Secretaria General

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

Acta núm. 12/14, ordinària de data 25-9.

−

Acta núm. 13/14, extraordinària de data 14-10.

2n. Proposta de resolució de la sol·licitud d'exempció de l'IBI del Servei de Salut de les Illes
Balears (Exp. relacionat 1780/15).
3r. Proposta de resolució de la bonificació de l'ICIO de l'Edifici Polivalent de Cas Serres (Exp.
relacionat 1810/15).
4t. Proposta d'aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU, parcel·les 8 i 9 de la U.A.
14.1 (Mare Nostrum (Exp. Relacionat 2170/2015).
5è. Proposta d'acord per a l'aprovació inicial de la descatalogació de la vivenda denominada
"La Falaise" ubicada al carrer Lucio Oculacio, 48 (Exp. relacionat 2464/2015).
6è. Acord que presenten els grups polítics municipals de l'Ajuntament d'Eivissa sobre la
proposta de delimitació d’espais i usos portuaris del Port d’Eivissa elaborada per l’autoritat
portuària de balears
7è. Mocions amb proposta d'acord:
1. Moció del Grup Municipal PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d'acord en defensa del
clubs i les entitats esportives.
2. Moció del Grup Municipal PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d'acord sobre millores al
barri de Can Misses.
3. Moció del Grup Municipal EPIC, amb proposta d'acord sobre aplicar la quantitat mínima de
quatre milions d'euros de la partida de romanent de Tresoreria a l'amortització de deute, amb
l'objectiu d'estalvi a les càrregues financeres.
8è. Decrets i comunicacions.
9è. Mocions sense proposta d'acord:
1. Moció del Grup Municipal EPIC, de control sobre la situació actual del Teatre Pereyra.
2. Moció del Grup Municipal PSOE-Pacte per Eivissa, de control sobre l'equiparació en
determinats drets socials del personal del MACE.
3. Moció del Grup Municipal PSOE-Pacte per Eivissa, de control sobre el Centre d'Acollida
Municipal.
4. Moció del Grup Municipal PSOE-Pacte per Eivissa, de control sobre acords relatius a la
posada en marxa de les inspeccions tècniques d'edificis.
5. Moció del Grup Municipal EPIC, de control sobre la realització de pagaments irregulars a
la Coordinadora de sa Penya.
6. Moció del Grup Municipal EPIC, de control sobre la realització de l'informe sobre
irregularitats CETIS.
10è. Precs i preguntes.
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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB CARÀCTER ORDINARI, PER L'EXCM.
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 26 DE FEBRER DE 2015.
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
Sra. Miriam Valladolid Portas
Sr. Ignacio Rodrigo Mateo
Sr. Salvador Gallego del Águila
Sra. Josefa Riera Tur
Sr. Juan Daura Escandell
Sr. Marcos Costa Tur
Sra. Maria del Carmen Boned Verdera
Sr. Enrique Francisco Sánchez Navarrete
Sra. Maria Angeles Martínez Corderas
Sr. Rafael Ruiz González
Sra. Montserrat Garcia Cuenca
Sr. Ildefonso Molina Jiménez
Sr. Vicente Ferrer Barbany
Sr. Antonio Villalonga Juan
Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez
Srs. que falten amb excusa:
Sra. Lurdes Costa Torres
Secretari-Acctal.:
Sr. Joaquim Roca Mata
Interventora-Acctal:
Sra. Carmen Fuster Ferrer
ACTA NÚM. 2/15
A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les vuit hores del dia vint-i-sis de febrer de dos mil
quinze; 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
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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
La Sra. Alcaldessa dona el condol al Sr. Ferrer per la mort de la seva sogra.
1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior:
Per unanimitat s’acorda l’aprovació de les Actes de les sessions anteriors, núm. 12/14,
ordinària de data 25 de setembre, i 13/14, extraordinària de data 14 d’octubre.
Sr. Ruiz: Disculpa l’absència de la regidora Sra. Costa, que per problemes familiars no pot
assistir al Ple.
2n. Proposta de resolució de la sol·licitud d'exempció de l'IBI del Servei de Salut de les
Illes Balears (Exp. relacionat 1780/15):
Donat compte del dictamen del tenor literal següent:
ASSUMPTE 2.4.- Proposta resolució sol·licitud exenció IBI Servei de Salut Illes
Balears.(Exp. 1780)
Debatut la proposta de resolució sol·licitud exenció IBI Servei de Salut Illes Balears , per 6
vots a favor (3 vots Grup Municipal Popular , 2 vots de Psoe-Pacte per Eivissa, 1 vot Pref)
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:
“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Por cuanto antecede se propone se adopte la siguiente resolución.
Se propone DESESTIMAR la solicitud de exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
solicitada por el Servicio de Salud de las Islas Baleares, para el nuevo Hospital Can Misses,
el Centro de Salud Es Viver, inmueble de referencia 2875602 y el Centro de Salud de Vila,
de referencia catastral 5389106 por no estar regulada dicha exención en la correspondiente
ordenanza fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmueble del Ayuntamiento, como indica el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.Eivissa, (Documento firmado
electrónicamente al margen)”.
LA PRESIDENTA
Sgt.: Maria Fajarnés Costa
(Document signat electrònicament al marge )

LA SECRETARIA
DELEGADA
Sgt.:Mª Cristina Sala Torres
(Document signat electrònicament al marge)”

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb els vots a favor de les Sres. Marí, Fajarnés,
Sánchez, Valladolid, Riera, Sansano, Boned, Martínez, García, Sánchez-Jáuregui, i Srs.
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Flores, Gallego, Daura, Rodrigo, Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer i l’abstenció del Sr.
Villalonga.
3r. Proposta de resolució de la bonificació de l'ICIO de l'Edifici Polivalent de Cas
Serres (Exp. relacionat 1810/15):
Donat compte del dictamen del tenor literal següent:
“ASSUMPTE 2.5.- Proposta resolució sol·licitud bonificació ICIO Edifici polivalent de
Cas Serres. (Exp.1810)
Debatut la proposta de resolució desestimació sol·licitud bonificació ICIO Edifici polivalent de
Cas Serres , per 6 vots a favor (3 vots Grup Municipal Popular, 2 vots de Psoe-Pacte
per Eivissa i 1 vot Pref ) proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:
“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Por cuanto antecede se propone se adopte la siguiente resolución.
Se propone DESESTIMAR la solicitud de bonificación del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras a la obra de Proyecto Básico de Ejecución de Renovación del Edificio
Polivalente de Cas Serres, sito en Carrer Ernest Ehrenfeld s/n , por no considerarse dicha
obra entre los supuestos regulados por la Ley, tales como obras de interés cultural o de
empleo, a favor del medioambiente, de inversiones privadas en infraestructuras, de viviendas
de protención oficial o en favor de discapacitados.Eivissa, (Documento firmado
electrónicamente al margen)”.
LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA
DELEGADA
Sgt.:Mª Cristina Sala Torres

Sgt.: Maria Fajarnés Costa
(Document signat electrònicament al marge )

(Document signat electrònicament al marge)”

Intervencions:
Sr. Molina: Li agradaria que la regidora responsable digués el sentit de la bonificació, positiu
o negatiu, perquè quedi constància.
Sra. Fajarnés: Es desestima la bonificació sol·licitada.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb els vots a favor de les Sres. Marí, Fajarnés,
Sánchez, Valladolid, Riera, Sansano, Boned, Martínez, García, Sánchez-Jáuregui, i Srs.
Flores, Gallego, Daura, Rodrigo, Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer i l’abstenció del Sr.
Villalonga.
4t. Proposta d'aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU, parcel·les 8 i 9 de
la U.A. 14.1 (Mare Nostrum (Exp. Relacionat 2170/2015):
Donat compte de la proposta, del tenor literal següent:
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“PROPOSTA D’ACORD AL PLE DE L’AJUNTAMENT PER A LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA PER A L’ADAPTACIÓ DELS
LÍMITS DE LES PARCEL·LES 8 I 9 DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ U.A 14.1.
Vista documentació presentada per l'entitat Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI) amb CIF5750001-I, en data 6 d'agost de 2009 amb reg. d'entrada núm. 17770, consistent en la
Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbana d'Eivissa, per a l'adaptació dels límits de les
parcel·les 8 i 9 de la Unitat d'Actuació Mare Nostrum.
Vist l’informe número 190/15 de data 11 de febrer de 2015 emès pels Serveis Tècnics
Municipals, i vist l’informe jurídic de data 17 de febrer de 2015, mitjançant la present i de
conformitat als mateixos, es proposa al Ple de l’Ajuntament, essent l’òrgan competent en
virtut del previst a l’article 22 c) de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local, l’adopció dels
següents
ACORD:
1.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana per
a l’adaptació dels límits de les parcel·les 8 i 9 de la Unitat d’Actuació 14.1 segons la
documentació presentada amb data 06.08.2009, amb núm. Reg. Entrada 17770 amb les
condicions que consten a l’informe emès pels Serveis Tècnics de data 11 de febrer de 2015.
2. Sotmetre a informació pública el document aprovat inicialment durant el termini
d’un mes mitjançant la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, en un dels diaris de major difusió de les Illes Balears i en la seu electrònica de
l’Ajuntament d’Eivissa, www.eivissa.es.
Eivissa
EL REGIDOR DELEGAT
( Document signat electrónicament al marge)”
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Urbanisme, Obres, Medi Ambient i
Serveis Municipals.
Intervencions:
Sra. Sánchez-Jáuregui: No va poder assistir a la comissió informativa, i ahir va estar mirant
els informes que els hi han remés, i ha observat dues coses que entén que és important que
es tenguin en compte.
Quant a la modificació està totalment d’acord, però si no es fan els tràmits administratius
reglamentaris, encara què facin l’aprovació inicial es pot anular.
Les dues coses que ha detectat són: que en cap informe que es faci referència al tema
ambiental. A l’informe s’hauria d’haver dit que s’està en els supòsits de l’annex 3 de la Llei
11/2006, perquè no s’hagi de fer un estudi d’impacte ambiental.
Per altra banda, per la ubicació, aquesta modificació està afectada per la servitud d’AENA.
En aquests casos si que, segons el Decret 584/72, s’ha de demanar l’informe preceptiu a
AESA, i aquest informe a més ha de ser previ a l’aprovació inicial. Això ho diu la Llei 48/1960
de 21 de juliol. Ho posa de manifest als efectes oportuns.
Sr. Flores: Vist això igual ho han de posposar per al següent Ple.
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Sr. Secretari: El tema de medi ambient, el va comentar amb l’arquitecte que ha fet l’informe,
i és com diu la Sra. Sánchez-Jáuregui. A l’annex 3 diu que es consideraran que estan
exemptes les modificacions menors, o sigui estaria englobat allí dins. Respecte a AESA, creu
recordar que l’informe tècnic en parla. Amb la LOUS, hi ha hagut un petit canvi, ja que una
vegada aprovat inicialment, es remet a les administracions sectorials que tenguin que fer
informe perquè el facin.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Si això és així li pareix bé, però com que l’article que ha llegit diu
expressament abans de l’aprovació inicial, creu que l’informe tècnic o l’informe jurídic
n’haurien de fer referència, perquè d’alguna manera quedessin més salvaguardats al prendre
la decisió.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb els vots a favor de les Sres. Marí, Fajarnés,
Sánchez, Valladolid, Riera, Sansano, Boned, Martínez, García, i Srs. Flores, Gallego, Daura,
Rodrigo, Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer i l’abstenció de la Sra. Sánchez-Jáuregui i del
Sr. Villalonga.
5è. Proposta d'acord per a l'aprovació inicial de la descatalogació de la vivenda
denominada "La Falaise" ubicada al carrer Lucio Oculacio, 48 (Exp. relacionat
2464/2015):
Donat compte de la proposta, del tenor literal següent:
“PROPOSTA D’ACORD AL PLE DE L’AJUNTAMENT PER A LA DESCATALOGACIÓ DE
LA VIVENDA DENOMINADA “ LA FALAISE “ UBICADA AL C/ LUCIO OCULACIO 48.
Vista sol·licitud de 27 de setembre de 2013 NRE 22830 de la Sra. Cristina Riera Costa en
nom propi i de Jehan Yves Legac, sol·licitant la descatalogació de la "Casa la Falaise", de
l'arquitecte Erwin Broner, que es troba catalogada en el catàleg municipal de patrimoni
històric, i escrit presentat data 17 de febrer de 2014, registre entrada 8282, on la
interessada exposa les circumstàncies actuals de l'habitatge.
Vist informe de la Ponència Tècnica de data 17 de febrer de 2014 i el posterior informe de la
Comissió de Control de data 21 de febrer de 2014, on s’informa favorablement la
descatalogació de la vivenda de conformitat a les condicions actuals de la mateixa i que
consten a l’expedient i vist informe jurídic de data 17 de febrer de 2015, mitjançant la
present i de conformitat als informes citats anteriorment es proposa al Ple de l’Ajuntament,
l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar inicialment la descatalogació de la vivenda denominada la Falaise
ubicada al C/ Lucio Oculacio 48.
SEGON.- Sotmetre a informació pública durant el termini d’un mes l’anterior acord,
mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en un dels diaris de major
difusió de les Illes Balears i a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa, www.eivissa.es.
Eivissa
EL REGIDOR DELEGAT
( Document signat electrònicament al marge)”
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Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Urbanisme, Obres, Medi Ambient i
Serveis Municipals.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.
6è. Acord que presenten els grups polítics municipals de l'Ajuntament d'Eivissa sobre
la proposta de delimitació d’espais i usos portuaris del Port d’Eivissa elaborada per
l’autoritat portuària de balears:
Donat compte de la proposta, del tenor literal següent:
“MOCIÓ AMB PROPOSTA D’ACORD QUE PRESENTEN ELS GRUPS
POLÍTICS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT D'EIVISSA SOBRE LA
PROPOSTA DE DELIMITACIÓ D’ESPAIS I USOS PORTUARIS DEL PORT
D’EIVISSA ELABORADA PER L’AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS
Els Grups Municipals Popular, PSOE-Pacte per Eivissa, Partit Renovador d’Eivissa i
Formentera, Eivissa pel Canvi i Moviment Ciutadà EPIC Eivissa-mc EPIC a l’Ajuntament
d’Eivissa i els regidors no adscrits Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez i Juan Daura
Escandell, a l’empar del que se estableixen els articles 91.4 i 97 del Real Decret 2568/1986 pel
qual s'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
La Junta de Portaveus celebrada el passat 17 de febrer va acordar per unanimitat presentar
una moció conjunta al Ple de la Corporació per reclamar canvis en la proposta de
‘Delimitacions d'Espais i Usos Portuaris del Port d'Eivissa’ elaborada per l’Autoritat Portuària
de Balears (APB). Tots aquests canvis que s'exigeixen per part de l'Ajuntament d'Eivissa a
l’APB responen a la voluntat de defensar els interessos generals de la ciutat i al que va ser
definit per un dels portaveus municipals com la reclamació de “que el port sigui de la ciutat i
no la ciutat del port”.
Els articles 69 i 72 del Text Refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant
estableixen que la Delimitació dels Espais i Usos Portuaris és l'instrument de planificació
portuària que determina la zona de servei del port (terrestre i marina) i mitjançant la qual
s'especifiquen i es distribueixen els usos portuaris en aquests espais.
No obstant això, l'Autoritat Portuària de Balears sustenta el seu Pla d'Usos i les seves
actuacions en el Port de la Ciutat d’Eivissa sobre el suposat interès general, quan en ell ja no
existeix ni trànsit de mercaderies ni de passatgers.
Nombroses sentències judicials han defensat l'exercici de les competències municipals a
l'interior dels ports, ratificant que la competència estatal no pot buidar de contingut les
competències de l'Administració local, per exemple, sobre el control d'obres i edificacions ni
eximeix d'articular les necessàries vies de diàleg i de coordinació amb els ajuntaments.
El port i la zona marítima-terrestre formen part del terme municipal en què estan situats, per
la qual cosa la ciutat ha de poder opinar i exercir les seves competències sobre uns espais i
uns usos que afecten a la vida diària dels seus veïns i al desenvolupament social i econòmic
de la comunitat.
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En el cas del Port d'Eivissa, protegit mitjançant diverses disposicions, aquests arguments
estan encara més justificats. No només per tota una història vinculada al mar i a la gent del
mar, sinó també perquè el Port d'Eivissa és l'avantsala als béns declarats Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO. Qualsevol intervenció en la façana marítima del Port d'Eivissa pot
afectar a l'actual perfil de la ciutat, els valors històrics i patrimonials de la qual van ser
reconeguts en 1999 com un llegat que ha de conservar-se per a les generacions futures.
La pretesa competència estatal sobre ports d'interès general no pot justificar l'atribució per
part de l’APB d'espais propis de la ciutat ni limitar el lliure trànsit dels veïns per la zona
portuària. Tampoc pot veure's limitat l'ús tradicional pesquer, per al qual s’han de respectar
unes necessitats d’espai correctes.
Per tot això, elevem al Ple l'adopció del següent
ACORD
1. L'Ajuntament d'Eivissa insta a l’Autoritat Portuària de Balears a realitzar les següents
modificacions a la Proposta de Delimitacions d’Espais i Usos Portuaris del Port d’Eivissa:
1. Que es declari d'Interès General el Moll del Dic de Botafoch a canvi de la declaración
d’interès general que té el moll històric i que ha deixat de tenir sentit degut als canvis
d’usos que s’han produït.
2. El Port antic, des del Club Nàutic fins el far, no té actualment ús de port industrial.
Exigim que es desafecti i es recuperi per la ciutat, eliminant la seua antiga declaració
d'interès general depenent de Ports de l'Estat.
3. Que la Delimitación d’Espais i Usos Portuaris del Port d’Eivissa no atribueixi a
Autoritat Portuària espais urbans propis de la ciutat: C4, C5, C6 i C9.
4. Respecte al Club Nàutic, si ha de créixer el seu pantalà exterior, que creixi cap el Sud
i no cap el Nord (Moll pesquer), que dificulta les maniobres de les barques pesqueres.
5. Que en el Moll pesquer es mantenguen els usos actuals respectant les seues
necessitats.
6. El Moll comercial ha de ser d'ús urbà propi de la ciutat.
7. Clarificar la propietat de B1 i B2.
8. El Ple de l'Ajuntament està en contra de l'ampliació de la plataforma C3 (antic Dic Illa
Grossa-Illa Plana).
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9. Que a tot l'espai portuari i previst al plànol de l'annexe 1.8.3.5. sigui fàcilment
transitable per la ciutadania, sense cap tipus de barreres pels vianants.
10. Els usos mencionats a l'annexe 1.8.3.5, seran gestionats per l'Ajuntament.
11. Reiterar els acords de plenari anteriors referents a l'espai de Es Martell, en concret,
que sigui una plaça pública sense edifici. I que s'enderroqui el vell edifici actual el més
aviat possible.
12. Estam en contra de qualsevol altre edifici que ara no existeixi i que trenqui l'actual
perfil de la ciutat (recomanació de la UNESCO). Sí creim necessari que s'agilitzi la
construcció de l'edifici de serveis del Dic de Botafoch. Tanmateix recordam que APB
hauria de rehabilitar l'edifici de tres plantes de la seua propietat, ubicat a la plaça
d'Antoni Riquer.
Eivissa, a 26 de febrer de 2015
Lina Sansano Costa
Portaveu del Grup Popular

