRE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURIDICOS
EXTERNOS
Esta moción pretende conocer aspectos relacionados con la contratación, por parte
de este Ayuntamiento, de servicios jurídicos externos; entre otros, los siguientes:
•

Aclarar la necesidad de efectuar contrato actualmente para la contratación de
los referidos servicios.

•

Aclarar la necesidad de efectuar actualmente concurso público para la
contratación de los referidos servicios.

•

Informar si era necesaria por parte de este Ayuntamiento la realización de
concursos públicos y contratos para la prestación de servicios jurídicos en los
últimos diez años.

•

Informar de los concursos y contratos efectuados en los últimos diez años, en
relación a la prestación de servicios jurídicos a este Ayuntamiento.
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•

Pleitos en curso a día de hoy en el Ayuntamiento, concretamente los
siguientes datos: nombre del/de la letrado/a o empresa de servicios jurídicos
contratada, importes de contratación y facturas abonadas individualizados.

•

Explicar la reiterada negativa por parte del equipo de gobierno a entregar a
este grupo municipal información relacionada con la contratación de servicios
jurídicos externos.

•

Explicar la situación jurídica actual del Ayuntamiento en el Caso CETIS.

•

Situación de los informes de Secretaria e Intervención pendientes desde el
21/09/2014 sobre las presuntas irregularidades detectadas en el caso CETIS.
Eivissa, a 24 de noviembre de 2014.
Antonio Villalonga Juan

Intervencions:
Sr. Villalonga: Posar en dubte les actuacions que s’efectuen és part de la seua feina com a
regidor. Aquesta moció també té relació amb una que va presentar al setembre, en la qual
denunciaven la contractació irregular de lletrats per part d’aquest Ajuntament, i fins a la data
no se li han aclarit algunes qüestions.
L’11 de novembre va demanar còpia dels contractes i concursos, si procedia, de contractació
de lletrats, i encara no se li ha entregat.
Feia falta fer contractes o concursos?
També, vol saber si han fet algun tipus d’informe en relació a les irregularitats que han
denunciat del CETIS.
Sra. Sansano: Posar en dubte les decisions que prenen els polítics, és feina dels polítics,
però posar en dubte la feina dels tècnics no és feina dels polítics.
Aquesta moció és la mateixa que ja va fer amb preguntes el mes passat, i ja li varen
contestar.
Quin interès té en la contractació de juristes externs? Ja se l’hi va contestar que quan
l’Ajuntament ha de requerir els serveis d’advocats, sempre que sigui amb contractes menors
com ve sent habitual, poden anar al que vulguin. Ara bé hi ha un tema que és que els
contractes menors només poden ser per un any, però tots entenen que els contractes de
serveis de defensa jurídica i judicial de l’administració, no tenen una durada precisa, ja que
s’allarguen i per això hi té que haver aquesta excepcionalitat.
Es remet al que ja l’hi va contestar a la pregunta del mes passat
Sr. Villalonga: Hi ha hagut contractes menors? Si n’hi ha hagut, perquè no els hi entreguen?
Perquè si ho demane per escrit no els hi entrega? Es tenia que fer contracte o no? Demana
copia dels contracte.
Sra. Sansano: Entén que quan es fa un contracte i es licita, el departament de Contractació
sap molt bé quins contractes i quins expedients de contractació hi ha. Quan parlen d’un
contracte menor que no supera els 18.000 euros en un any, no és necessari fer contracte.
Llegeix l’informe de Secretaria:
“Tal i com aquesta Secretaria ha reiterat en multitud d’ocasions, el dret a l’accés a la
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informació per part dels regidors, no pot anar en detriment del normal funcionament de
l’Ajuntament. En el cas del Sr. Villalonga, aquesta Secretaria ha posat de manifest, més
d’una vegada, que s’està fent un ús abusiu de l’anomenat dret de la informació i d’expedició
de còpies, fins l’extrem que si l’Ajuntament hagués de donar compliment o hagués de fer tot
el que el Sr. Villalonga requereix o sol·licita durant aquesta legislatura, i en el terminis que ell
a més considera que s’hauria de fer, haurien de tenir una persona només dedicada a buscar
la informació, elaborar-la, fotocopiar-la, copiar-la, etc.”
Per tant es reiteren en el mateix.
De conformitat amb el que disposa l’article 91.4 del RD 2568/86, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Corporacions Locals, la Sra. Alcaldessa manifesta que es sotmetrà a la consideració del Ple
per raons d’urgència, el següent assumpte no compres a l’ordre del dia i que no té cabuda en
el punt de precs i preguntes.
U.1.- Donat compte de la proposta del tenor literal següent:
“A la vista de l’informe emès pel Secretari de la Corporació amb data 27 de novembre, i en
resposta al requeriment del Jutjat d’Instància núm. 3 d’Eivissa, es proposa que l’Ajuntament
d’Eivissa es personi en qualitat de part interessada, a les Diligencies Prèvies 1425/2014, a fi
d’estar degudament informat de les actuacions que es vagin realitzant, i en funció de les
mateixes realitzar les actuacions que corresponguin en defensa dels interessos de la
Corporació.”
Intervencions:
Sra. Sansano: Amb motiu del requeriment del Jutge, han de presentar una moció d’urgència,
per no haver d’esperar un mes més a donar resposta al Jutjat.
Sr. Villalonga: Està d’acord amb que l’Ajuntament es personi urgentment, però no en
aquesta qualitat. No recolça la urgència.
Sotmesa a votació la urgència de tractament d’aquest punt, és aprovada amb el vots a favor
de les Sres. Marí, Sansano, Fajarnés, Sánchez, Riera, Costa, Boned, Martínez, García,
Sánchez-Jáuregui, Valladolid Srs. Daura, Flores, Gallego, Costa, Sánchez, Ruiz, Molina,
Ferrer, Rodrigo, i l’abstenció del Sr. Villallonga.
Intervencions:
Sra. Sansano: La proposta diu així: A la vista de l’informe emès pel Secretari de la
Corporació amb data 27 de novembre, i en resposta al requeriment del Jutjat d’Instància
núm. 3 d’Eivissa, es proposa que l’Ajuntament d’Eivissa es personi en qualitat de part
interessada, a les Diligencies Prèvies 1425/2014, a fi d’estar degudament informat de les
actuacions que es vagin realitzant, i en funció de les mateixes realitzar les actuacions que
corresponguin en defensa dels interessos de la Corporació.”
Sra. Costa: Votaran a favor, perquè en contra d’algun dels membres d’aquesta Corporació,
sí que creuen en la feina professional que fan els juristes, economistes i els tècnics de la
Corporació.