Rafel Ruiz González
Portaveu del Grup PSOE-Pacte

Ignacio Rodrigo Mateo
Portaveu del Grup PREF

Vicent Ferrer Barbany
Portaveu del Grup ExC

Antonio Villalonga Juan
Portaveu del Grupo EPIC

Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez
Regidora no adscrita

Juan Daura Escandell
Regidor no adscrit”
Intervencions:
Sr. Ruíz: Celebren aquest acord. Creu que en temps de tanta incertesa política, quan una
administració i els seus grups es posen d’acord per un tema tant important com és el Port
d’Eivissa, creu que la ciutadania, i així li han fet arribar alguns ciutadans, estan contents
independentment d’ideologies vagin tots a una.
Els hi preocupa molt la posició del President d’Autoritat Portuària. Demanen a l’Alcaldessa
que es faci forta, que té la seua ajuda i si han d’anar tots plegats a Palma per la seva part no
hi haurà cap problema. Pel PSOE-Pacte això serà un full de ruta, serà un compromís per al
futur, i esperen que així sigui per a tots independentment del que passi el dia 24 de maig.
Sr. Ferrer: Està totalment d’acord amb el que ha dit el Sr. Ruíz. És molt important que la
ciutat d’Eivissa, en aquest moment, demostri una unitat clara per recuperar aquest port per a
la ciutadania, i aquest acord és important per demostrar-ho.
Creu que s’han de lamentar les declaracions del President d’Autoritat Portuària, dient que
aquesta era una lluita política i que semblava que l’Ajuntament discutia més de política que
de la realitat, i això és al revés. Aquí demostren que van tot a una i que no hi ha un qüestió
política, sinó que estan treballant per a la ciutat.
Demanaria al President Vicent Serra que no digués que es faci l’edifici si és necessari, ja que
l’Ajuntament te aprovades tres mocions dient que no hi té que haver edifici a la plaça d’es
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Martell. Creu que tendria que acceptar i respectar les propostes que s’aproven a
l’Ajuntament.
El seu grup també està disposat a acompanyar a qui sigui fins on sigui, i recolzar totalment
tot el que pugui ser favorable a aquestes resolucions.
Sr. Villalonga: Subscriu les paraules dels Srs. Ruiz i Ferrer.
Proposa demanar a altres institucions que ratifiquin aquest mateix acord.
Sr. Rodrigo: Subscriuen els discursos de tots els grups. Els sembla molt bona la idea del Sr.
Villalonga.
Sra. Sansano: Agraeix el talant de tots els grups polítics amb la redacció que han fet
conjunta.
Sr. Ruíz: Anaven a dir als seus companys del Consell com del Parlament, ho anessin a fer.
La veritat és que hi estan d’acord, però hi va haver una comissió i el Sr. Villalonga no va dir
res.
Sra. Sansano: Està d’acord amb el Sr. Ruíz. Varen demanar que els canvis els avisessin
abans
Per unanimitat s’acorda afegir el següent punt “2. Instar al Consell Insular d’Eivissa i al
Govern de les Illes Balears a fi de que ratifiquin els anteriors acords.”
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.
7è. Mocions amb proposta d'acord:

7.1. Moció del Grup Municipal PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d'acord en defensa
del clubs i les entitats esportives.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA EN DEFENSA
DELS CLUBS I LES ENTITATS ESPORTIVES
Rafa Ruiz González, regidor 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
L'esport de base està més amenaçat que mai. Les mesures que en matèria esportiva està
adoptant el Govern de l’Estat, en un intent de complir els seus objectius electorals,
recaptadors i pressupostaris, estan posant en risc la supervivència de clubs i entitats
esportives, i la permanència en ells d'entrenadors, esportistes, professionals que volen donar
la seva experiència a la formació en l'esport, i tot el col·lectiu que de manera altruista i
voluntària realitza una magnífica tasca entorn de l'esport de base.
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En aquesta legislatura, el món de l'esport en general i dels clubs en particular ha hagut
d'afrontar mesures tan dures com la pujada de l'IVA del 8 al 21% per l'ús de les instal·lacions
esportives. Així mateix, les amenaces de la imposició de la Llicència Esportiva Única, que
persegueix l'únic objectiu de recentralitzar l'esport, limitar greument els ingressos de les
federacions esportives autonòmiques, augmentar els costos per als esportistes que vulguin
competir i envair, un cop més, les competències autonòmiques, aquest cop en matèria
esportiva.
A aquest conjunt de mesures, que han endurit molt més la situació de crisi general, s'hi suma
una recent: que, des del passat 1 de novembre, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
inicià una campanya que, sota la denominació de «Regularització laboral de l'activitat
desenvolupada en els clubs i entitats esportives sense ànim de lucre», com a conseqüència
de la Llei 14/2013 de suport als emprenedors. La campanya posa en greu perill la
supervivència de l'esport de base ja que es converteix en una amenaça sense precedents
que tira per terra el magnífic treball i la insubstituïble funció que exerceixen dia a dia
centenars de clubs i d'entitats esportives sense ànim de lucre.
Aquesta mesura comportarà un increment de les despeses derivades de la pràctica esportiva
de base gairebé en un 50% i eliminar de cop la important funció social d'interès general que
exerceixen els clubs de base, el que irremeiablement conduirà a la desaparició de molts
d'ells.
Per tot l’anterior es planteja la següent
PROPOSTA D'ACORD
−

El ple de l'Ajuntament d’Eivissa manifesta el seu rebuig als continguts de la Llei 14/2013
de suport als emprenedors i la seva internacionalització que afecten els clubs esportius i
insta el Govern de l’Estat a la seua reforma.

−

El ple de l'Ajuntament d’Eivissa insta el Parlament de les Illes Balears a aprovar les
iniciatives que siguin adients per promoure davant del Congrés dels Diputats la
modificació la Llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització en
les disposicions que afecten els clubs i entitats esportives, en el sentit de promoure una
legislació que asseguri un equilibri entre el compliment de les obligacions fiscals de les
entitats esportives de base i les característiques d'entitats gestionades en molts casos
amb pocs recursos i treball voluntari.