55

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 28 de novembre de 2014

Sr. Ferrer: També votarà a favor.
Sr. Villalonga: Votarà en contra d’una moció que no defensa els interessos d’aquesta
Institució. Ningú està justificant les irregularitats que han denunciat, l’Ajuntament és el
perjudicat i miren cap un altre banda.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Votarà a favor.
Sr. Rodrigo: El seu vot serà positiu.
Sr. Daura: El seu vot també serà positiu.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb el vots a favor de les Sres. Marí, Sansano,
Fajarnés, Sánchez, Riera, Costa, Boned, Martínez, García, Sánchez-Jáuregui, Valladolid Srs.
Daura, Flores, Gallego, Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer, Rodrigo, i el vot en contra del
Sr. Villallonga.
10è. Precs i Preguntes:
10.1.- Sra. Costa: Preguntes: 1. De qui ha esta la iniciativa de cedir el solar per fer un nou
institut a la ciutat? Quan s’ha iniciat l’expedient? Els ha estranyat la rapidesa en la qual ha
contestat la Conselleria d’Educació, dient que no està planificat i que encara no està prevista
la construcció. És evident que hi ha un solar per fer un nou institut a la ciutat, perquè així es
va reservar en el PGOU de 2009, però pensen que mentre no estigui dins del pla
d’infraestructures i hi hagi un pressupost pe fer l’edificació, és preferible que el patrimoni es
mantengui en mans de l’Ajuntament.
Entén que avui que s’ha aprovat per unanimitat la millora de la zona de Can Misses, i la
retirada de les aules prefabricades, que és posaran en comunicació immediata amb la
Conselleria d’Educació, ja que varen dir que com no saben on guardar-les que les deixen allí.
Creu que és una falta de respecte per part de la Conselleria d’Educació cap a l’Ajuntament i
la ciutat.
10.2.- Sr. Costa: Prec: Demana que amb l’emissari no passi el que ha passat amb el
parador.
10.3.- Sra. Boned: Preguntes: 1. El caramels de la Cavalcada de Reis tornaran a dur
publicitat d’entitats bancàries?
2. S’ha fet algun requeriment als propietaris de ses Feixes, perquè actuïn sobre les
palmeres?
3. Han vist que fan una campanya per dinamitzar el mercat nou, també han vist que s’havien
reunit amb la PIMEEF. S’han reunit també amb la resta d’associacions de comerciants
d’Eivissa?
Prec: Demana que es faci una actuació a l’Avda. 8 d’Agost, a l’altura de la darrera parada de
l’autobús, hi ha un pas per a vianants i les canyes estan envaint les voreres.
10.4.- Sr. Sánchez: Preguntes: 1. Fa dos plens demanaren les memòries de 2013. Les
podran tenir pel ple de gener?
2. L’Alcaldessa es compromet a que abans de maig de 2015 estiguin les memòries de 2014?
3. Quin personal hi ha treballant a Eivissa Ocupació? I quin horari al públic té aquest espai?
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10.5.- Sra. Martínez: Prec: Demana que quan es dirigeixin al seu grup diguin PSOE-Pacte
per Eivissa.
10.6.- Sr. Ruíz: Precs: 1. Demana que se’ls hi faci arribar l’informe que ha esmentat el Sr.
Daura, de què la vorera del tram final del carrer Jondal compleix el Decret 110/2010.
2. Demana si s’ha fet alguna gestió en relació a la moció que es va aprovar per majoria, de
passar aparcaments de zona blava de la Via Púnica i Via Romana a l’Avda. Isidor Macabich,
per poder fer més aparcament de motos a aquestes dues vies.
3. Demana que tallin les branques dels arbres que hi ha entre la murada i la Plaça del Parc.
Preguntes: 1. Quantes palmeres han hagut de tallar per la pèssima gestió del becut vermell?
2. Que li sembla la seua proposta de fer un carril per la natació d’aigües obertes?
10.7.- Sra. García: Prec: Demana que treguin els cadenats que hi ha en el mirador de la
Plaça Espanya, abans de que puguin ser un problema.
10.8.- Sr. Molina: Precs: 1. Demana que es pengin a la web les Actes de Ple aprovades.
2. Demana que arreglin el pàrking dissuasori de Sa Joveria.
Pregunta: Quin és el motiu pel qual no han portat avui a Ple la modificació de l’Ordenança
Fiscal de les escoletes municipals?
10.9.- Sr. Ferrer: Prec: Demana tenir informació quan es realitzi la reunió amb el Sr. Bauzá
per parlar del Port, i que es compleixi el que han aprovat aquí.
10.10.- Sr. Villalonga: Preguntes: 1. En quin estat es troben els informes relatius a les
irregularitats del CETIS?
2. En el mes de juny varen aprovar una moció sobre la instal·lació de carregadors per a
vehicles elèctrics en el municipi. Quines accions estan efectuant al respecte?
Precs: 1. Demana que a l’Acta de la sessió d’avui quedi integrament tot el debat, en relació a
les mocions del CETIS.
2. Demana que estableixin una reunió amb el grup d’artesans per mirar de dinamitzar
aquesta activitat, i sobretot trobar punts en comú.
10.11.- Sra. Sánchez-Jáuregui: Preguntes: 1. Quin és el motiu pel qual encara no han portat
a aprovació provisional el text refós del PGOU?
2. Per als pressupostos de 2015 es tendrà en compte l’import de les expropiacions previstes
de zones verdes?
Prec: Demana que per al propers pressupostos es tengui en compte el pressupost per a
formació, i si no s’augmenta que es mantengui el de l’any passat.
10.12.- Sra. Valladolid: Preguntes: 1. Com està el projecte de demolició de l’antiga
delegacio del govern?
2. Estaven treballant per arreglar el carrer Carlos Román Ferrer. És té en compte aquest
projecte? Tenen la intenció de portar-lo endavant?
3. Quantes multes han posat per grafittis al carrer a dia d’avui?
10.13.- Sr. Rodrigo: Els agradaria disposar d’una relació de sancions de disciplina
urbanística els darrers 5 anys.
Preguntes: 1. Quantes s’han cobrat, i les que no motiu pel qual no?
2. Quina és la situació de l’edifici Santa Margarita, i si per fí s’ha desvinculat de l’IBAVI el
domicili del Sr. Acisclo? Han fet alguna cosa?
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3. Motius el retard del pagament de factures a proveïdors, corresponents als Patronats
d’Esports i del MACE?
Precs: 1. Demana que a mesura que vagin fent les reformes dels parcs infantils, si pot ser
tenguin en compte de posar alguna sombra per als nens.
2.Hi ha un vesí de Can Botino que ha posat una escala d’obra a la fatxada. Que urbanisme
ho miri.
3. Demana que tenguin en compte en els pressupostos de no tocar benestar social.
10.14.- Sr. Daura: Prec: Demana que s’acceleri l’aprovació del Reglament del Ple.
Sra. Sansano: Contesta a una pregunta que va fer el Sr. Sánchez a la Comissió Informativa
sobre els cursos de català. Treien sous del capítol IV per implementar al capítol II, atès que
els cursos que s’havien previst per adults només es varen omplir els dos primers de A2 i B2,
tots els altres no varen tenir demanda i no s’han realitzat, i aquests diners es passaren al
capítol II, ja que si hi ha hagut una gran demanda de cursos de català infantils.
Respecte al prec del Sr. Costa. Avui 28 de novembre es reuneix la mesa de contractació per
a l’adjudicació de la redacció del projecte global de pàrking més parador, i a més s’està
adjudicant el projecte de consolidació de murs de l’Almudaina i del Castell, per un import de
50.000 euros.
Contesta a la pregunta 1 de la Sra. Boned. Normalment es compren una tona de caramels
que porten el logo de l’Ajuntament, i enguany n’han comprat una tona i un quart mes. Hi ha
una entitat bancària que sempre en regala mija tona, i la distribueixen entre les associacions
de vesins que en demanen per a les seues activitats.
A les preguntes 1 del Sr. Sánchez. Recorda haver passat alguna memòria tant a ell com a la
Sra. Boned
Respecte al prec 2 del Sr. Ruiz. Un dia ho va comentar com a pregunta, però no recorda que
s’aprovés.
Quan al prec 2 del Sr. Villalonga. Faran una reunió ambs els grups d’artesans.
Contesta a la pregunta 3 del Sr. Rodrigo. En concret el MACE el gestiona funciona bé, però
els patronats han estat els darrers en incorporar-se. Suposa que a partir d’ara aniran més
àgils.
Sra. Sánchez: Contesta a la pregunta 2 del Sr. Ruiz. Està d’acord amb la zona de natació.
Abans d’iniciar els tràmits es reuniran amb els clubs i també el convidaran.
Contesta a la pregunta del Sr. Molina. El dia 7 de novembre varen iniciar l’expedient. Aquest
mateix dia va fer un informe com a regidora, instant a l’inici del procediment. El dia 10 de
novembre el Cap d’Educació va fer el seu informe. El dia 18 de novembre el responsable de
Gestió Tributària va fer el seu informe. Només falta l’informe d’Intervenció.
Sra. Marí: Contesta a la pregunta 1 de la Sra. Costa. Va ser una opció que es va plantejar
amb la Delegada d’Educació. Vistos els nous col·legis que s’han obert, varen veure la
necessitat de que el dia de demà farà falta un altre institut, amb la qual cosa l’únic que s’ha
fet ha set traslladar a la Consellera verbalment, que anès pensant en el projecte d’un institut
nou.
Sra. Marí: Ara es procedirà a contestar les preguntes formulades per escrit amb 48 hores
d’antelació a la celebració del Ple:
10.15.- Pregunta escrita del regidor Sr. Sánchez, del tenor literal següent:
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“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Enrique Sánchez Navarrete, regidor de PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i
amb l'article 95 de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:
- Quantes persones s'han incorporat com a personal laboral o funcionari, de manera
definitiva, interina o provisional a l'Ajuntament d'Eivissa durant els anys 2013 i 2014?
- Quin és el motiu o justificació de cadascuna d'aquestes contractacions?
Eivissa, 10 de novembre de 2014
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete
Regidor del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”
Contestació escrita de la Portaveu Sr. Sansano, del tenor literal següent:
“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTES (REG. GRAL. D’ENTR. 35338)
Vistes les preguntes formulades per D. Enrique Sánchez Navarrete, regidor del Grup
municipal PSOE-PACTE, en data 10/11/2014 i Registre General d’Entrada Nº 35338,
mitjançant el present se li adjunta relació de personal sol·licitada.
Eivissa, 26 de novembre de 2014
Sgt. Lina Sansano Costa
Portaveu
Ajuntament d’Eivissa”
10.16.- Pregunta escrita del regidor Sr. Sánchez, del tenor literal següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Enrique Sánchez Navarrete, regidor de PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i
amb l'article 95 de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:
- Quina ha estat la recaptació de cada una de les funcions programades al Festival de
l'Humor d'enguany?
Eivissa, 10 de novembre de 2014
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete
Regidor del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”
Sra. Sansano: Contestació verbal. Pot consultar la documentació aquí o bé a Can Ventosa.
La liquidació del dia 6 varen ser 184 entrades de 16 euros, 2.944 euros.
El dia 7, 379 entrades de 20 euros, 7.580 euros.
El dia 8 la primera sessió, 30 entrades de 14 euros, 420 euros.
El dia 8 la segona sessió, 177 entrades de 16 euros, 2.832 euros.
Diumenge dia 9, 375 entrades de 16 euros, 6.000 euros.
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Tot això fa un total de 19.776 euros. El diumenge de matí era a benefici d’una ONG.
D’aquests 19.776 euros les despeses han set: en passatges 1.600 euros, falques de ràdios
200 euros, sopars 500 euros, dietes i menjars 500 euros, catering 300 euros, carteleria 400
euros, catxes de tots els professionals 14.370 euros, els drets de l’sgae 1.570 euros, la
banda de música 500 euros. Tot això fa un total de 19.940 euros, 200 euros més del que
varen ingressar.
10.17.- Pregunta escrita del regidor Sr. Sánchez, del tenor literal següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Enrique Sánchez, regidor de PSOE-Pacte per Eivissa a l'Ajuntament
d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i amb l'article
95 de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears, per ser contestada al
proper ple ordinari:
- Quant varen costar a l'Ajuntament d'Eivissa els anuncis (premsa, ràdio, televisió, opis
o altra carteleria) de felicitació dels Nadals 2013?
- Està previst enguany dins de la campanya de publicitat de les festes de Nadal repetir
aquesta acció?
Eivissa, 17 de novembre de 2014
Sgt. Enrique Sánchez
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”
Contestació escrita de la Portaveu Sr. Sansano, del tenor literal següent:
“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTA CAMPANYA PUBLICITAT NADAL 2013 (REG.
GRAL. ENTR. Nº 36048)
Vista la pregunta formulada per D. Enrique Sánchez Navarrete, regidor del Grup municipal
PSOE-PACTE, sobre el cost de la campanya de publicitat corresponent al Nadal de 2013
(Reg. Gral. d’Entr. 36048, se li informa que la relació de mitjans i suports, nombre i/o mida de
les insercions i cost de cadascuna de elles.
PREMSA ESCRITA: 2.220,35 euros, distribuïts de la següent manera:
· ½ Pàg. Anuari Diario de Ibiza (5X5 mòduls): 1.040,60 euros
· ½ Pàg. Anuari Ultima Hora (4X4 mòduls): 665,5 euros
· ½ Pàg. Anuari El Mundo. El día de Baleares (4X5) mòduls): 514,25 euros
RÀDIO: 3.785 euros, distribuïts de la següent manera:
· Cadena SER: 65 cuñas 30”: 959,53 euros
· Cadena 40 PRINCIPALES: 65 cuñas 30”: 959,53 euros
· Cadena Dial: 33 cuñas 30”: 487,02 euros
· Cadena COPE: 33 cuñas 30”: 399,3 euros
· Onda Cero: 33 cuñas 30”: 499,02 euros
· Radio Èxit: 33 cuñas 30”: 359,37 euros
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· Grabación cuñas: 5 cuñas: 121 euros
TELEVISIÓ: 4.410,45 euros
· 1 anunci Televisió d’Eivissa i Formentera: 4.410,45 euros
NOTA 1: Els relacionats són les despeses de tota la campanya de publicitat de les festes de
Nadal de 2013 amb càrrec a la partida de Comunicació.
NOTA 2: Totes les quantitats relacionades inclouen l’import en concepte d’IVA (21%).
NOTA 3: La publicitat de la campanya nadalenca inclosa en els bàners dels tres periòdics online (Diariodeibiza.es; ultimahora.es i noudiari.es) van ser amb càrrec als contractes signats
amb aquests tres mitjans.
NOTA 4: No es varen realitzar encàrrecs d’aquesta campanya en format paper, ni OPIs ni
cap altra cartelleria.
Sobre la previsió d’aquest any, se li informa que encara s’està treballant en el disseny de la
campanya de publicitat de les festes de Nadal.
Eivissa, 25 de novembre de 2014
Sgt. Lina Sansano Costa
Portaveu
Ajuntament d’Eivissa”
10.18.- Pregunta escrita del regidor Sr. Sánchez, del tenor literal següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Enrique Sánchez Navarrete, regidor de PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i
amb l'article 95 de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears, per ser
contestada al proper ple ordinari:
- Per quina raó es va encarregar i abonar un servei de clipping de premsa al mes de
desembre de 2013? Quin era l'objectiu d'aquest encàrrec i quina la seva utilitat per a
l'Ajuntament d'Eivissa? Quin va ser l'import total d'aquesta contractació?
Eivissa, 17 de novembre de 2014
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”
Contestació escrita de la Portaveu Sr. Sansano, del tenor literal següent:
“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTA CLIPPING DE PREMSA (REG. ENT. Nº 36050)
Vista la pregunta formulada per D. Enrique Sánchez Navarrete, regidor del Grup municipal
PSOE-PACTE, sobre el servei de clipping de premsa (Reg. Gral. d’Entr. 36050), se li informa
el següent.
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Aquest servei de documentació periodística s’ha mantingut contractat al llarg de l’últim any
per a l’elaboració del dossier de premsa en caps de setmana (dissabtes i diumenges) i
festius.
El cost mensual del servei és de 78,65 euros (IVA inclòs) per caps de setmana i de 12,10
euros (IVA inclòs) per seguiment puntual (1 dia), amb un cost anual aproximat (52 caps de
setmana i 14 festius) de 1.113 euros (IVA inclòs)
No obstant això, per part de l’actual Alcaldia s’han donat ja les indicacions oportunes al
Gabinet de Comunicació perquè se suprimeixi aquest servei a la finalització del contracte,
atès que no es considera imprescindible, i ja s’ha donat el corresponent preavís a l’empresa
perquè el servei finalitzi abans que acabi el present any.
Eivissa, 25 de novembre de 2014
Sgt. Lina Sansano Costa
Portaveu
Ajuntament d’Eivissa”
10.19.- Pregunta escrita de la regidora Sra. Costa, del tenor literal següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Lurdes Costa Torres, regidora de PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i
amb l'article 95 de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:
- En quina data es va resoldre el contracte amb l'anterior empresa adjudicatària de la
zona blava a la ciutat d'Eivissa?
- En quina data es va iniciar i concloure l'expedient de liquidació i amb quin resultat?
- En cas que no s'hagi fet o finalitzat encara, quina és la raó del retard i quan està
previst que es faci i es finalitzi?
Eivissa, 21 de novembre de 2014
Sgt. Lurdes Costa Torres
Regidora del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”
Contestació escrita de la Portaveu Sr. Sansano, del tenor literal següent:
“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTA SOBRE LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DE
L’ANTERIOR EMPRESA ADJUDICATÀRIA DE LA ZONA BLAVA (REG. ENT. Nº 36594)
Vista la pregunta formulada per Dª. Lurdes Costa Torres, portaveu i regidora del Grup
municipal PSOE-PACTE PER EIVISSA, amb data 21 de novembre de 2014 i Reg. Gral.
d’Ent. 36594), per la qual s’interessa per diverses qüestions relacionades amb l’anterior
empresa concessionària del servei de zona blava a la ciutat d’Eivissa, se li informa el
següent.:
-