Eivissa a 23 de febrer de 2015
Sgt. Rafa Ruiz,
Regidor i portaveu del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa”
Intervencions:
Sr. Ruiz: Suposa que estan tots al dia de com està ara mateix l’esport de la nostra ciutat.
Pensen que l’esport base està en risc amenaçat, com no ho havia estat mai. Eivissa és un
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municipi esportista, té un gran tant per cent dels clubs de l’Illa i de les Pitiüses en general.
Evidentment aquí hi ha un recorregut i una inversió.
Li ha reconegut deferents vegades a la Presidenta del Patronat la seva tasca, tenint en
compte els retalls que hi ha hagut a diferents administracions i que la política d’ajudes a
clubs que venia fent els governs progressistes s’ha mantingut força bé.
Però si que és cert que l’Alcaldessa té l’obligació de posar-se del costat d’aquells clubs que
ho veuen amb preocupació. Tenen por perquè des del Govern Balear no els hi expliquen
molt bé, des de Madrid els diputats tampoc s’han preocupat de venir i explicar la llei 14/2013,
títol de la qual és Llei d’Emprenedors, però té una disposició on diu: “La regulación laboral de
la actividad desarrollada en los clubs sin ánimo de lucro”. Evidentment si no hi ha ànim de
lucre, difícilment hi pot haver una relació laboral, com s’està fent i s’està controlant des de l’1
de novembre pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, que va cap als clubs on hi ha
monitors o pares d’esportistes que tenen una jornada laboral que els permet ajudar al club,
estarien parlant d’un voluntariat.
L’objectiu de recaptació que pot tenir l’Estat en el mon de l’esport, on es mouen quantitats
molt elevada de sous, no està en aquests petits clubs d’esport base. Si realment es vol
recaptar perquè, evidentment, les arques públiques no estan en els millors moments, però no
controlar i sancionar perquè hi ha un senyor que fa unes hores a un club, i obligar-lo a tenir
un contracte laboral, estar donat d’alta a la seguretat social.
Perquè no se li diu a la Federació Espanyola de Futbol, a la lliga professional de futbol,
perquè el Consell Superior d’Esports no es fort i estricte amb els forts i no fort amb el dèbils?
La realitat a Eivissa és la immensa majoria de clubs no són professionals, són gent que no és
la seva professió el estar entrenant a infants. En el cas de que tenint una estructura i hi hagi
gent que té una dedicació important a la setmana, a això no s’oposen a què es reculi. És més
hi ha cicles formatius de grau superior i de grau mitjà que tenen titulacions, i aquests al·lots
que estan estudiant a Eivissa aquestes titulacions necessiten un mercat laboral regulat, o els
fisios que tenen una constància en diferents clubs, i que tenen una relació laboral i són
professionals. Amb això no si fiquen i estan perquè hi hagi una regulació.
El que no els pareix be és que a un petit club se’l controli, se’l sancioni, se l’obligui a donar
d’alta a tothom que està allí col·laborant, i sobretot en moments on hi ha administracions que
han retallat les ajudes als clubs en un 68%, i tenint en compte la realitat de les Illes, que els
nostres clubs han de desplaçar-se entre illes i això té una despesa extra, comparat amb els
clubs de la península. També recordar que l’IVA es va passar del 8% al 21%, i això és un toc
més que faria tancar portes a molts clubs.
Creu que la regidora és conscient, que li han fet arribar aquesta queixa que és una realitat, i
per això demanen que des d’aquí hi hagi unitat, i puguin demanar als nostres parlamentaris
que raonin, que parin això, que ho estudiïn i que ho canviïn, perquè ja hi ha un llei redactada.
Sra. Sánchez: És important aclarir que l’esport base no està en perill. L’equip de govern és
el primer interessat, sensibilitzat i preocupat, per mantenir i garantir l’estructura base de
l’esport.
El tema de l’IVA esportiu és una afirmació un poc a la lleugera. És cert que l’1 de setembre
de 2012 el tipus va pujar del 8 al 21%, però per a instal·lacions com les que volia fer el
PSOE-Pacte a Can Misses. Les instal·lacions esportives públiques estan regides per taxes o
preus públics, que estan exempts d’IVA. A cap club li ha afectat aquesta pujada, i no li ha
arribat cap queixa de cap club, perquè bàsicament no paguen instal·lacions esportives.
Respecte a la llei 14/2013 de 27 de setembre, l’únic que fa referència als clubs esportius és
la Disposició addicional setzena, que diu: “En el plazo de 4 meses desde la aprobación de la
presente Ley el Gobierno procederá a realizar un estudio de la naturaleza de la relación
jurídica y, en su caso, encuadramiento en el campo de aplicación de la Seguridad Social de
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la actividad desarrollada en clubs y entidades deportivas sin ánimo de lucro que pueda
considerarse marginal y no constitutivo de medio fundamental de vida.”
L’únic que diu la Llei és que es farà un estudi, i per tant no parla ni de seguretat social, ni de
contractes, ni de res del que estan parlant. De fet la legislació que regula la seguretat social
no s’ha modificat.
Estan d’acord en què s’ha de regular, que no és la llei 14/2013, i per tant li proposen una
transaccional que faci referència al que realment volen, i és:
“Que l’Ajuntament d’Eivissa insta al Parlament de les Illes Balears i al Govern de l’Estat, a
promoure una legislació específica i especial, que asseguri l’equilibri entre el compliment de
les obligacions tributàries de les entitats esportives i les característiques especials
d’aquestes, desenvolupades de forma totalment altruista desinteressada i de forma voluntària
per persones que persegueixen i busquen únicament la promoció esportiva.
Així mateix, que serveixin les lleis de l’esport 10/1990 i l’Autonòmica 14/2006, per a adaptarles i millorar-les en aquest sentit, introduint i regulant en les mateixes l’excepcionalitat de la
labor desenvolupada per persones en clubs i entitats esportives.”
Sr. Ruiz: Que no està perill ho hauria de dir a tota aquesta gent que ha parat aquest cap de
setmana. Si hi ha hagut una aturada a nivell balear, a nivell de comunitats autònomes d’arreu
de la península, és perquè hi ha una llei que, encara que la Sra. Sánchez la vulgui camuflar,
dona potestat per sancionar a aquella gent que no estigui donada d’alta, i que estigui
treballant o fent un voluntariat a un club esportiu.
Li parla del tema de l’IVA i li posa un exemples que té raó, però hi ha altres exemples que no
diu, com el club Volei Usuhaia que no creu que estigui professionalment consolidat, que té un
gran pressupost, que té moltes dificultats, i aquesta gent cobra entrada per entrar al pavelló, i
aquest IVA els hi suposa una despesa que abans no tenien.
El PSOE-Pacte es va oposar a la llei aprovada el 2013, el PP l’ha seguint desenvolupant fins
que ha arribat el moment que des del mes de novembre s’han fet inspeccions i s’han
sancionat. Si no és així, com pot ser que el seu grup parlamentari a Madrid, hagi presentat
un model d’acord d’incorporació del voluntariat a un club o entitat esportiva sense ànim de
lucre. Si estan parlant de què no hi ha cap problema, perquè es donen alternatives a aquesta
llei. Com pot ser que no hi hagi cap problema si igual que la Sra. Sánchez presenta aquí una
transaccional, amb la qual està d’acord però posant també els seus punts, que és dir-li a
l’estat que aturi aquesta llei 14/2013. Hi ha iniciatives a nivell autonòmic perquè s’aturin les
inspeccions i no s’obligui als clubs a què estiguin donats d’alta. L’esport de la nostra ciutat
està demanant que tinguin una seguretat legal de que això no anirà endavant. És cert que a
Eivissa no s’han fet inspeccions, però els hi poden garantir als clubs i als esportistes, que no
hi haurà inspeccions. No ho poden garantir per això la gent està preocupada.
Sr. Rodrigo: Votaran a favor de la moció del PSOE-Pacte, i si incorporen els dos punts que
proposa el PP també. El seu grup considera que sí que s’ha creat una alarma social.
Sra. Sánchez: No vol camuflar res, només li està dient i li ha llegit el que diu la llei 14/2013.
Una altra cosa és que a rel d’això legislin. El que fan les inspeccions no té res a veure amb la
llei 14/2013.
No pot acceptar el seu primer punt, perquè posa que es rebutgin els continguts de la llei
14/2013, i aquesta llei no diu res de relació laboral. Proposa votar els punts per separat
perquè amb el segon si hi estan d’acord.
Sr. Ruiz: Si no s’accepten els seus punts, el PSOE-Pacte no acceptarà els que proposa el
PP.
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Es sotmet a votació el punt 1, amb els vots en contra de les Sres. Marí, Fajarnés, Sánchez,
Riera, Sansano, Sánchez-Jáuregui, Srs. Flores, Gallego, Daura, Villalonga i a favor de les
Sres. Boned, Martínez, García, Valladolid, i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer i
Rodrigo.
Havent-se produït empat es repeteix la votació i produint-se novament empat, és desestimat
amb el vot de qualitat de la Sr. Alcaldessa.
Sotmès a votació el punt 2, és aprovat per unanimitat.
7.2.- Moció del Grup Municipal PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d'acord sobre millores
al barri de Can Misses.
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA
SOBRE MILLORES AL BARRI DE CAN MISSES
Carmen Boned Verdera, regidora del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'empar del
que estableixen els articles 91.4 i 97.3 del Real Decret 2568/1986 que aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu
debat i aprovació al proper ple ordinari la següent MOCIÓ:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El barri de Can Misses és l’únic barri de tot el municipi únicament residencial. És un barri
tranquil amb nombroses zones verdes i esportives, però també amb alguns serveis i usos
comercials.
Podem dir que és un barri pràcticament nou, on els seus residents han triat una forma de
viure diferent i tranquil·la, sense tenir que renunciar a sortir de la ciutat.
Als seus carrers , la gran majoria peatonals (longitudinalment, Periodista Manuel García,
Campanitx i des Freus i transversalment, Germans Torres i Tur, Pere Bardají i Balansat,
Periodista Enric A. Fajarnés Ramón i Periodista Marià Tur i Tur) i tots ells envoltats per uns
vials ràpids (Corona, Vénda des Coloms, Aubarca i Es Cubells, així com la primera i segona
via de circunvalació) trobam terrenys encara sense construir. Això ens diu que és un barri
que està encara en fase de créixer mes i que el seu estat actual de filosofia de barri
residencial es reflectirà també al futur. Ho podem comprovar també al model que es
contempla al PGOU.
Pel de que hi ha encara espais lliures sense edificar, el barri pateix alguns problemes
pendents de resoldre. També necessita d’altres actuacions per millorar la qualitat dels seus
residents i del propi barri. Per tot això, i sempre amb la voluntat de millorar els barris de la
nostra ciutat, volem traslladar avui al ple de la Corporació les següents propostes recollides
directament de l'associació de vesins, molt implicada i preocupada per el seu barri. Així, es
planteja la següent
PROPOSTA D'ACORD
PRIMERA.- El ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta l'equip de govern municipal a prendre
mesures per tal de:
1. Trobar un espai per posar a disposició de l'associació de vesins per a la realització
d'activitats.
2. Adequar les voreres dels diferents carrers del barri que estan en males condicions o
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sense enrajolar.
3. Marcar la delimitació dels aparcaments a tot el Carrer Campanitx.
4. Tancar determinats solars o terrenys del barri, actualment en mal estat.
5. Habilitar cinc aparcaments de moto al Carrer des Cubells 33-35, on no hi ha prou
visibilitat i per tal d’evitar possibles accidents.
6. Adequar els passos de vianants per les cadires de rodes i persones amb mobilitat
reduïda.
7. Donar suport e instar al Consell per tal que es posi un pas de vianants i un semàfor a
l’avinguda de la Pau, davant del carrer Periodista Antoni Manel, per tal de millorar la
comunicació del barri al centre de la ciutat.
8. Adequar i obrir al públic l’espai reservat i qualificat com a zona verda, ara amb mòduls
de l’anterior escoleta es Pratet.
9. Millorar el manteniment de la zona de l’aqüeducte: falta llum i el panell informatiu està
molt deteriorat.
10. Solucionar la manca de llum a l’aparcament públic des carrer des Cubells, davant
Multicines.
11. Adequar les parades de bus del carrer de Corona, davant el nou hospital de Can
Misses: concretament millorar la senyalització i marquesines.
Eivissa a 23 de febrer de 2015
Sgt. Carmen Boned Verdera,
Regidora del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa”
Intervencions:
Sra. Boned: Una vegada més presenten una moció de barri, concretament del de Can
Misses. En relació al punt 1. L’Associació de vesins porta més de deu anys sense tenir un
lloc de trobada. En el barri de Can Misses és molt difícil trobar un local que no superi els
1.000 euros de lloguer. Aquest és un punt molt important perquè la col·laboració i la
implicació que tenen les associacions de vesins, són un nexe fonamental de comunicació
entre les administracions, a més mantenen els barris i la seua gent en actiu. Creu que han de
trobar un local.
Han pensat que potser el local que hi ha al carrer d’Aubarca, on hi ha un taller d’ocupació, no
sap si es podria estudiar que aquest local es cedís a l’associació.
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En relació al punt 2. Hi ha algunes voreres que estan als voltants de terrenys sense edificar,
saben que és una obligació dels propietaris, però també n’hi ha d’altres que estan edificats,
com la que hi ha en el carrer Germans Torres i Tur amb el carrer Campanitx on hi ha un
edifici i no té les voreres fetes. La que envolta l’estadi de futbol i la de la pista d’atletisme
també està sense fer, i allí a més hi ha una parada d’autobús. Un terreny públic que també
està sense voreres és el d’enfront de les VPO.
En relaicó al punt 3. S’haurien de marcar els aparcament d’aquest carrer, perquè allí la gent
aparca a lliure disposició, es podria fer una senyalització en bateria com en el carrer Corona,
i així no es perdrien espais per aparcar ordenadament.
En relació al punt 4. S’hauria d’instar als propietaris perquè compleixin les ordenances,
perquè les mates i les herbes envaeixen les voreres. N’hi ha un en concret que és bastant
perillós que està en el carrer d’Es Freus, és una obra que està incabada, està quasi davant
d’un parc infantil. Per aquest carrer hi transiten molts joves que pugen i baixen de les pistes, i
està ple de ferros i inclús una excavadora. Aquest seria bastant urgent.
En relació al punt 5. L’associació de vesins també demana habilitar cinc aparcaments de
moto al Carrer des Cubells 33-35, on no hi ha prou visibilitat i per tal d’evitar possibles
accidents.
En relació al punt 6. Encara que sigui un barri nou està ple de barreres arquitectòniques, i
s’haurien d’adequar-les.
En relació al punt 7. Aquest lloc es troba just davant del CETIS hi ha semàfor i un pont, però
hi ha gent que va en cadira de rodes i no poden pujar el pont.
En relació al punt 8. Aquest punt ja el varen proposar en aquest Ple, és un tema que està
pendent, no sap si s’ha instat a qui es tengui que instar, i si han donat una resposta.
En relació al punt 9. El panell informatiu que hi ha està molt deteriorat i brut, i no es pot llegir
res.
En relació al punt 10. Hi ha unes torres que tenen quatre focus i només en funcionen la
meitat.
En relació al punt 11. No sap si aquests dies han millorat la senyalització, no hi ha
marquesines i l’Ajuntament podria instar a qui ho tengui que fer.
Sr. Villalonga: En aquesta moció, que és en positiu perquè en el barri hi ha una sèrie de
carències, si li permet la Sra. Bonet vol dir que falta una problemàtica relativa a l’aparcament
del col·legi de Sa Joveria. Li agradaria proposar que l’Ajuntament que faci les gestions per
habilitar el terreny colindant a l’escola perquè els pares hi puguin aparcar.
Sr. Gallego: Quan al primer punt, estan en contacte amb l’associació de vesins per buscar el
local que necessiten, la dificultat en aquesta zona és que no hi ha locals, però ja els hi han
fet una proposta i tenen uns diners preparats, perquè en cas de localitzar algun local pagar el
seu lloguer.
Referent al segon punt, si per llei han d’estar les rajoles posades, instaran als propietaris que
les posin.
El tercer punt, l’han consultat amb la policia i diuen que ho veuen bé, perquè d’aquesta forma
hi caben més cotxes.
Pel que fa al punt quart, no els poden tancar, en tot cas haurien instar als propietaris perquè
ho facin.
En relació al punt cinquè, aquest tema s’estudiarà amb la policia, i si és viable és farà.
En relació al punt sisè, ja estan treballant en aquest tema.
En relació al punt setè, aquesta petició la traslladaran al Consell, perquè això li correspon a
ell.
Pel que fa al punt vuitè. Estan esperant que el Govern retiri aquest mòduls i se li donarà l’ús
adequat.
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El punt novè, es va acordar quan es va fer l’obra, que el manteniment el portés el Consell.
Del punt desè, el problema que hi va haver en el seu dia, és que al canviar GESA els
comptadors per digitals, es va comprovar que el quadre no tenia prou potència, i varen haver
de baixar les lluminàries, però ho han comprovat amb el tècnic de CITELUM, hi ha prou llum i
no hi ha cap problema.
En relació al punt onzè, segons informes de la policia, les parades de l’autobús estan
correctes. Quant a la falta de marquesines, el dia 26 de gener es va enviar un informe al
Consell perquè s’instal·lin.
Sra. Boned: No els hi ha contestat si el local del taller del carrer Aubarca podria ser bo. No
troben cap local en el barri de Can Misses que sigui inferior a 1.000 euros. No li poden donar
a una associació de vesins 1.000 euros mensuals perquè paguin el lloguer. Amb quins sous
faran les activitats, o pagaran la llum o l’aigua? Aquests sous no són per pagar lloguer, són
per fer activitats i per dinamitzar el barri, com tenen altres associacions de vesins. Demana
que l’equip de govern s’ho prengui seriosament, perquè sinó aquesta associació de vesins,
que és una gent que està fent un gran esforç, acabarà desapareixent.
Sra. Sansano: El problema és que aquest local no està buit. Podria ser una solució però a
llarg termini, perquè està ple de material arqueològic i del museu, que ara mateix és inviable.
Sra. Boned: Entenen que un local on s’han de fer tallers, no ha de servir de magatzem.
Posin tot aquest material a la nau d’obres.
Que s’hagi d’instar al propietaris en comptes de tancar els solars, i els que són de
l’Ajuntament, per exemple: l’estadi i la pista d’atletisme?
En quins carrers estan treballant per adequar els passos de vianants i les voreres, per al
tema de la mobilitat reduïda?
Sr. Gallego: Com que estan treballant en tots els punts, s’abstendran.
Sra. Boned: En relació al punt que ha demanat incloure el Sr. Villalonga, si el terreny és
privat s’hauria de preguntar als propietaris, per la seua part no hi ha cap inconvenient que
s’habiliti per aparcaments.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb l’abstenció de les Sres. Marí, Fajarnés,
Sánchez, Riera, Sansano, Sánchez-Jáuregui, i Srs. Flores, Gallego, en contra del Sr. Daura,
i a favor de les Sres. Boned, Martínez, García, Valladolid, i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz,
Molina, Ferrer, Rodrigo i Villalonga, afegint el punt 12 següent:
12. Instar als propietaris a cedir el terreny colindant a Sa Joveria per habilitar-lo com
aparcament.”
7.3.- Moció del Grup Municipal EPIC, amb proposta d'acord sobre aplicar la quantitat mínima
de quatre milions d'euros de la partida de romanent de Tresoreria a l'amortització de deute,
amb l'objectiu d'estalvi a les càrregues financeres.
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,
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Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares
EXPONE
Que en la actualidad el Ayuntamiento dispone de un remanente de tesorería cercado
a los veinte millones de Euros.
Que dada la existencia de distintos préstamos pendientes de amortizar y el hecho de
que en algunos de ellos se están pagando las primeras cuotas –que incorporan más interés
que capital-, consideramos procedente la amortización de préstamos para ahorrar parte de
los siete millones de euros que pagaremos en los próximos años en concepto de intereses.
SOLICITA
Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal las
siguientes:
PROPUESTAS DE ACUERDO
Aplicar la cantidad mínima de cuatro millones de euros de la partida de remanente de
Tesorería a la amortización de deuda, con el objetivo de ahorro en las cargas financieras.
Eivissa, a 23 de febrero de 2015
Antonio Villalonga Juan”
Intervencions:
Sr. Villalonga: Aquesta moció ve perquè, l’esperit dels pressupostos que aprovaren el
passat mes de desembre estaven encaminats a que l’Ajuntament ajustés el comptes, i
tinguessin una reducció del deute. Estan a febrer i encara no han vist cap proposta de l’equip
de govern per disminuir algun dels múltiples préstecs que té l’Ajuntament. En base als seus
càlculs acabarien pagant set milions d’interessos, que són molts diners. Ara que hi ha aquest
romanent i abans que aquest s’esfumi amb altres coses, seria bon moment per destinar una
partida, proposen quatre milions, i que siguin els serveis econòmics els que determinin quins
préstecs ocasionarien el major estalvi.
Sr. Molina: Votaran en contra, ja que aquesta moció parteix d’un supòsit estrany, perquè
encara no coneixen la liquidació del pressupost de l’any passat.
Al maig hi haurà eleccions de les quals sortirà una Corporació diferent, i una cosa tant
important com la gestió de la tresoreria del pressupost municipal dels sous dels ciutadans,
creuen que s’hauria de deixar a la pròxima Corporació que entri, perquè hi pot haver moltes
diferents interpretacions. No li treu bona voluntat a la seua moció, però parteix d’una
interpretació que és que l’Ajuntament no ha de tenir deute, i el seu grup opina que ha de tenir
serveis i ha de fer inversions, i donat que la llei d’estabilitat pressupostària, la modificació de
l’article 32, permet a que entitats locals que tinguin una situació no de dèficit i amb romanent
de tresoreria positiu, pugui destinar aquest romanent a inversions financerament sostenibles.
Entenen que aquest Ajuntament necessita molt més tenir inversions financerament
sostenibles que amortitzar deute.
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Sr. Rodrigo: En un principi els agradava la moció del Sr. Villalonga, però els ha convençut el
Sr. Molina, i per tant la votaran en contra. Agraeixen al Sr. Villalonga l’interès que té en
netejar els comptes però creuen que tal vegada, l’equip de govern que entri podrà prendre
decisions més estratègiques pels propers quatre anys, de si aquests diners els tornen als
bancs, o si ho els inverteixen al carrer.
Sr. Daura: Està d’acord amb el Sr. Molina, perquè entén que Eivissa necessita inversions.
Votarà en contra.
Sra. Fajarnés: Subscriu les paraules del Sr. Molina. A dia d’avui no tenen aprovada la
liquidació del pressupost de 2014. No saben el romanent de Tresoreria per tant no es pot
aprovar una incorporació de romanent. Si l’equip de govern decideix amortitzar deute, ho
determinaran els serveis econòmics, una vegada sàpiguen la liquiditat que tengui
l’Ajuntament, s’estudiarà quin és el préstec més idoni per amortitzar anticipadament. Una de
les prioritats de l’equip de govern és reduir el deute de la Corporació.
Sr. Villalonga: Justament ara que no hi ha un equip nou, és el millor moment perquè
l’Ajuntament estalviï diners.
Demana que, quan tinguin preparat el romanent de tresoreria, en el proper ple presentin un
projecte d’amortització de préstecs.
Sr. Molina: En aquest moment l’endeutament de l’Ajuntament d’Eivissa està als voltants de
500 euros per habitant. Creu que l’Ajuntament d’Eivissa té un endeutament sa, i així ho diu el
Ministeri d’Hisenda. Per tant no poden dir que l’Ajuntament tengui un endeutament perillós
per als ciutadans, en canvi si que té una absència de serveis i d’inversió perillosos.
Sr. Ferrer: Està totalment d’acord amb el Sr. Molina. La funció dels Ajuntaments és donar
serveis als ciutadans. Votarà en contra de la moció.
Sr. Rodrigo: Decideixen ara no votar aquesta moció que presenta EPIC, perquè creuen que
tots els que estan aquí, estan caducats. El mandat que els hi donaren els ciutadans està a
punt de vèncer, falten dos mesos per a les eleccions i ara ja poques coses de consistència
es poden acordar.
Ja no es prenen decisions importants perquè tots entenen per responsabilitat, que quatre
anys és molt temps ha passat una legislatura i ara vendran cares noves.
Si aprovessin la moció que presenta EPIC, que els agrada perquè des del seu grup creuen
que les institucions han de mantenir uns serveis socials i prestar uns serveis als ciutadans,
però sense endeutar-se contínuament, entenen que podrien deixar molt bloquejat al nou
equip de govern.
Sr. Daura: Eivissa necessita inversions i no amortitzar deute.
Sra. Fajarnés: Es compromet a portar una proposta d’amortització de deute, si és viable. No
votaran a favor d’aquesta moció.
Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb els vots en contra de les Sres. Marí,
Fajarnés, Sánchez, Riera, Sansano, Sánchez-Jáuregui, Boned, Martínez, García, Valladolid i
Srs. Flores, Gallego, Daura, Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer, Rodrigo, i a favor del Sr.
Villalonga.
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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.
9è. Mocions sense proposta d'acord:
9.1.- Moció del Grup Municipal EPIC, de control sobre la situació actual del Teatre Pereyra.
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 LA SITUACIÓN ACTUAL DEL
TEATRO PEREYRA.
Esta moción pretende conocer, entre otros, los siguientes aspectos relacionados con
el Teatro Pereyra, en base a las denuncias aparecidas en los medios de comunicación:
· La obtención de la licencia de obras para reformar el Teatro y su revisión de oficio.
· La situación actual y futura de los restos arqueológicos.
· El silencio administrativo del Ayuntamiento en relación a los escritos presentados
por el titular del Café Concierto Pereyra.
Eivissa, a 23 de febrero de 2015.
Antonio Villalonga Juan”
Intervencions:
Sr. Villalonga: La premsa ha vingut informant d’una sèrie de qüestions que no estan clares,
en relació al Teatre Pereyra. Demana que expliquin que està passant en el teatre.
En relació a això vol saber:
Quantes llicències d’obres s’han demanat per fer la reforma? Qui les ha demanat?
Quantes llicències d’activitat hi ha?
Per què l’Ajuntament no ha contestat a la revisió d’ofici que ha sol·licitat el propietari del local
d’oci?
Hi ha algun tipus de problema amb les restes arqueològiques?
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Sr. Flores: Llicència d’obres només n’hi ha una, que es va prorrogar per les restes
arqueològiques que varen aparèixer durant l’obra. A rel d’això es va demanar a l’empresa
una modificació del projecte, aquesta va passar per PEPRI i per la Comissió d’urbanisme a
l’octubre, i el Sr. Villalonga va votar a favor de la modificació. Quant a les restes
arqueològiques les taparan amb unes lloses de formigó, que és el que indiquen els tècnics
de la CIOTUPHA.
Llicències d’activitat n’hi ha dues, una concedida al 1996 que està a nom de Teatro Pereyra
Ibiza S.L., i al 2010 se’n va concedir una altra d’activitat permanent major a Fiesta Hoteles i
Resorts, de teatre cinematogràfic, auditori i cafè concert són dues llicències d’activitat
diferents.
Sr. Villalonga: Perquè es tapen les restes?
És cert que l’Ajuntament no ha contestat al propietari sobre la revisió d’ofici?
Sr. Rodrigo: Parlen de què hi ha dues llicències, se solapen o són a espais diferents?
El que es coneix ara com el teatre pereyra cafè concert, això queda fora de la llicència de
Fiesta Hotel Resort, a aquesta se li ha donat una llicència de tot.
Jurídicament no entén com poden donar dues llicències sobre el mateix local.
Sr. Flores: Efectivament hi ha dues llicències, una està en vigor que és la del Teatro
Pereryra Ibiza S.L., i l’altra de moment no hi ha cap llicència municipal d’obertura i
funcionament, per la qual cosa s’ho hauria de mirar.
Quant a les restes arqueològiques, ho ha dit la CIOTUPHA. S’haurà de dirigir als tècnics del
Consell.
Els informes dels juristes de la casa desestimen per silenci administratiu la petició de
l’empresa. És més, ara mateix està en un procés judicial, i ja ha conclòs el període de prova i
s’han presentat les conclusions.
Sr. Costa: No li ha quedat clar el tema de l’accés a la informació que havia sol·licitat una de
les parts.
Sra. Marí: Ho miraran i l’hi contestaran posteriorment.
9.2.- Moció del Grup Municipal PSOE-Pacte per Eivissa, de control sobre l'equiparació en
determinats drets socials del personal del MACE.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“MOCIÓ DE CONTROL DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA SOBRE
L'EQUIPARACIÓ EN DETERMINATS DRETS SOCIALS DEL PERSONAL DEL MACE
Marc Costa Tur, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'empar del que
estableixen els articles 91.4 i 97.3 del Real Decret 2568/1986 que aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu
debat i aprovació al proper ple ordinari la següent MOCIÓ:
En data 11.12.2013, en reunió de la Junta Rectora del MACE, s’adoptà acord en aquest
sentit:
“Aprovar la modificació de l’article 28 del Conveni Col·lectiu per al personal laboral del
Patronat del MACE per a l’equiparació de les ajudes escolars del personal laboral del
Patronat del MACE a les ajudes del personal laboral de l’Ajuntament d’Eivissa”