El contracte ‘Servei d’operació de regulació d’estacionament de vehicles a la via
pública de determinades zones de la ciutat d’Eivissa’, adjudicat a la mercantil Park
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Control 2000 SL. Es va resoldre per acord de la Junta de Govern Local adoptat el 2
d’agost de 2010 (S’adjunta còpia de la certificació de l’acord).
-

Després de consultar l’expedient, s’ha comprovat que no s’ha iniciat l’expedient de
liquidació d’aquest contracte.

-

Per procedir a la liquidació del mateix s’hauria de donar compliment a l’acord de la
Junta de Govern Loal adoptat a l’agost de 2010 pel qual es va estimar la condonació
del deute de l’empresa Park Control 2000 S.L. per l’import del cànon variable de la
concessió en 2005 i 2006 compensant el deute que l’empresa mantenia amb
l’Agència Tributària per les liquidacions de l’Impost de Transmissions Patrimonials,
qüestió aquesta que es troba sub iúdice. En conseqüència, caldrà esperar a la
resolució judicial que determini si l’adopció de l’esmentat acord va ser o no
constitutiva de delicte.
Eivissa, 26 de novembre de 2014
Sgt. Lina Sansano Costa
Portaveu
Ajuntament d’Eivissa”

10.20.- Pregunta escrita del regidor Sr. Costa, del tenor literal següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Marc Costa Torres, regidora de PSOE-Pacte per Eivissa a l'Ajuntament
d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i amb l'article
95 de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:
En relació a l'informe sol·licitat a la consultora KPMG:
- Qui va proposar l'encàrrec i per quin sistema de contractació es va adjudicar?
- Per què es va escollir aquesta empresa en concret i quina era la motivació de la
contractació?
- Qui ha tramitat l'expedient de contractació d'aquesta consultora?
- Es varen demanar propostes econòmiques a altres empreses? Es varen rebre? Per
quina raó es varen descartar?
- Quin preu ha tingut aquest informe i en quina data límit s'havia d'entregar?
- Han realitzat ja els serveis econòmics municipals informe al respecte i, en cas
negatiu, en quina data està previst que es faci?
Eivissa, 21 de novembre de 2014
Sgt. Marc Costa Tur
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”
Contestació escrita de la Portaveu Sr. Sansano, del tenor literal següent:
“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTES 2014-E-RC-36597
Vist l’escrit presentat per D. Marc Costa Tur, regidor del Grup municipal PSOE-Pacte, amb
data 21 de novembre de 2014, amb Registre General d’Entrada núm. 2014-E-RC-36598, se li
informa el següent.:
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-

L’encàrrec d’aquest servei professional en relació amb les tarifes
de l’estació d’autobusos del CETIS va ser realitzat per la societat Iniciatives
Municipals de Vila, S.A. (IMVISA).

-

Tant l’elecció de l’empresa com la motivació de la contractació figuren en la proposta
de serveis professionals, signada pel llavors apoderat de la Societat IMVISA, de la
qual sse li lliura còpia mitjançant el present escrit.

-

No es va tramitar expedient de contractació en tractar-se d’un contracte menor per
raó de quantía, de conformitat amb el que e disposa en l’article 111 del Reial decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic. En conseqüència, la tramitació de l’expedient només
exigeix l’aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura
corresponent.

-

Si es van sol·licitar per via telemàtica altres propostes a altres consultories. No
obstant això, van ser descartades per raó de preu i/o pels perfils professionals.

-

Tant el preu com la data límit de lliurament figuren en la proposta de serveis
professionals que adjunta al present escrit. Cal assenyalar, no obstant això, que la
sol·licitud de documentació complementària va retardar el termini de lliurament.

-

Mitjançant ofici de l’actual alcaldia, es va sol·licitar a Intervenció informe en relació
amb l’estudi emès per la consultora KPMG amb data 10 de novembre de 2014 (Exp.
Gestiona 9970/2014).
Eivissa, 26 de novembre de 2014
Sgt. Lina Sansano Costa
Portaveu
Ajuntament d’Eivissa”