21

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de febrer de 2015
Es presenta aquesta MOCIÓ DE CONTROL per tal de conèixer quines actuacions s’han
portat a terme en aquest dos darrers anys per tal de donar compliment a aquest acord
adoptat a la Junta Rectora del MACE.
Eivissa a 23 de febrer de 2015
Sgt. Marc Costa Tur,
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa”
Intervencions:
Sr. Costa: Aquesta moció és relativa als drets del personal del MACE. En desembre de l’any
2013 varen aprovar que, les persones que estan inscrites en el Museu d’Art Contemporani,
poguessin tenir els mateixos drets, en quan a ajudes escolars, que tenen la resta de personal
d’aquesta Corporació. Aquest acord ja s’ha portat a efecte, estan modificats els Estatuts, i ja
està cobrant aquestes ajudes el personal del MACE?
Sra. Sansano: Després de l’aprovació d’aquest acord per Junta Rectora, es va fer la
tramitació posterior i quan es portaren a registrar a l’autoritat laboral competent, es fa obvi
que s’han saltat un pas previ, que és que qualsevol modificació que es faci d’un conveni
laboral, té que passar per mesa de negociació i això no s’havia fet. A tal efecte el dia 4 de
febrer de 2015 es va reunir la comissió negociadora del conveni col·lectiu del personal
laboral del MACE. Ara ha de tornar a passar per Junta Rectora que volen convocar per al
mes de març.
Sr. Costa: Els sembla molt greu que un acord de desembre de 2013, tant senzill com
modificar un article del conveni col·lectiu dels treballadors del MACE, per tal que puguin tenir
els mateixos drets que tenen els treballadors municipals, estan al març de 2015 i encara no
s’ha aprovat, és a dir han passat més de dos anys i aquests treballadors han perdut les
ajudes de tot aquest temps.
La Sra. Sansano ha dit que posteriorment se n’adonaren que això necessitava intervenció
sindical. A les intervencions del grup PSOE-Pacte a la Junta d’11 de desembre de 2013, li va
preguntar si el conveni del MACE necessitaria intervenció sindical.
Sra. Sansano: No han passat dos anys. També troba molt greu que aquest personal no
estigués equiparat, però vol recordar que el Sr. Costa va tenir quatre anys per solucionar-ho i
no ho va fer.
9.3.- Moció del Grup Municipal PSOE-Pacte per Eivissa, de control sobre el Centre d'Acollida
Municipal.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“MOCIÓ DE CONTROL DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE
SOBRE EL CENTRE D'ACOLLIDA MUNICIPAL
Enrique Sánchez Navarrete, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'empar
del que estableix l'article 22.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local i per exercitar la funció de control i fiscalització dels òrgans de govern, presenta
la següent MOCIÓ DE CONTROL:
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La següent moció de control té com a objectiu conèixer la política que s'està portant a terme
en relació al Centre d'Acollida Municipal i altres polítiques relacionades amb persones en
situació o en risc d'exclusió social. Entre d'altres, obtenir resposta a les següents preguntes:
-

Quina ha set l'ocupació del centre d'acollida municipal durant els mesos de desembre
i gener?
Per què no es va activar el pla d'hivern al mes de desembre com s'havia fet tots els
anys anteriors? Quins informes avalen aquesta decisió i en base a què?
En quines dates han estat obertes les instal·lacions complementàries de sa Bodega?
Per quina raó es varen deixar de fer servei i qui ho va recomanar? En base a què es
va decidir no obrir més aquest espai?
Quantes estàncies a pensions o similars s'han abonat aquest hivern i en quines dates
concretes?
Quins organisme varen comunicar la finalització de la ola de fred que va motivar el
tancament de sa Bodega? Quina forma de comunicació varen emprar?.
Personal adscrit als programes d'exclusió social.
Programa Eines de cultura.
altres programes

Eivissa, 23 de febrer de 2015
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa”
Intervencions:
Sr. Sánchez: Sobre el programa d’eines de cultura en el barri de sa Penya els agradaria
saber, en quina data s’ha posat en marxa cadascuna de les fases del programa. S’està
aplicant, des de quan, quants professionals hi treballen i quines funcions estan realitzant?
Sobre el funcionament de l’alberg municipal, i les actuacions de carrer amb els col·lectius de
les persones sense sostre, volen saber, quina ha estat l’ocupació del centre d’acollida
municipal durant els mesos de desembre i gener, i quina és l’ocupació actual?
Els agradaria saber quantes reunions i dates per preparar el dispositiu per l’onada de fred del
mes de desembre.
Durant el mes de febrer en quines dates s’obriren les instal·lacions provisionals de sa
Bodega? Quantes reunions es varen produir? I si s’ha fet una reunió de valoració de la
posada en marxa d’aquests dispositius?
Perquè les instal·lacions, que s’havien anunciat obertes d’un dimarts a dimarts, durant el cap
de setmana no varen estar obertes. Perquè es va tancar? Qui ho va ordenar? I quin és la
raó?
Li agradaria saber perquè hi ha una espècie d’encreuament, en el que els voluntaris de Creu
Roja reben l’ordre, per part dels responsables municipals de benestar social, d’entregar les
claus d’aquesta sala provisional, perquè serien els voluntaris de protecció civil els que es
farien càrrec d’aquest alberg provisional. Que va passar que no hi va haver aquest intercanvi
de claus? Per això es va produir el tancament?
Perquè s’està utilitzant material nou i no el que té l’Ajuntament?
Quantes ajudes per pensions s’han donat per aquest cap de setmana tan fred? I quants d’ells
són usuaris sense sostre?
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També li agradaria saber si es va preguntar a Caritas, des de la regidoria de benestar social,
preveient que es tancaria aquest alberg provisional, si coneixien algun usuari especialment
vulnerable per oferir-li l’ajuda en pensions?
Respecte a programes i a personal adscrit a programes d’exclusió social a l’Ajuntament, els
agradaria saber quin personal està adscrit actualment a dit programa municipal? On estan
realitzant les seues funcions? I quines són actualment?
Respecte al centre d’acollida insular, volen saber si s’ha reunit responsables polítics del
Consell Insular i els diferents ajuntaments, per reactivar la construcció d’aquesta instal·lació,
si és així quines són les decisions que s’ha adoptat?
Sra. Sánchez: Algunes de les dades que sol·licita el Sr. Sánchez, igual que han fet en altres
ocasions, li demana que ho faci en precs i preguntes, perquè així li donarà les dades més
concretes.
Respecte al programa eines de cultura, se segueix realitzant amb la mateixa normalitat en
què es venia realitzant.
Quant a l’alberg municipal, l’ocupació del mes de desembre ha set del 98% i la del mes de
gener superior al 90%. La mitja de l’any 2014 ha set de 94,7%. L’ocupació del mes de febrer,
com que encara no ha acabat el mes no li pot facilitar.
No li pot dir el nombre de reunions que es realitzaren des del departament de benestar
social, però li facilitarà aquest nombre.
Al febrer sa Bodega es va obrir des del dimecres dia 4 fins al dissabte dia 7, des de les 24
hores fins a les 10 del matí. La única incidència que es va produir va ser la nit del dissabte al
diumenge, perquè Creu Roja els hi va comunicar que no tenia personal per quedar-se, es
posaren en contacte amb l’agrupació de voluntaris de protecció civil, i els hi varen dir que no
disposaven de personal per poder-se quedar. A totes les persones que s’havien atès a sa
Bodega se’ls va facilitar un hostal, per tant ningú va quedar sense tenir un lloc on estar
protegit. En total varen ser cinc places les que s’usaren en hostals.
El material utilitzat a les instal·lacions de sa Bodega, és l’habitual que se sol utilitzar en
aquestes circumstàncies.
Les ajudes d’hostal desglossat, en total cinc places relacionades amb la situació de les
condicions meteorològiques, però si vol alguna cosa més concreta, li pot facilitar.
Es va estar en contacte amb Caritas perquè els usuaris que no solen ser habituals o
coneguts, oferir-los la possibilitat de l’hostal.
El personal adscrit a l’àrea d’exclusió social és: un mediador intercultural, un treballador
social, el director de l’àrea de benestar social, tot el personal de l’alberg, el conveni amb
Umes, el conveni amb Caritas i el conveni amb deixalles.
Respecte al tema d’es Gorg, s’han reunit els responsables polítics, no en any electoral. Li
consta que l’anterior regidora havia mantingut reunions per parlar d’aquest tema. El projecte
està quasi definit i quant el tenguin concretat li faran arribar.
Sr. Sánchez: Que vol dir la mateixa normalitat per a eines de cultura, l’any passat hi va
haver un retard. Hi ha hagut retard aquest any?
Li agradaria saber el nombre de reunions i les dates que es varen produir aquestes, amb
Cam, Caritas i alberg, per preparar el tema de l’onada de fred. Perquè no es va activar al
desembre?
Li agrada que no sigui cert el que publica el diari, perquè aquest diu que és la pròpia Creu
Roja que es va queixar de què no avisaren que no s’obriria l’alberg, i és perquè no tenia
voluntaris.
Li ha desglossat el personal adscrit, però no li ha dit on estan ara mateix treballant i quines
funcions tenen. L’hi interessa especialment el mediador intercultural i el treballador social.
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Creu que el material no és el que s’utilitza habitualment. Estaria bé que s’utilitzés el material
que hi ha perquè és millor.
S’ha reunit vostè específicament pel tema d’es Gorg, perquè li agradaria saber en quina data
i quins són els acords que s’han adoptat en aquesta reunió.
Sra. Sánchez: Les reunions i les dates amb la Cam i les Umes, els hi facilitarà perquè ara
mateix no disposa d’aquesta dada.
En relació a perquè no es va activar l’alerta, l’Ajuntament d’Eivissa manté un continu control
d’actuació, corresponent a les bases d’alertes per risc meteorològic determinat per l’Agència
Estatal de Meteorologia. En el mes de desembre no va existir cap alerta, per tant no es va
posar en marxa cap mecanisme.
Respecte a la notícia de Creu Roja. El President de Creu Roja li va trucar per demanar
disculpes.
Quant al personal d’exclusió social. El mediador intercultural, el treballador social i el director
de l’àrea de benestar social estan en el CETIS, el personal de l’alberg està a l’alberg, el
personal d’Umes té la seua seu, el personal de Creu Roja i el personal de deixalles també.
El mediador intercultural realitza les activitats que venen sent habituals, el treballador social
treballa en programes de prevenció d’exclusió social, i els convenis de benestar social que
són d’exclusió social.
Respecte al material utilitzat a sa Bodega, ho revisarà.
I quant a les reunions d’es Gorg no se’n recorda, ho mirarà a l’agenda i li donarà la data
concreta.
Eines de cultura va començar al mes d’octubre.
9.4.- Moció del Grup Municipal PSOE-Pacte per Eivissa, de control sobre acords relatius a la
posada en marxa de les inspeccions tècniques d'edificis.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“MOCIÓ DE CONTROL DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA
SOBRE ACORDS RELATIUS A LA POSADA EN MARXA DE LES
INSPECCIONS TÈCNIQUES D’EDIFICIS
Marc Costa Tur, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'empar del que
estableixen els articles 91.4 i 97.3 del Real Decret 2568/1986 que aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu
debat al proper ple ordinari la següent
MOCIÓ DE CONTROL
Al plenari ordinari del mes de març de 2012, PSOE-Pacte per Eivissa va presentar una moció
amb la següent proposta d'acord:
Primer.- Aprovar Inicialment, en el termini de DOS MESOS, una Ordenança reguladora de
l’Inspecció Tècnica d’Edificis per al municipi d’Eivissa.
Segon.- Signar un Conveni de col·laboració amb el Col·legi d’Arquitectes Tècnics i amb la
Demarcació d’Eivissa i Formentera del COAIB per l’elaboració dels Informes Tècnics
d’inspecció de l’edificació als que l’ordenança obligarà.
Aquesta moció va ser rebutjada per l'equip de govern del Partit Popular argumentant que
arribava tard i que la feina estava pràcticament feta.
És per tot l'anterior que es presenta aquesta MOCIÓ DE CONTROL per tal de conèixer
quines actuacions s’han portat a terme en aquests tres darrers anys en relació amb aquest
assumpte.
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Eivissa, a 23 de febrer de 2015
Sgt. Marc Costa Tur,
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa”
Intervencions:
Sr. Costa: Com la moció anterior volen repassar aquells acords adoptats en els quals,
pràcticament, estaven tots d’acord. Ara ja porten tres anys des que varen demanar, el 20 de
març de l’any 2012, que es possés en marxa una cosa tant important com és inspeccionar
els edificis antics de la ciutat de més de 50 anys, per tal de garantir la seguretat d’aquests
edificis i l’embelliment de tota la ciutat.
Varen portar aquesta proposta fa tres anys, i el regidor en aquell moment els va dir que ja ho
estaven fent, que seria immediat i que ja estava quasi enllestit. Han de reconèixer que el
ritme de feina és un poc lent.
Varen demanar que s’aprovés una ordenança per regular les inspeccions tècniques d’edificis,
que és una cosa tant senzilla com decidir si comencen pels edificis que tenen 25 anys, pels
que en tenen 30 o pels que en tenen 50.
Se’n recorda que al 2008 en 7 mesos varen aprovar una ordenança de conservació d’edificis,
que va donar una sèrie de resultats, com que es poguessin fer inspeccions d’una forma
continuada en la ciutat, porten tres anys i encara no han aprovat aquesta.
Avui el que volen controlar on estan amb aquest tema en concret. Demana que expliquin
com està el tema. A més hi ha una llei de juliol de 2011 que diu que són obligatòries les
inspeccions tècniques dels edificis de més de 50 anys. Això permet una cosa molt
interessant, que és que es fa una economia. Es tracta de què els aparelladors, o els tècnics
facin una inspecció d’un edifici i si està be no hi ha cap problema, i si està malament s’han de
fer unes determinades obres, i això fa que la petita i mitjana empresa sobre tot del sector de
la construcció treballi, tenguin una feina constant i a més al final la ciutat sigui segura i estigui
en bones condicions.
Sr. Flores: No sap els motius pels quals s’ha retardat tant. Efectivament hi ha un esborrany
de l’ordenança ja fet, i avui ha començat a treballar una consultoria per fer un estudi per
veure fins on han d’arribar.
Si s’ha d’implantar que ho decideixi el govern que entri.
Sr. Costa: El més important d’això és que el 2008 es va fer una ordenança en 7 mesos, per
escometre part d’aquesta problemàtica i es va aplicar, sobretot pel centre històric. La
diferència està en què des de juliol de 2011 és obligatori. Està dient que ara han contractat
una consultoria perquè els hi digui com ho han de fer, amb això li està reconeixent que no ho
tendran llest dins d’aquest mandat.
Sr. Flores: Li agraeix la col·laboració, i que tengui en compte que l’equip de govern creu que
és necessari, però de moment es quedin aquí i que decideixi l’equip de govern entrant.
9.5.- Moció del Grup Municipal EPIC, de control sobre la realització de pagaments irregulars
a la Coordinadora de sa Penya.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz
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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 LA REALIZACIÓN DE PAGOS
IRREGULARES A COORDINADORA DE SA PENYA.
Dada la negativa por parte de este equipo de gobierno a facilitar documentación en
relación a la irregular contratación y abono de facturas durante 15 años (incluido el presente
gobierno municipal) a la “coordinadora de Sa Penya, La Marina y Dalt Vila”, este grupo
político, presenta esta moción para que el equipo de gobierno explique, entre otras, las
siguientes cuestiones:
· La totalidad de los importes abonados a dicha coordinadora por años, desde el
inicio de su actividad hasta la fecha.
· El resultado del informe de personal, indicando la fecha de solicitud del mismo.
· Relación de tareas efectuadas por esta Sra. Justificativas como coordinadora de
Sa Penya, La Marina y Dalt Vila.
· ¿Explicación de por qué no se nos ha entregado la documentación solicitada al
respecto?
· ¿Explicación de por qué aún existiendo reparos de intervención y dudas sobre el
concepto de las facturas, se abonaron las últimas tres?
Eivissa, a 23 de febrero de 2015.
Antonio Villalonga Juan”
Intervenció:
Sr. Villalonga: El motiu de la moció és que l’equip de govern expliqui que ha passat amb la
contractació irregular d’una persona, com a coordinadora de sa Penya, La Marina i Dalt Vila.
Que expliquin quant se li ha abonat per anys, i quan va començar aquesta relació laboral.
Li agradaria que li donessin una còpia, o l’hi diguin que diu l’informe de personal textualment,
que ja han demanat.
També voldria saber, si l’Ajuntament ha estat abonant a una persona al voltant de dos mil
euros al mes, quan ha set cada any. Qui era el regidor responsable? En quina àrea estava
englobada aquesta persona? Qui controlava aquestes tasques? Hi ha alguna llista de treballs
que hagi realitzat aquesta persona i si s’han comprovat?
Aquestes factures arribaren amb objeccions, a la Comissió d’Hisenda, perquè no existia
contractació. Allà ja varen preguntar què passava. El normal és que abans d’abonar les
factures es demani un informe per saber que és el que s’està pagant. L’hi agradaria que l’hi
donessin els número per escrit al finalitzar el Ple.
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Sr. Flores: Quant a la totalitat dels imports abonats a dita coordinadora, ja li ha dit que
segurament li entregaran a final del Ple. S’ha de tenir en compte que aquesta persona està
treballant des de l’any 1987. Els imports han anat variant i ja veurà el montant total amb
l’informe que l’hi entregaran.
L’informe de personal degut a la saturació, es va fer verbalment, i també s’inclou a la
documentació que li donaran.
Aquesta persona, entre altres tasques, tenia reunions quinzenals amb la policia, amb les
concessionàries de neteja, d’aigua, etc., i una sèrie de coses en les quals no vol entrar,
perquè tal vegada entra en perjudici contra ella.
Les factures s’abonen per acord de Ple, però no sabien que no hi havia un contracte amb
aquesta persona. Els hi arriben a conformar unes factures d’una senyora que fa 27 anys que
treballa per l’Ajuntament, i lo normal és que pensin que sí.
Sr. Villalonga: No ha explicat si existia un registre i si algú controlava això. D’aquest tema se
n’assabentaren perquè va anar a la Comissió d’Economia, i hi va anar perquè la Interventora
va dir que no hi havia contracte, igual que més de 15 factures d’altres persones. Hi havia
factures d’altre gent sense contracte, però que estava clar que hi havia contraprestació. En
aquest cas va preguntar què passava. Quina relació té l’Ajuntament amb aquesta persona?
Laboral, mercantil? No entén perquè no figura en els 347 de l’Ajuntament. Li agradaria que li
expliquin.
Sra. Marí: La informació que ha demanat se li donarà després.
Li agradaria que apliqués la mateixa vara de mesurar, a nivell de contractació, amb coses
que vostè ha cobrat per part de l’Ajuntament.
L’equip de govern va pagar les factures de juny, juliol i agost, i entraren l’11 d’agost. A partir
d’aquí no s’ha pagat res més.
9.6.- Moció del Grup Municipal EPIC, de control sobre la realització de l'informe sobre
irregularitats CETIS.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz
del Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,
quiere hacer llegar a Vd. la siguiente MOCIÓN DE CONTROL para ser incluida en
el Orden del Día del próximo Pleno.

MOCION DE CONTROL SOBRE LA REALIZACIÓN DEL INFORME
SOBRE IRREGULARES CETIS
Esta moción pretende conocer la fundamentación y las conclusiones de los informes
emitidos por Secretaría e Intervención sobre las irregularidades denunciadas por este Grupo
Municipal en relación al CETIS.
Así mismo, deseamos conocer porqué dichos informes no se nos han entregado en la
fecha establecida, incumpliento claramente un mandato Plenario.
Eivissa, a 23 de febrero de 2015.
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Antonio Villalonga Juan”
Intervencions:
Sr. Villalonga: Si l’Alcaldessa considera que per la seva part ha fet alguna cosa irregular, ha
de fer el que li diu l’article 408 del codi penal. El que no pot fer és fer insinuacions tan
alegrement.
Fa un mes l’hi varen prometre que tindrien l’informe el dia 29, i no tenen informe ni de
Secretaria, ni de Intervenció, tenint en compte que són dos informes diferents.
Quan l’hi entregaran un informe que expliqui als ciutadans, si les irregularitats que pensen
que s’han comès, si s’han comès o no, i també indicant qui són els actors d’aquestes
irregularitats. Quan sabran que està passant o què ha passat amb el CETIS?
Sra. Sansano: Creu que les coses s’estan passant una mica de rosca. L’equip de govern no
fa insinuacions alegrement, sinó que el Sr. Villalonga fa acusacions alegrement, i no només
cap als polítics, que creu que ve inclòs en les seves retribucions, sinó que es fica amb els
funcionaris i interpreta, acusa, i malpensa dels informes que fan els funcionaris, i això no ho
poden ni volen tolerar.
Demana al Sr. Villalonga que no faci aquestes acusacions tan alegrement cap als polítics,
però molt menys cap als funcionaris.
En data 25 de setembre de 2014 es va aprovar la moció presentada per EPIC, sol·licitant
informe de Secretaria General respecte a les possibles irregularitats del CETIS. La relació de
possibles irregularitats té entrada el 29 de setembre. El dia 27 de gener de 2015, un dia
abans d’acabar el termini, presenta sol·licitud de recusació del Secretari, creu que això ja és
inaudit, però bé està amb el seu dret i ho va fer.
Hi ha informes del Secretari dels dies 27 i 28 de gener de 2015, relatius a l’incident de
recusació, en els quals el recusat manifesta que no es compleix la causa al·legada, però sí
sol·licita que, en tant que no es substanciï l’incident de recusació i fins la resolució del mateix,
no procedirà a elaborar l’informe jurídic que li va ser requerit. El Sr. Villalonga està
col·lapsant, contradient-se i obstaculitzant la feina.
Amb data 9 de febrer un altre lletrat de la casa emet informe al respecte, i és notificat en dies
posteriors. Seguint la interpretació que consta en aquest darrer informe de serveis jurídics, el
dia 18 de febrer el Secretari presenta un nou escrit, en el qual considera procedent abstenirse de realitzar l’informe de Secretaria pel qual va ser requerit, arrel de la moció presentada
pel Sr. Villalonga en el Ple de 25 de setembre de 2014.
Màxima celeritat, perquè el dia 20 de febrer l’Alcaldia sol·licita l’elaboració d’informes a dos
lletrats de la casa, que ara aquests lletrats hauran de disposar d’un termini raonable, per
estudiar cada una de les possibles irregularitats que el Sr. Villalonga ha exposat.
És ha dir vol solucions, demana documentació, però amb les seves actuacions ho està
obstaculitzant tot, està bloquejant l’administració, i està acusant d’obrar malament als
funcionaris de la casa.
De seguida que estiguin llestos els informes d’Intervenció i Secretaria, se li passaran.
Sr. Ruiz: Mostren el seu suport als funcionaris de la casa, als tècnics que treballen de valent.
Si tots els regidors que estan aquí tinguessin l’estratègia del Sr. Villalonga, aquest
Ajuntament no podria funcionar.
El que no faran mai és sospitar i sembrar dubtes en els mitjans de comunicació dels
funcionaris i treballadors de la casa.
Sr. Villalonga: Amb la qüestió del CETIS han set hiper rigorosos, cada vegada que han fet
una afirmació ha set demostrada documentalment.
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Els funcionaris de la casa es mereixen tot el seu respecte, però estan en el seu dret de
qüestionar les accions que s’han fet, perquè la documentació que tenen així els ho indica. Si
considera que alguna acusació que han fet no és correcte, els hi contesten.
Amb el que estan fent és evident que van a qüestions objectives i documentals. Informen
d’una sèrie d’irregularitats, i l’equip de govern no les aclareix i aquesta és la qüestió. La
qüestió, és perquè el Sr. Ruiz al 2006 va votar a favor d’adquirir una torre per sis milions
quan estava taxada en 2,7. Si l’estació estigués ben feta no s’haurien de gastar un milió i mig
en fer-la bé i ja funcionaria directament. No els hi ha entregat els informes del Secretari del
27 i 28 d’abril.
Li diuen que demana molta documentació, i és perquè quan fan una afirmació la fan perquè
darrera hi ha una documentació, i per això la demanen.
A l’acord plenari es demanen dos informes d’Intervenció i de Secretaria, perquè no tenen el
d’Intervenció? Agafen i la basura la posen a sota l’alfombra.
Sra. Sansano: Agraeix les paraules del Sr. Ruiz en suport dels funcionaris. Creu que les
batalles dels polítics han de quedar entre els polítics, i mai implicar ni anar contra els
funcionaris.
Si avui haguessin de començar una estació d’autobusos, segurament la farien d’una altra
manera, però hi ha coses que quan es troben damunt la taula, encara que no agradin, han de
posar damunt una balança si és millor continuar endavant o bloquejar-ho tot com està fent el
Sr. Villalonga, perquè d’aquesta manera no aconsegueixen res de bo i aconsegueixen seguir
paralitzant-ho tot.
El Sr. Villalonga va presumir de que tenia un equip de nou persones multidisciplinar, que
estava investigant i ocupant del tema. Si té la sort de tenir un equip multidisciplinar els posi a
treballar i deixi tranquil·la a l’administració.
Diu que només vol parlar de qüestions objectives, però amb la recusació acusa veladament
al Sr. Secretari de tenir interessos i litigis amb el tema del CETIS.
Els informes se l’hi entregaran quan estiguin llestos, i sempre que amb les seves actuacions
no torni a bloquejar i a entorpir el procediment. Els informes de Secretaria i d’Intervenció
aniran junts, perquè estan relacionats i poden estar vinculats.
10è. Precs i preguntes:
10.1.- Sr. Ruíz: Pregunta: S’està controlant l’aparcament de la Plaça d’Espanya?
10.2.- Sr. Molina: Pregunta: El mes que ve tindran la liquidació del pressupost de 2014?
Prec: Els vols recordar que hi ha diferents ordenances fiscals que estan pendents de
tramitació i aprovació.
10.3.- Sr. Ferrer: Preguntes: 1. Quants treballadors hi ha a la zona blava?
2. Compleixen el Plec
3. Com està la seua situació laboral d’aquests treballadors?
10.4.- Sr. Costa: Preguntes: Va llegir que ja s’havia cessat al Gerent del Consorci Patrimoni
de la Humanitat, és així?
Sra. Sansano: Sí.
10.5.- Sr. Costa: També va llegir que hi hauria una persona que coordinaria, d’alguna
manera, l’activitat del Consorci, qui és aquesta persona?
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Sra. Sansano: De moment han recuperat a la Sra. Añibarro que ja el duia abans.
10.6.- Sra. Boned: En relació a les respostes d’unes preguntes que varen fer per escrit el
mes passat, on la Sra. Sansano li diu que falta a la veritat, al assegurar que no se li ha lliurat
la memòria de turisme de l’any 2013, ja que li va ser lliurada en ma. La memòria que li va
lliurar la Sra. Sansano va ser la de l’any 2012. Demana les memòries de 2013 i de 2014.
Tampoc tenen les de participació ciutadana i les de benestar social.
10.7.- Sr. Sánchez: Preguntes: 1. Perquè no es va convocar la segona reunió anual del
Consell d’Acció Social? Es convocarà?
2. Data de començament dels diferents programes englobats en eines de cultura? En cas de
haver-hi hagut algun retard en qualsevol dels programes, motiu d’aquest retard?
3. Data de les reunions sobre el centre d’es Gorg? Acords adoptats en aquestes? I
institucions assistents a les reunions a les que hagi anat? I reunions que s’hagin produït amb
Cáritas i Creu Roja preparatòries i d’avaluació, posteriors a l’ona de fred?
10.8.- Sra. Martínez: Pregunta: Pensen convocar el Consell Escolar Municipal?
10.9.- Sra. García: Prec: Demana que abans de Setmana Santa, es faci una neteja general
de la ciutat, repintar les voreres.
10.10.- Sr. Villalonga: Prec: Demana que es prenguin en serio els mandats del Ple.
Preguntes:
1.
Aclarariran la situació jurídica de les llicències d’obres i activitat del Teatre Pereyra.?
2. Algun dels membres de l’equip de govern s’ha llegit l’informe que varen remetre a la
fiscalia de Balears en relació al CETIS?
10.11.- Sra. Sánchez-Jáuregui: Pregunta: Respecte a l’estudi de detall del traçat
d’alineacions i rasants dels carrers Josep Picarol, Ramon Llull i Jacint Verdaguer, en quin
punt dels carrers Arxiduc Lluís Salvador i Al Sabini acaba?
Prec: Demana que s’estudiï la possibilitat de que hi hagi una parada d’autobús en els
multicines de Can Misses.
10.12.- Sr. Rodrigo: Preguntes: 1. Respecte a la moció del Pereyra, el Sr. Flores els ha dit
que hi ha dues llicències d’activitat, una del llogater i una altra del propietari. Les dues
llicències afecten al mateix espai físic? I si és així, que se’ls digui per escrit si és possible que
a un mateix espai, se li doni dos llicències a dos mercantils diferents?
Prec: Demana que se’ls passi per escrit el nombre de treballadors de la zona blava, per
categoria, jornada laboral que tenen, i relació de les baixes durant el darrer any.
10.13.- Sr. Daura: Pregunta: Com està el Reglament Orgànic per regular els Plens?
Sra. Sánchez: En relació al prec del Sr. Molina. Serveis econòmics va considerar que al
portar dues ordenances que es portarien juntes.
Contesta a la pregunta 2 del Sr. Sánchez. La segona fase d’eines de la cultura comença en
març.
Quant a la memòria de benestar social. Demana disculpes perquè la té damunt la taula i se li
ha oblidat. Els hi farà arribar.
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Sra. Sansano: Efectivament li va entregar una memòria en ma a la Sra. Boned però ara la fa
dubtar, perquè quan demana coses per entregar en el Ple sempre demana dues còpies, una
se la queden en el departament i l’altre l’entreguen. La còpia que tenen en el departament és
la de 2013, pot haver set un error, porti-la i ho comprovaran.
Contesta a la pregunta 2 del Sr. Villalonga, no sap si es refereix al informe de registre
d’entrada de 29 de setembre de 2014. Aquest està llegit, i l’altre que l’hi han demanat moltes
vegades, si el tenen l’hauran llegit però si no el tenen no.
Contesta al Sr. Daura. L’Alcaldessa va passar un esborrany de reglament a tots. Varen
arribar a convocar dues reunions i no va venir ningú a fer suggeriments.
Sra. Fajarnés: Contesta a la pregunta del Sr. Molina: En el proper ple donaran compte de la
liquidació. En relació a les ordenances subscriu les paraules de la Sra. Sánchez i demana
disculpes.
Sr. Ferrer: En relació a la moció que han presentat conjunta, creu que seria convenient tenirne una còpia firmada per tots els grups, que en aquest moment no la tenen.
10.14.- Pregunta escrita de la regidora Sra. Boned, del tenor literal següent:
“PREGUNTES QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADES A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Carmen Boned Verdera, regidora de PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i
amb l'article 95 de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:
Quina és la relació de subvencions atorgades a cada una de les associacions de vesins
durant aquesta legislatura? (desglossat per anys des de 2011 fins a 2015)
Eivissa, 3 de febrer de 2015
Sgt. Carmen Boned Verdera
Regidora del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”
Contestació escrita del regidor Sr. Gallego, del tenor literal següent:
“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTA 2015-E-RC-2504
Vist l’escrit presentat per la Sra. Carmen Boned Verdera, regidora del grup municipal PSOEPacte per Eivissa, en data 3 de febrer de 2015, amb Registre General d’Entrada núm. 2504,
se li informa que les subvencions atorgades a cadascuna de les associacions de veïns
durant aquest mandat (desglossades per anys des de 2011 fins a 2015) són públiques, es
troben a la seva disposició i pot vostè mateixa consultar-les, per exemple, en els següents
apartats:
Les corresponents a les anualitats 2013 i 2014 les pot trobar a l'apartat 'Subvencions
municipals' de la web municipal (www.eivissa.es). Les corresponents a l'any 2011 estan
publicades en el Butlletí Oficial dels Illes Balears (BOIB) de data 11/10/2011 i les
corresponents a l'any 2012, en el Butlletí Oficial dels Illes Balears (BOIB) de data 22/11/2012.
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Evidentment, les subvencions corresponents a l'exercici 2015, que també sol·licita la regidora
del Grup Municipal PSOE-Pacte per Eivissa, no s'han aprovat encara.
Eivissa, 26 de febrer de 2015
Sgt. Salvador Gallego del Águila
Regidor de Participació Ciudadana
Ajuntament d’Eivissa”
10.15.- 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 Puig des Molins:
−