10.21.- Pregunta escrita de la regidora Sra. Boned, del tenor literal següent:
“PREGUNTES QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADES A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Carmen Boned Verdera, regidora de PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i
amb l'article 95 de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:
En relació al barri de sa Penya:
1. Quin horari d'atenció al públic fa el retén de policia (dies i horari) i quants de policies
l'atenen? Compleix aquest espai amb la normativa de seguretat i salut laboral?
2. Quin horari de feina fa habitualment el policia de barri? Es cobreixen amb un altre
agent (amb les mateixes condicions d'horari i disponibilitat) les seves vacances o
dies lliures? Quins altres reforços de policia hi ha a la zona?
3. Quantes infraccions s'han tramitat enguany al barri de sa Penya i quantes han
acabat en sanció? (per tot tipus de comportaments contraris a les ordenances
municipals)
4. Quantes actuacions de neteja s'han fet enguany (i si n'hi ha alguna més prevista
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abans del 31 de desembre) al penya segat del mirador Bronner?
5. En quin estat es troben els expedients d'expropiació de la UA 27? Quin és el
calendari d'actuació previst per a aquest espai?
6. Quines actuacions s'han realitzat en el darrer any relacionades amb la plaça de sa
Pedrera? Quina previsió d'ús té l'actual equip de govern per a aquest espai i en quin
termini es calcula que es podria dur endavant? Amb quin finançament?
7. Què s'ha fet des de setembre d'enguany i fins a dia d'avui per evitar l'absentisme
escolar?
8. L'equip de govern actual té previst demanar o habilitar aparcaments a la zona
portuària per als vesins del barri de sa Penya?
Eivissa, 24 de novembre de 2014
Sgt. Carmen Boned Verdera
Regidora del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”
Contestació escrita de la Portaveu Sr. Sansano, del tenor literal següent:
“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTES EN RELACIÓ AMB SA PENYA (REG.
D’ENTR. Nº 36656
Vistes les preguntes que formula Dª. Carmen Boned Verdera, regidora del Grup municipal
PSOE-PACTE PER EIVISSA, (Reg. Gral. d’Entr. Nº 36656), en relació al barri de sa Penya,
mitjançant el present se li informa el següent.:
En resposta a les preguntes 1, 2 i 3, se li remet informe de la Prefectura de la Policia Local
Resposta pregunta 4. A part dels treballs ordinaris, abans de Setmana Santa es va
organitzar una neteja del penya-segat de Sa Penya, neteja que es realitza per mar utilitzant
l’embarcació de salvament i amb operaris de CESPA i l’ajuda dels zeladors de Medi Ambient.
Es va trigar tres jornades a retirar tots els residus acumulats.
Donat l’estat actual, ja s’han donat les indicacions oportunes al departament de Medi ambient
perquè es procedeixi a realitzar una nova neteja al més aviat possible depenent de l’estat de
l’embarcació, de la mar i de la disponibilitat del patró.
Resposta pregunta 5.- Les expropiacions estan concloses. Encara està pendent el
procediment de llançament dels ocupants, pendent de resolució del Jutge del ContenciósAdministratiu de Palma de Mallorca.
En relació amb el calendari d’actuaciions, ja s’està realitzant alguna actuació pels serveis
tècnics municipals del Departament de Vies Públiques en al UA 2 i 3. També en la UA 27
aquest departament dirigirà les actuacions de demolicions parcials si escau, una vegada
desallotjades les persones.
En relació amb el projecte d’actuació pròpiament dit, el dia 4 d’aquest mes va tenir entrada
en al CIOTUPHA (remès per l’Ajuntament el dia 3) la proposta d’actuació que exigeix el
PGOU per a aquesta unitat. Aquesta proposta l’ha contractat el Consoric i ja s’ha adjudicat.
Resposta pregunta 6.- Donat l’elevat cost que suposava fer boxers d’insonorització, es
pretén dinamitzar Sa Pedrera en el seu ús original com a centre artesanal. Així,és pretén
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realitzar de forma immediata les reparacions necessàries per un import no superior a 40.000
euros i iniciaer la seva dinamització amb un grup d’artesans de producte manufacturat.
En resposta a la pregunta 7, se li adjunta informe elaborat per la coordinadora de la UTS Sa
Riba sobre les actuacions realitzades amb l’absentisme escolar al barri de Sa Penya des de
començament del curs escolar 2014-2015.
Resposta pregunta 8.- S’ha demanat ja a l’Autoritat Portuària de Balears l’habilitació
d’aparcaments a la zona portuària per als vesins dels barris de la Marina i sa Penya.
Eivissa, 26 de novembre de 2014
Sgt. Lina Sansano Costa
Portaveu
Ajuntament d’Eivissa”
10.22.- Pregunta escrita del regidor Sr. Ruíz, del tenor literal següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Rafel Ruiz González, regidor de PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i
amb l'article 95 de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:
- Relació de places ofertades i places cobertes a les escoles d'estiu organitzades per la
Regidoria d'Esports de l'Ajuntament d'Eivissa des de l'any 2010 i fins a 2014.
- Quin pressupost s'ha destinat a aquestes escoles d'estiu (esportives) des de l'any
2010 i fins a l'any 2014 (desglossat per anys).
Eivissa, 24 de novembre de 2014.
Sgt. Rafel Ruiz González
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”
Contestació escrita de la regidora s’esports Sra. Sánchez, del tenor literal següent:
“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTES SOBRE LES ESCOLES D’ESTIU (REG. ENT.
Nº 36711)
Vista la pregunta formulada por D. Rafel Ruiz González, regidor del Grup Municipal PSOEPACTE PER EIVISSA, amb data 24 de novembre de 2014 i Reg. Gral. d’Ent. Nº 36711,
sobre les escoles d’estiu organitzades per la regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Eivissa
des de l’any 2010 i fins a 2014, mitjançant el present se li adjunta informe estadístic del
Departament corresponent.
Eivissa, 28 de novembre de 2014
Sgt. Mar Sánchez Gutiérrez
Regidora d’Esports
Ajuntament d’Eivissa”
10.23.- Pregunta escrita del regidor Sr. Ruíz, del tenor literal següent:
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“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Rafel Ruiz González, regidor de PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i
amb l'article 95 de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:
- Quants expedients sancionadors s'han iniciat durant 2014 per aparcaments indeguts
a zones reservades per a persones amb discapacitat? A quins carrers o places
reservades s'han detectat aquestos aparcaments indeguts que han derivat en
expedient sancionador? Quants d'aquestos expedients han conclòs en sanció
econòmica i quantes s'han cobrat ja a dia d'avui?
Eivissa, 25 de novembre de 2014.
Sgt. Rafel Ruiz González
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”
Contestació escrita del regidor de sancions Sr. Gallego, del tenor literal següent:
“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTA SOBRE EXPEDIENTS SANCIONADORS
ESTACIONAMENT ZONA PERSONES AMB DISCAPACITAT-2014 (REG. ENT. Nº 36744)
Vista la pregunta formulada por D. Rafel Ruiz González, regidor del Grup municipal PSOEPACTE PER EIVISSA, amb data 25 de novembe de 2014 i Reg. Gral. d’Ent. Nº 36744, sobre
expedients sancionadors per estacionament en zona de persones amb discapacitat durant
2014, se li adjunta detallada la informació que sol·licita sobre els estacionaments en zona
reservada per a persones amb mobilitat reduïda. Advertir-li que els nombres que apareixen
en parèntesis a la pàgina 1, són codificacions internes de treball.
Eivissa, 26 de novembre de 2014
Sgt. Salvador Gallego del Águila
Regidor de Sancions
Ajuntament d’Eivissa.”
10.24.- Pregunta escrita de la regidora Sra. Boned, del tenor literal següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Carmen Boned, regidora de PSOE-Pacte per Eivissa a l'Ajuntament
d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i amb l'article
95 de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:
- S'ha enviat el zelador municipal a inspeccionar les tanques publicitàries ubicades a
l'interior de l'aparcament de pagament ubicat a la zona de es Pratet de les que es va
parlar al ple ordinari dels mes d'octubre?
- En cas afirmatiu, s'ha obert cap expedient informatiu o sancionador respecte
d'aquestes tanques? En quin punt es troba?
- Quants expedients sancionadors per tanques publicitàries té actualment en marxa la
Regidoria d'Urbanisme? En quin punt de tramitació es troben i quina és la data
prevista de resolució dels mateixos?
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Eivissa, 25 de novembre de 2014.
Sgt. Carmen Boned
Regidora del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”
Contestació escrita del regidor d’Urbanisme, Sr. Flores, del tenor literal següent:
“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTA 2014-E-RE-36753
Vist l’escrit presentat per Dª. Carmen Boned, regidora del grup municipal PSOE-Pacte, en
data 25 de novembre de 2014, amb Registre General d’Entrada núm. 2014-E-RC-36753, se li
informa el següent:
Sobre les tanques ubicades a l’interior de l’aparcament de pagament ubicat a la zona de Es
Pratet, s’han donat les indicacions oportunes als zeladors d’Urbanisme perquè realitzin la
corresponent inspecció.
Respece als expedients sancionadors de les tanques publicitàries, el Departament
d’Urbanisme té uns 55 expedients en marxa, dels quals uns 10 estan ja arxivats, atès que
s’han retirat les tanques. Els altres restants estan a nivell de proposta de resolució, que és
una nova fase susceptible de presentar al·legacions que, de presentar-se, passen a informe
de nou. La data prevista de resolució dels mateixos serà, com a mínim, de tres mesos més.
Eivissa, 25 de novembre de 2014
Sgt. Juan Flores Jiménez
Regidor d’Urbanisme
Ajuntament d’Eivissa.”
10.25.- Pregunta escrita del regidor Sr. Molina, del tenor literal següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Alfonso Molina, regidor de PSOE-Pacte per Eivissa a l'Ajuntament
d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i amb l'article
95 de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:
- Quin va ser l'importe abonat en 2013 a l'empresa Balear de Datos y Procesos SA
desglossat per conceptes (període voluntari de cobrança, període executiu, interessos
de demora, premis especials, multes i sancions, treballs de recolzament o altres)?
Eivissa, 25 de novembre de 2014.
Sgt. Alfonso Molina
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”
Contestació escrita de la regidora d’Economia, Sr. Fajarnés, del tenor literal següent:
“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTA RECAPTACIÓ (REG. ENT. Nº 36754)
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Vista la pregunta presentada per D. Alfonso Molina JIménez, regidor del Grup municipal
PSOE-PACTE, en data 25 de novembre i amb Reg. Gral. d’Entr. Nº 36754, sobre
retribucions de l’exercici 2013 prevista en el contracte del Serveis de Col·laboració a la
Gestió Recaptatòria Municipal d’Ingressos de l’Ajuntament d’Eivissa (Reg. Gral. d’Entr.
36754), mitjançant el present se li lliura còpia de documentació en la qual es recullen les
dades sol·licitades.
Eivissa, 25 de novembre de 2014
Sgt. Maria Fajarnés Costa
Regidora d’Economia
Ajuntament d’Eivissa.”
10.26.- Preguntes escrites del regidor Sr. Villalonga, del tenor literal següent:
“PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL
MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA,
PARA SER CONTESTADAS EN LA PRÓXIMA SESIÓN PLENARIA.
Preguntas que formula D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del Grupo
Municipal del MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA en el Ayuntamiento de Eivissa, en
base al artículo 97 del RD 2568/1986 ROF.
1. En relación a 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. ¿Cuál es la relación de gastos, con conceptos e importes, de Protección Civil Eivissa
de 2014? ¿Cuál es el presupuesto para 2014?
3. ¿Cuantos agentes de Policía local se encuentran en la actualidad de baja laboral?
4. ¿En qué situación se encuentra el concurso para la nueva contrata de limpieza?
5. ¿En que fecha se estima que se retirarán las vallas publicitarias ilegales?
6. ¿En qué situación se encuentra la reforma del PEPRI?
7. ¿Cual es la situación económica del Consorcio Eivissa Patrimoni de la Humanitat?
Eivissa, a 24 de noviembre de 2014
Fdo. Antonio Villalonga Juan”
Contestació escrita de la Portaveu Sr. Sansano, del tenor literal següent:
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“ASUNTO: CONTESTACIÓN PREGUNTAS REG. GRAL. D’ENTR. Nº. 2014-E-RC-36772
Visto el escrito presentado por D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del grup municipal
Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza, en fecha 25 de noviembre de 2014, con Registro Genela
de Entrada Nú. 36772, se le informa de lo siguiente:
A LA PREGUNTA 1 (apartados 1.a; 1.b; 1.c y 1.d):
- Hasta hoy, el Ayuntamiento de Ibiza, a través de su Gabinete de Comunicación, ha firmado
un contrato por contraprestaciones publicitarias en Internet con Diario de Ibiza SLU
(diariodeibiza.es), Hora Nueva SL (ultimahora.es) y La Pitiusa de Internet SL (noudiari.es).
- Diario de Ibiza SLU (diariodeibiza.es); 6.152,85 euros por la inserción de banners
publicitarios durante 9 meses en la web del medio de comunicación contratado.
- Hora Nueva SL (ultimahora.es); 1.960,20 euros por la inserción de banners publicitarios
durante 9 meses en la web del medio de comunicación contratado.
- La Pitiusa de Internet SL (noudiari.es); 4.900,50 por la inserción de banners publicitarios
durante 9 meses en la web del medio de comunicación contratado.
- Para llevar a cabo estos contratos, y a efectos de determinare la audiencia de las webs de
los medio que son objeto del mismo, se ha recurrido a los datos de Alexa y Google Analytics,
índices que miden las visitas que genera una determinada página web.
- Según la Ley de Contratos del Sector Público, por su cuantía, se trata de contratos
menores.
A LA PREGUNTA 2: PRESUPUESTOS DE GASTOS 2015 DE PROTECCIÓN CIVIL
EIVISSA.
Según la propuesta de presupuesto para el ejercicio 2015 formulada por los servicios
técnicos y pendiente de aprobar, la descripción detallada del presupuesto por programas y
capitulos es la siguiente:
CAPÍTULO 2
13400 21300
13400 21400
13400 21900
13400 22104
13400 22699
13400 22799
13400 62400