En quin punt es troba la redacció del pla especial del Puig des Molins?
Durant aquesta legislatura, quins tràmits s'han realitzat o quina documentació s'ha
creuat amb el Consell d'Eivissa en relació al Pla Especial? De quina data són
aquestos tràmits?
S’ha fet algún tràmit o s'ha aconseguit alguna subvenció del Consell per a la
rehabilitació del Molí des Porxet? En quina data s'han fet les gestions i en quin punt
es troben actualment?

Eivissa, 3 de febrer de 2015
Sgt. Carmen Boned Verdera
Regidora del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”
Contestació escrita del regidor Sr. Flores, del tenor literal següent:
“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTA 2015-E-RC-2505
Vist l’escrit presentat per la Sra. Carmen Boned Verdera, regidora del grup municipal PSOEPacte per Eivissa, en data 3 de febrer de 2015, amb Registre General d’Entrada núm. 2505,
se li informa que la redacció del Pla Especial de Puig des Molins es troba en fase d'aprovació
definitiva, pendent de resoldre la condició de sòl urbà a la zona de Puig des Molins.
Inicialment, l'Ajuntament tenia aprovat de forma provisional el Pla Especial, sobre el qual el
Consell Insular va emetre un informe de deficiències sobre la base de la condició patrimonial
de Es Soto, impedint la construcció de l'edificabilitat que plantejava el Pla Especial. Atenent
al fet que estava en tramitació el PGOU-2009, es va optar per aprovar el Planejament
municipal introduint una prescripció sobre la condició d'urbà de determinats terrenys a la
zona de Puig donis Molins. L'Ajuntament té aquest informe de deficiències, però no s'ha
modificat el Pla Especial, doncs és necessari resoldre la prescripció del PGOU-2009.
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Respecte al Molí des Porxet, la regidor de PSOE-Pacte per Eivissa hauria de saber que els
dos molins situats a la zona de Puig des Molins, en els voltants de l'Observatori, no són
propietat d’aquest Ajuntament. En un cas, la propietat pertany al Consell Insular i, en l'altre,
es tracta d'una propietat privada, situat això sí sobre terrens de propietat municipal.
Eivissa, 26 de febrer de 2015
Sgt. Juan Flores Jiménez
Regidor d’Urbanisme
Ajuntament d’Eivissa”
10.16.- 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:
Respecte del centre d'acollida d'animals de sa Coma:
-Quantes persones treballen a les instal·lacions municipals, quines són les seves
funcions i quina és la partida global dedicada a despesa de personal en aquesta
instal·lació?
- Quins reforços de personal o altres serveis externs estan contractats per dur a terme
la feina que es fa actualment?
-Quin horari té el centre?
-Des de quan no està fent feina el llacer i quan es pensa cobrir la baixa?
-Quines despeses té el centre? Qui paga el menjar dels animals? I la castració i
esterilització dels mateixos?
-Quin nombre d’adopcions s'han produït del 2011 al 2014? (desglossat per anys).
- Quina ha set l'evolució del pressupost del centre de 2011 a 2015? (desglossat per
anys).
-Per què s’ha llevat l’espai d’higiene per a voluntaris? On es poden netejar les mans
actualment?
-Ha rebut el centre subvencions europees entre els anys 2011-2014? Si és així, any i
quantia de la mateixa, així com a què s'ha destinat aquesta ajuda.
-La gestió ha canviat els darrers 2 anys. Quina ha set la recaptació de les campanyes
a la via pública i del nou merchandising? En què s’ha invertit la recaptació?
- Quina és l’empresa que fa el merchandising?
-Es reparteix material de merchandising a altres municipis? Com es controla la
recaptació?
-Actualment, el centre només dona servei al municipi d’ Eivissa. Com està regulada
l'arribada d'animals d'altres municipis, qui dona el servei, amb quina contrapartida i
quin és l'acord concret per funcionar?,
-Tenen la resta d'ajuntaments deutes pendents amb el centre? Si és així, import total
del deute i a quin any corresponen els deutes.
-Existeix un telèfon d'urgències o informació? Qui l'atén i en quin horari?
-Al 2012 es va autoritzar la utilització d’un terreny tancat al costat del centre per tal que el
animals poguessin estar a l’aire lliure amollats. Actualment està tancat. Per qué? I quin ús li
han donat?
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Eivissa, 2 de febrer de 2015
Sgt. Carmen Boned Verdera
Regidora del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”
Contestació escrita del regidor Sr. Flores, del tenor literal següent:
“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTA 2015-E-RC-2509
Vist l’escrit presentat per la Sra. Carmen Boned Verdera, regidora del grup municipal PSOEPacte per Eivissa, en data 3 de febrer de 2015, amb Registre General d’Entrada núm. 2509,
amb un total de quinze preguntes referides al centre d’acollida d’animals de sa Coma,
mitjançant el present se li fa lliurament de l'informe elaborat pels Serveis Tècnics del
Departament de Medi Ambient en contestació a cadascuna de les seves preguntes.
Eivissa, 26 de febrer de 2015
Sgt. Juan Flores Jiménez
Regidor de Medi Ambient
Ajuntament d’Eivissa”
10.17.- 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 a possibles infraccions per publicitat estàtica a la ciutat d'Eivissa:
-

-

-

Existeix algun expedient d'infracció o sancionador per la ubicació de tanques
publicitàries a la zona de ses Feixes de Vila o ses Feixes de Talamanca? En cas
afirmatiu, quants, de quina data són, on està ubicada la tanca i en quin punt es troba
l'esmentat expedient.
Existeix algun expedient d'infracció o sancionar per la ubicació de tanques
publicitàries a dins de l'aparcament de pagament del barri des Pratet, tal i com es va
demanar a l'alcaldessa que comprovés fa uns mesos a una sessió plenària?
S'han donat per bones totes les al·legacions presentades pel Consell d'Eivissa
respecte de les tanques publicitàries ubicades a terrenys de la seva propietat?
Significa això que s'han tancat definitivament els expedients que s'havien obert a
aquestos terrenys? Quina és la raó tècnica que al·lega el Consell per poder mantenir
les tanques publicitàries als seus terrenys?
Quin és el resultat de l'informe realitzat pel zelador municipal sobre el restaurant
Harbour en relació als elements publicitaris ubicats a aquest negoci?