APLICACIÓN
REPARACIÓN MAQUINARIA PROTECCIÓN CIVIL
REPARACIÓN MAT. TRANSPORTE PROT. CIVIL
OTRO MATERIAL PROTECCIÓN CIVIL
VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL
SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL
GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL
FORMACIÓN PERSONAL PROTECCIÓN CIVIL

Total presupuesto Protección civil
13400
TOTAL

PRESUPUESTO 2015
500
5.000
7.500
2.000
2.000
4.000
2.000

21.000

En el año 2014, el Cap. 2 Gasto Corriente ha sido el mismo. En 2014 había una partida cap.
6 de 60.000 euros de adquisición de elementos de transporte de protección civil, no se ha
adquirido ningún vehículo o embarcación.
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A LA PREGUNTA 3: AGENTES DE LA POLICIA LOCAL EN SITUACIÓN DE BAJA
LABORAL
En el momento presente, hay un total de cuatro agentes de la Policía Local de Eivissa en
situación de baja laboral, de los cuales: dos por accidente laboral (por actuaciones de
servicio); uno de baja de larga duración (mayo del 2013) y uno de baja por enfermedad grave
desde septiembre de 2014.
A LA PREGUNTA 4: SOBE EL CONCURSO DE LA NUEVA CONTRATA DE LIMPIEZA
Se ha abierto el sobre A, se ha examinado la documentación administrativa y todavía no se
han admitido las empresas a licitación. Se está pendiente de convocar la mesa de
contratación.
A LA PREGUNTA 5: SOBRE FECHA ESTIJADFA PARA LA RETIRADA DE LAS VALLS
PUBLICITARIAS EN SITUACIÓN IRREGULAR
Con relación a los expedientes sancionadores de las vallas publicitarias, el Departamento de
Urbanismo tiene unos 55 expedientes en marcha, de los cuales unos 10 están ya archivados,
dado que se han retirado las vallas. Los otros restantes están a nivel de propuesta de
resolución, que es una nueva fase susceptible de presentar a alegaciones que, de
presentarse, pasan a informe de nuevo. La fecha prevista de resolución de los mismos será,
como mínimo, de tres meses más.
A LA PREGUNTA 6: SOBRE LA REFORMA DEL PEPRI
Una vez obtenido crédito para contratar los estudios topográficos y de población, se están
resalizando consultas. Se Trata de contratos menores.
A LA PREGUNTA 7: SOBRE EL ESTADO DE TESORERÍA DEL CONSORCIO EIVISSA
PATRIMONI DE LA HUMANITAT A FECHA 26/11/2014
Entendemos que con la expresión “situacvión económica del Consorcio”, el concejal del
grupo EPIC se está refiriendo al estado de Tesorería del CEPH.
·

Estado de Tesorería del CEPH a fecha 26 de noviembre de 2014: El saldo
total de esta entidad a día de hoy es de aproximadamente 7.130.348,40€.

·

Estado de las aportaciones de las diferentes instituciones al CEPH
(cantidad que adeudan el Ayuntamiento, el Consell Insular d’Eivissa y el
Govern de les Illes Balears a fecha 25/11/2014): A fecha de hoy, 26 de
noviembre de 2014, el estado de aportaciones de las instituciones con esta
entidad se encuentra con una deuda acumulada total aproximada de 10,5
millones de eueros. Las cantidades adeudadas por cada institución a fecha
26/11/2014 son las siguientes:

INSTITUCIÓN
Ayuntamiento de Eivissa
Consell de Eivissa
Govern Balear

DEUDA APROX.
2.443.770 €
3.075.926 €
5.010.155 €
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Eivissa, 26 de noviembre de 2014
Fdo. Lina Sansano Costa
Portaveu
Ajuntament d’Eivissa”
Ara és fa entrega de les respostes escrites a preguntes formulades vebalment a l’anterior
Ple, següents:
“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTES FORMULADES VERBALMENT EN EL PLE
DE 30 D’OCTUBRE DE 2014
Vistes les preguntes formulades verbalment per la regidora del Grup Municipal PSOEPacte per Eivissa Dª Carmen Boned Verdera, en la sessió plenària celebrada el 30
d’octubre de 2014, se li informa el següent:
En relació amb el restaurant de Sa Joveria, s’ha obert un expedient d’infracció
urbanística per reforma d’espais exteriors, esplanació i neteja de terrenys, formació
de noves jardineres i terrasses, reparació de parets, i etc. Aquest expedient està en
suspensió de tràmit atès que han sol·licitat la legalització, que està pendent d’informe
tècnic.
Referent a la tanca publicitària de Harbour, s’està tramitant dins l’expedient d’infracció
urbanística obert.
Eivissa, 25 de novembre de 2014
Sgt. Juan Flores Jiménez
Regidor d’Urbanisme
Ajuntament d’Eivissa.”
“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTES FORMULADES VERBALMENT EN EL PLE
DE 30 D’OCTUBRE DE 2014
Vistes les preguntes formulades verbalment pel regidor del Grup Municipal PSOE-Pacte per
Eivissa D. Enrique Sánchez Navarrete en la sessió plenària celebrada el 30 d’octubre de
2014, se li informa el segünt:
1.- Sobre els serveis que presta a dia d’avui l’escola de formació:
Actualment es presten els serveis de FORMACIÓ OCUPACIONAL (accions
formatives dirigides preferentment a treballadors aturats (4 accions) i accions
formatives dirigides a col·lectius vulnerables (4 accions) i PROGRAMES DE
QUALIFICACIÓ
PROFESSIONAL
INICIAL
(ACTUALMENT
FORMACIÓ
PROFESSIONAL BÀSICA) (pendents de convocatòria).
2.- Sobre el nombre de cursos que s’han fet que provinguin de convocatòries del SOIB
i els de recursos propis:
- TOTAL CURSOS des de 2002-2014: 203
- CURSOS CO-FINANÇATS PEL SOIB: 194
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- CURSOS FINANÇATS PER L’AJUNTAMENT D’EIVISSA: 9 (des de 2012,
anteriorment no s’havia finançat amb fons propis cap acció formativa).
3.- Sobre si s’ha anul·lat un curs per a col·lectius vulnerables amb fons provinents del
SOIB.
Fins al moment i des de l’any 2002, no s’ha anul·lat mai cap curs del Servei de Treball
i Formació. De fet, s’han completat sempre el 100% de les accions formatives
subvencionades.
4.- Sobre si és cert que els usuaris de l’escola de formació se’ls deriva al CETIS per
donar-los informació. I si ha estat així, com se’ls ha informat.
Per motius de falta de personal en el servei, la informació sobre les accions
formatives del Servei de Treball i Formació es podia realitzar a través del SERVEI
D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) des de setembre de 2014 fins a novembre de 2014
data en la qual s’ha procedit a la contractació d’un auxiliar administratiu d’atenció al
públic.
5.- Sobre el cost de la reforma de l’escola de formació.
El pressupost inicial per a la reforma de l’edifici del carrer Vicente Serra i Orvay, 25,
era de 900.000 €, per a l’inici del projecte al pressupost de 2014 existia la quantitat de
200.000 € en la partida d’inversions 62200 del pressupost.
6.- Sobre quines reunios s’han tingut per obtenir subvencions o qualsevol altre tipus
d’acord amb el Govern balear, per fer cursos o recuperar per exemple el projecte
“contrato programa” pel 2015.
S’han mantingut converses tant amb el SOIB com amb la Direcció General
d’Ordenació, Innovació i Formació Professional del Govern Balear per a la possibilitat
de subvencions en programes formatius dirigits a joves sobretot.
També amb la Direcció General per a la Igualtat d’Oportunitats del Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, en matèria de formació per a dones.
7.- Sobre la memòria de formació de 2013.
S’adjunta memòria de totes les actuacions 2011-2014.
Eivissa, a 25 de novembre de 2014
Fdo. Mar Sánchez Gutiérrez
Regidora d’Educació i Formació
Ajuntament d’Eivissa”
“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTA FORMULADA VERBALMENT EN EL PLE DE
30 D’OCTUBRE DE 2014
Vista la pregunta formulada verbalment pel regidor del Grup Municipal PSOE-Pacte per
Eivissa D. Enrique Sánchez Navarrete en la sessió plenària celebrada el 30 d’octubre de
2014, se li informa que el butlletí informatiu de la web va deixar d’elaborar-se a causa de la
reducció de jornada per cura de fills sol·licitada per la funcionària interina que ocupava la
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plaça de responsable de manteniment de continguts de la pàgina web municipal i que,
actualment, es troba en situació d’excedència. S’intentarà reprendre la seva edició al més
aviat possible i, en qualsevol cas, en aquests moments s’està treballant en l’elaboració del
temari específic per cobrir aquest lloc de treball.
Eivissa, 25 de novembre de 2014
Fdo. Lina Sansano Costa
Portaveu
Ajuntament d’Eivissa”
“ASUNTO: CONTESTACIÓN PREGUNTAS FORMULADAS VERBALMENTE EN EL
PLENO DE 30 DE OCTUBRE DE 2014
Vistas las preguntas formuladas verbalmente por la concejala del Grupo Municipal PSOEPacte per Eivissa Dª Montserrat García Cuenca, en la sesión plenaria celebrada el 30 de
octubre de 2014, se le informa lo siguiente:
1.

Sobre la línea de actuación municipal en materia de ruido, se le
remite informe sobre actuaciones municipales en materia de contaminación acústica
emitido por el ingeniero técnico municipal de la Concejalía de Medio Ambiente.

2.

Sobre actuaciones de control de ruido (vehículos, denuncias,
control de agentes de publicidad dinàmica oral), se le informa lo siguiente:
· Denuncias interpuestas por la Policía Locals por ruido => 14 (voces, golpes, arrastre
de muebles...). sin embargo, muchas de ellas son archivadas como ‘Molestias? y, en
este sentido, de las así clasificadas hay un total de 273, que incluyen música, perros
ladrando u otros animales causando molestias, obras, etc.
· Se han realizado 7 mediciones sonométricas en domicilios, pero por ruidos
procedenes de locales o actividades.
· Por publicidad dinàmica oral se han impuesto 22 denuncias, bien por carecer de
licencia, bien por realizarla fuera del espacio delimitado. No se efectúan controles
específicos pero sí que hay una orden genérica a la Unidad de Medio Ambiente para
que se ejerza un control permanente sobre esta actividad.
· En el caso de que algún vehículo supere el máximo permitido, es apercibido por los
agentes. Sin embargo, la Policía Local carece del espacio adecuado para realizar
mediciones sin que el ruido ambiente interfiera, o bien se produzca reverberancia. Sin
la medición no se epueden poner denuncias por ruido a vehíclos a motor y/o
ciclomotores, ya que es imprescindible a efectos de cuantificación de la denuncia. De
todos modos, éste es un problema que se ha venido reduciendo de manera muy
importante debido a la obligación de todos los vehículos a motor i ciclomotores de
pasar la ITV.