Eivissa, 2 de febrer de 2015
Sgt. Carmen Boned Verdera
Regidora del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”
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Contestació escrita del regidor Sr. Flores, del tenor literal següent:
“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTA 2015-E-RC-2512
Vist l’escrit presentat per Dª. Carmen Boned, regidora del grup municipal PSOE-Pacte, en
data 3 de febrer de 2015, amb Registre General d’Entrada núm. 2512, se li informa el
següent segons l'informe realitzat per la Policia Local i que ha servit de base per instruir els
procediments sancionadors de comerç:
1º Sobre ses Feixes de Talamanca hi ha tres denúncies, pendents d'inici (s'han anat iniciant
segons l'ordre que es rebien en el Departament d'Urbanisme dels iniciats en el Departament
de Comerç). Estan situats en carrer de ses Feixes amb carrer Talamanca.
2º Segons l'informe de Policia Local, existeixen tretze pendents d'inici a la zona de
l’aparcament.
3º El Consell Insular no ha presentat cap al·legació. En principi, només hi ha dos expedients
iniciats, i no està clar que siguin de titularitat del Consell.
4º En data 10/12/2014 es va obrir expedient a Xacula per diversos fets, entre els quals figura
la instal·lació d'un cartell. En aquests moments, ens trobem encara en la fase dels dos
mesos que s'atorga per a legalització de les obres i instal·lacions denunciades.
Eivissa, 26 de febrer de 2014
Sgt. Juan Flores Jiménez
Regidor d’Urbanisme
Ajuntament d’Eivissa”
10.18.- Pregunta escrita de la regidora Sra. Boned, del tenor literal següent:
“PREGUNTES QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Carmen Boned Verdera, regidora del grup municipal 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, planteja les següents
preguntes:
-

Quins convenis de col·laboració hi ha actualment en vigor que siguin relatius a les
àrees de Cultura i Turisme? Amb quines entitats, quin contingut, per quant de temps i
amb quines contraprestacions?

Eivissa, 23 de febrer de 2015
Carmen Boned Verdera
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa”
Contestació verbal de la 2ª Tinent d’Alcalde, Sra. Sansano. Ara mateix només hi ha un acord
de col·laboració de l’Ajuntament amb la Fundació Balear d’Innovació Tecnològica, per a
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l’assessorament en matèria de Tics, Pimeef, i emprenedors, són unes accions que es varen
iniciar el 2012 i 2013 i ara l’han renovat.
Quant a Cultura, tenen les dues colles de ball pagès per imports d’uns 4.000 euros.
TEAO, per un import d’uns 2.800 euros, i el GAT per 12.600 euros.
Acaben de subscriure un altre conveni amb AMAE, per a la cessió de l’espai de sa
Drassaneta. Que en realitat és una renovació d’un conveni anterior, perquè aquesta
associació ja estava allí encara que es deien d’una altra manera.
I els convenis anuals que subscriu el Patronat de Música amb el Consell. I puntualment un
que es fa fer el 2014 amb l’Instituts d’Estudis Balearics també pel Patronat de Música.
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:
A la vista de les respostes fins ara evasives de l'equip de govern en relació a la liquidació del
contracte amb l'empresa adjudicatària Park Control, es tornen a plantejar les següents
qüestions, amb el prec es donin respostes precises i concretes que serveixin a l'oposició per
saber, realment, com està aquest assumpte:
-

Quan s'hauria d'haver iniciat l'expedient de liquidació del contracte amb l'empresa
Park Control?
En quins informes s'ha basat la decisió de no iniciar la liquidació del contracte?
Qui i quan va prendre aquesta decisió? Qui són els responsables de la mateixa
(funcionaris i polítics)?

Eivissa, 23 de febrer de 2015
Sgt. Lurdes Costa Torres
Regidora del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”
Contestació escrita de la portaveu Sra. Sansano, del tenor literal següent:
“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTES 2015-E-RC-4320
Vist l’escrit presentat per la Sra. Lurdes Costa Torres, regidora del grup municipal PSOEPacte, en data 23 de febrer de 2015, amb Registre General d’Entrada núm. 4320, en el qual
reitera tres preguntes sobre el contracte amb l’empresa Park Control, novament se li remet a
la resposta que se li va donar en el punt sisè de l'escrit referenciat com 'Contestació
sol·licitud 1041' de data 19 de gener i rebut pel Grup Municipal PSOE-Pacte amb data 20 de
gener i pel que se le informava que, donat el caràcter ‘sub iudice’ d'aquest assumpte, totes
les seves preguntes es van remetre el passat mes de desembre a la Secretaria de
l'Ajuntament perquè, per part dels serveis jurídics, s'emeti informe als efectes oportuns.
Eivissa, 26 de febrer de 2015
Sgt. Lina Sansano Costa
Portaveu
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Ajuntament d’Eivissa”
10.20.- Pregunta escrita de la regidora Sra. Boned, del tenor literal següent:
“PREGUNTES QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Carmen Boned Verdera, regidora del grup municipal 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, planteja les següents
preguntes:
-

Quin cost econòmic va tenir llevar les portes del parc Marià Villangómez i per quina
raó es varen llevar?
Quin cost ha tingut tornar-les a instal·lar i perquè s’han tornat a col·locar?
A quines hores es fa l’obertura i tancament de les portes, quines són les persones
encarregades de fer-ho, quina relació contractual tenen amb l’Ajuntament i quina
contraprestació reben per aquesta tasca?

Eivissa, 23 de febrer de 2015
Carmen Boned Verdera
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa”
Contestació verbal del regidor Sr. Gallego. Les portes es varen treure perquè suposava un
cost per a l’Ajuntament. Han arribat a un acord amb el President de l’Associació de Vesins de
Cas Serres, que tornaran a posar les portes i ells es cuiden d’obrir-les i tancar-les, sense cap
cost per a l’Ajuntament. A canvi d’això els hi arreglaran un poc el parc.
10.21.- .- Pregunta escrita del regidor Sr. Villalonga, del tenor literal següent:
“PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL
MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA,
PARA SER CONTESTADAS EN LA PRÓXIMA SESIÓN PLENARIA.
Preguntas que formula D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del Grupo
Municipal del MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA en el Ayuntamiento
de Eivissa, en base al artículo 97 del RD 2568/1986 ROF.
1. En relación a la Publicidad Institucional:
a. ¿Qué contratos se han efectuado durante 2015?
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?
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2. En relación a los contenciosos planteados por el Consell Insular contra el
Ayuntamiento:
a. ¿Existe copia en formato digital y/o papel en el Ayuntamiento?
b. En caso afirmativo, ¿en qué departamento?
c. En caso afirmativo, ¿por qué no se nos entrega copia de esta documentación,
como hemos solicitado en reiteradas ocasiones?
Eivissa, a 23 de febrero de 2015
Fdo. Antonio Villalonga Juan”
Contestació escrita de la portaveu Sra. Sansano, de tenor literal següent:
“ASUNTO: CONTESTACIÓN PREGUNTA 1) DEL ESCRITO 2015-E-RC-4329 Y
SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE RESPUESTA A LAS PREGUNTAS 2) DEL MISMO
ESCRITO, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95.3 DE LA LEY
20/2006, DE 15 DE DICIEMBRE, MUNICIPAL Y DE RÉGIMEN LOCAL DE LAS ISLAS
BALEARES.
Visto el escrito presentado por el Sr. Antonio Villalonga Juan, portavoz del grupo municipal
Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza, en fecha 23 de febrero de 2015, con Registro de Entrada
Nº. 4329, mediante el presente y con relación a las preguntas formuladas en el apartado 1,
se le informa de que, hasta la fecha, se han formalizado los siguientes contratos de
Publicidad Institucional correspondientes a 2015:

-

Contrato para contrapestaciones publicitarias en Internet Diario de Ibiza SLU
(diariodeibiza.es), Periódico de Ibiza SLU (periodicodeibiza.es) i La Pitiusa d'Internet
SL (noudiari.es).

-

Diario de Ibiza SLU (diariodeibiza.es); 3.418,25 euros para la inserción de banners
publicitarios durante 5 meses en la web del medio de comunicación contratado.

-

Periódico de Ibiza SLU (periodicodeibiza.es); 1.815 euros para la inserción de
banners publicitarios durante 5 meses en la web del medio de comunicación
contratado.

-

La Pitiusa d'Internet SL (noudiari.es); 2.359,50 euros para la inserción de banners
publicitarios durante 5 meses en la web del medio de comunicación contratado.

-

Para llevar a cabo estos contratos, y a efectos de determinar la audiencia de las
webs de los medios 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, así como su posicionamiento.

-

Según la Ley de Contratos del Sector Público, por su cuantía, se trata de
contratos menores
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Sobre las preguntas del apartado 2) que plantea para ser contestadas en el Pleno
correspondiente a la sesión ordinaria del mes de febrero, en virtud de lo establecido en la
Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Islas Baleares, en su
artículo 95.3, mediante la presente, se solicita formalmente su aplazamiento para la sesión
siguiente, ante la imposibilidad de obtener de los servicios de jurídicos de este Ayuntamiento
el informe que se requiere para responder a su solicitud con anterioridad a la mencionada
sesión plenaria.
Eivissa, 26 de febrero de 2015
Fdo. Lina Sansano Costa
Portavoz
Ayuntamiento de Eivissa”
10.22.- Pregunta escrita de la regidora Sra. Sánchez-Jauregui, del tenor literal següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEA LA CONCEJAL NO ADSCRITA PARA SER
CONTESTADA EN LA PRÓXIMA SESIÓN PLENARIA
Pregunta que formula Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez, Concejal No Adscrita del
Ayuntamiento de Eivissa, de acuerdo con lo que establece el art. 97 del RD 2568/1986, por
el que se aprueba el ROF en relación con lo que establece el art. 95 de la Ley 20/2006, de
Régimen Municipal y Local de las Islas Baleares.
En la sesión Plenaria de 30 de mayo de 2013, puse de manifiesto que según consta en los
documentos 347 de este Ayuntamiento, el Concejal, Sr. Villalonga, des el año 2004 al año
2010, ambos inclusive, había cobrado de la Corporación un importe ascendente a OCHENTA
Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS (85.841.-€); de dicho importe, en
el año 2005 había percibido VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS (25.436.-€) y en el año 2006, DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
OCHO EUROS (19.448.-€).
En tal sentido, se le pidió una explicación, en cuanto a los servicios prestados y forma de
contratación; explicación que en ningún momento se ha dado a pesar de la reiteración por
parte de la Concejal que suscribe y de su aparente interés en darla.
A tales efectos formulo las siguientes preguntas:

1.

Según la declaración anual de operaciones con terceras personas, modelo 347,
cual fue el importe total anual, percibido por el Sr. Villalonga durante los años
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, de este Ayuntamiento.

2.

Con identificación de las facturas emitidas al respecto, concretar el importe de
cada una de las facturas y cuales fueron los servicios prestados por el Sr.
Villalonga a cambio de percibir dichos importes.

3.

Si atendiendo el importe percibido, tanto anualmente como en la totalidad de los
años y los servicios prestados, al tratarse de una Administración, de acuerdo con
la Ley de Contratos del Estado, se requería la tramitación de un expediente de
Contratacion.
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4.

En caso afirmativo, con respecto a la pregunta anterior, si las contrataciones con el
Sr. Villalonga estuvieron amparadas en el preceptivo expediente de Contratación.

Eivissa, 23 de junio de 2014
Fdo.: Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez
Concejal No Adscrita”
Contestació escrita de la portaveu Sra. Sansano, de tenor literal següent:
“ASUNTO: SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE RESPUESTA A LAS PREGUNTAS
FORMULADAS EN EL ESCRITO 2015-E-RC-4424, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN
EL ARTÍCULO 95.3 DE LA LEY 20/2006, DE 15 DE DICIEMBRE, MUNICIPAL Y DE
RÉGIMEN LOCAL DE LAS ISLAS BALEARES.
Visto el escrito presentado por la Sra. Dª. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez, concejal no
adscrita del Ayuntamiento de Eivissa, en fecha 24 de febrero de 2015, con Registro de
Entrada Nº. 4424, sobre preguntas que plantea para ser contestadas en el Pleno
correspondiente a la sesión ordinaria del mes de febrero, en virtud de lo establecido en la
Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Islas Baleares, en su
artículo 95.3, mediante la presente, se solicita formalmente su aplazamiento para la sesión
siguiente o a la mayor brevedad posible, ante la imposibilidad de obtener de los servicios de
Intervención de Fondos de este Ayuntamiento la información que se requiere para dar
respuesta a las cuestiones planteadas, con anterioridad a la mencionada sesión plenaria.
Eivissa, 26 de febrero de 2015
Fdo. Lina Sansano Costa
Portavoz
Ayuntamiento de Eivissa
Contestació a preguntes formulades en el Ple anterior:
“ASSUMPTE: PETICIÓ DE INFORMACIÓ FORMULADA ORALMENT AL PLE ORDINARI
DE DATA 26/01/2015 (REITERACIÓ PETICIÓ PLE OCTUBRE 2014)
En resposta a la petició de informació formulada oralment per Dª. Miryam Valladolid Portas,
regidora del Grup municipal PREF, en el Ple ordinari del dia 26 de gener de 2015, sobre
llistat de les obres de manteniment i millora dels centres escolars, mitjançant el present se li
fa lliurament del llistat sol·licitat.
Eivissa, 26 de febrer de 2015
Sgt. Mar Sánchez Gutiérrez
Regidora d’Educació
Ajuntament d’Eivissa”
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les onze hores i vint-i-cinc minuts
del dia, de la qual s’estén la present Acta que consta de quaranta-una pàgines que és
firmada per la Sra. Alcaldessa i per mi el Secretari, que la certifico.
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