3.

Los empleados de los servicios municipales reciben anualmente formación (véase
informe adjunto).

4. Sobre el mapa de ruido, existe efectivamente retraso en su tramitación. Sin embargo,
hay que tener presente que el Ayuntamiento ya hizo uno a modo de prueba en el año
2007, cuyo uso fue descartado por los propios servicios técnicos municipales al
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considerar que se podría hacer mucho más completo y preciso. Una de las causas
principales de esta demora es que, dada la estacionalidad que hay en nuestro
municipio, los técnicos han decidido hacer dos mapas: uno de temporada y otro fuera
de ella, lo que supone muchísimo más trabajo y mediciones que los exije la norma. No
obstante ya se ha terminado la fase inicial y este invierno se procederá a su aprobación
definitiva.
Para su conocimiento, se adjunta los siguientes mapas de ruido:
Documento 1: mapa día
Documento 2: mapa Lden
Documento 3: mapa nocturno
Documento 4; mapa tarde
Eivissa, 25 de noviembre de 2014
Fdo. Juan Flores Jiménez
Concejal de Medio Ambiente
Ajuntamiento de Eivissa”
“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTA FORMULADA VERBALMENT EN EL PLE DE
30 D’OCTUBRE DE 2014
Vista la pregunta formulada verbalment pel regidor del Grup Municipal Eivissa pel Canvi, D.
Vicent Ferrer Barbany, en la sessió plenària celebrada el 30 d’octubre de 2014, en relació a
la façana de la societat Ebusus, se li informa el següent que es tracta de la tenda que hi ha al
costat de Ebusus (Cala Bassa Beach) dins del mateix edifici i han sol·licitat llicència per a
legalització.
L’última sessió de la Comissió de Control va aprovar la reforma interior del local però va
informar desfavorablement la reforma de façana. Hauran de restituir-ho al seu estat original i,
a tal efecte, se’ls traslladarà l’informe.
Eivissa, 25 de novembre de 2014
Fdo. Juan Flores Jiménez
Concejal de Medio Ambiente
Ayuntamiento de Eivissa”
“ASUNTO: CONTESTACIÓN PREGUNTA FORMULADA VERBALMENTE EN EL PLENO
DE 30 DE OCTUBRE DE 2014 EN RELACIÓN A TALLERES DE OCUPACIÓN
Vista la pregunta formulada verbalmente por la concejal no-adscrita, Dª. Marienna SánchezJáuregui Martínez, en la sesión plenaria celebrada el 30 de octubre de 2014, se le informa
que desde el año 2012 no se ha podido realizar ninguna Escuela Taller, por varios motivos:
A partir de la convocatoria de 2012 de Escuelas Taller y Talleres de Ocupación, sólo se
podían presentar proyectos cuyas instalaciones estuvieran acreditadas y vinculadas al
ámbito de la formación de oficios. Actualmente el Ayuntamiento de Eivissa no cuenta con
ningún espacio acreditable para este sector.
En la convocatòria del año 2012-2013, lo único que el Ayuntamiento de Eivissa tenía
acreditado como especialidad formativa y posible Taller de Ocupación era algo vinculado a la
familia profesional de “Administración y Oficinas”, ocupación en la cual actualmente el
número de parados es muy amplio, por lo cual los técnicos estimaron que carecía de sentido
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realizar una programa de formación con una inversión cercana a los 70.000€ por parte del
Ayuntamiento de Eivissa y 150.000€ por parte del SOIB para formar personas con muy
pocas probabilidades de salida profesional.
En la convocatoria del año 2013-2014 ya bno se incluía la familia profesional de
“Administración y Oficinas” como parte de las propuestas de Escuelas Taller y/o Talleres de
Ocupación.
Para su conocimiento, se adjunta memoria de todas las actuaciones formativas 2011-2014.
Eivissa, 25 de novembre de 2014
Fdo. Mar Sánchez Gutiérrez
Concejal de Educación y Formación
Ayuntamiento de Eivissa”
“ASUNTO: CONTESTACIÓN PREGUNTAS FORMULADAS VERBALMENTE EN EL
PLENO DE 30 DE OCTUBRE DE 2014
Vistas las preguntas formuladas verbalmente por la concejala del Grupo Municipal PREF Dª
Miryam Valladolid Portas, en la sesión plenaria celebrada el 30 de octubre de 2014, se le
informa lo siguiente:
- Sobre saber si han hecho gestiones y si hay una fecha prevista para la eliminación de los
barrafones, se le informa de que se han hecho gestiones y aún no hay fecha prevista.
- Sobre si se ha buscado una solución a la situació de la asociación de vecinos de Can
Misses, se le informa de que se está buscando una solución y sí que se han mantenido
reuniones con ellos.
- Sobre la relación de las obras que se han realizado en los meses de verano en las
escuelas, se le informa de que no ha sido posible completar la información que ha de
facilitársele, por lo que se le hará entrega de la misma a la mayor brevedad y, en cualquier
caso, en cuanto se disponga de ella.
Eivissa, 25 de novembre de 2014
Fdo. Mar Sánchez Gutiérrez
Concejal de Educación i Benestar Social
Ayuntamiento de Eivissa”
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. L’Alcaldessa li ha regalat un coixí, a la vista de què el reglament
d’ordre intern va per llarg, igual que la radioteràpia. Li ha preguntat si el pagava l’Ajuntament
o ella, i li ha dit que el pagava ella. Li vol dir que guardi la factura, no sigui que algun dia
s’hagin de veure pels jutjats per un coixí. Li dona les gracies.
Només vol dir que hi ha moltes rajoles rompudes, i hi ha algunes denuncies a l’Ajuntament.
Ha estat contenta quan el Sr. Gallego ha dit que havia començat una brigada ràpida, es
conformaria en què aquesta brigada anés funcionant encara que no fos tan ràpida.
Si no li diuen el contrari, a proposta del que s’ha aprovat en el punt 10è., facilitaria un poc la
localització de deficiències que hi hagi, sobretot per terra.
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Hi ha moltes queixes del camions que reguen els matins, perquè esquitxen les fatxades i els
comerços. Pensen que no té cap sentit regar els carrers, quan estan plens de coses que no
hi tendrien que estar, i l’únic que fan és que la gent patini. Proposen que aquesta feina que
fan els camions la canviessin per treure els excrements dels cans, per netejar per sota de les
papereres, o per treure els papers que hi ha a les faroles o a les fatxades.
Referent a la zona verda dels multicines on hi ha els barracons, demanaria que abans de
posar coses noves, encara que siguin parcs pels infants que fan molta falta, es mantingués el
ja està posat.
Gracies pel regal, avui ha set més bo de portar tot això.
Sra. Marí: Agraeix les seues opinions que sempre són bones. També vol agrair a la
Corporació perquè avui han reduït el Ple en una hora.
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les dotze hores i cinquanta-cinc
minuts del dia, de la qual s’estén la present Acta que consta de setanta-set pàgines que és
firmada per la Sra. Alcaldessa i per mi el Secretari, que la certifico.
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