Secretaria General

ORDRE DEL DIA
1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.


Acta núm. 9/15, de data 13 de juny, de constitució de la Corporació.

2n. Escrits de constitució dels grups polítics i designació dels portaveus.
3r. Proposta sobre la periodicitat de sessions del Ple i de la Junta de Govern Local.
4t. Proposta d’Alcaldia sobre la creació i composició de Comissions Informatives.
5è. Nomenament de representants a òrgans Col·legiats.
6è. Proposta i comunicació de càrrecs amb dedicació exclusiva i altres.
7è. Proposta sobre determinació de places per a personal eventual.
8è. Delegació d’atribucions del Ple a la Junta de Govern Local.

ASSISTENTS:
Sr. Alcalde-President:
Sr. Rafael Ruiz González

Número : 2015-0010 Data : 20/07/2015

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB CARÀCTER EXTRAORDINARI, PER L'EXCM.
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 26 DE JUNY DE 2015.

ACTA DE PLE

9è. Resolucions de l’Alcaldia relativa al nomenament de Tinents d’Alcalde, membres de la
Junta de Govern Local i la delegació d’atribucions.

Sra. María del Carmen Boned Verdera
Sr. Ildefonso Molina Jiménez
Sra. Montserrat García Cuenca
Sr. José Juan Tur Cardona
Sra. Elena López Bonet
Sr. Agustín Perea Montiel
Sra. Estefania Torres Sánchez
Sr. Juan Ribas Ferrer
Sra. Gloria Corral Joven
Sr. Juan José Hinojo Domene
Sra. Vicenta Mengual Lull
Sra. Virginia Marí Rennesson
Sr. Juan José Tur Ripoll
Sra. María Fajarnés Ribas
Sr. Pablo Garriz Galvan
Sr. Juan Flores Jiménez
Sra. Lurdes Cardona Ribas
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Srs. Regidors:

Secretaria General

PLE EXTRAORDINARI
Dia 26 de juny de 2015
Sr. Alejandro Minchiotti Fabregas
Sr. Jacobo Maria Varela de Limia Chorda
Sr. Antonio Villalonga Juan
Secretari-Acctal.:
Sr. Joaquim Roca Mata
Interventora-Acctal:
Sra. Carmen Fuster Ferrer

DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA
1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior:
Per unanimitat s’acorda l’aprovació de l’Acta núm. 9/15, de data 13 de juny, de
Constitució de la Corporació, amb l’observació del Sr. Villalonga de que en el punt 4t. figura
com a candidat de la llista de Nova Alternativa, que va ser la de fa 4 anys i s’hauria de
modificar. Demana que es canviï.
2n. Escrits de constitució dels grups polítics i designació dels portaveus:
L’Alcalde, de conformitat amb l’art. 25 del RD 2568/86, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions
Locals, dóna compta al Ple de la constitució dels següents grups polítics:
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Integrants:
Sr. Rafel Ruíz González
Sra. Carmen Boned Verdera
Sr. Ildefonso Molina Jiménez
Sra. Montserrat García Cuenca
Sr. José Juan Tur Cardona
Sra. Elena López Bonet
Sr. Agustín Perea Montiel
Sra. Estefania Torres Sánchez
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ACTA DE PLE

Actua de secretari el Lletrat de la Corporació que subscriu.
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A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les nou hores i trenta minuts del dia vint-i-sis de juny
de dos mil quinze; sota la Presidència del Sr. Alcalde-President, Sr. Rafael Ruíz González,
es reuneixen els Srs. Regidors expressats al marge per tal de celebrar sessió extraordinària
de l'Excm. Ajuntament Ple, en primera convocatòria, per a la qual han estat citats de forma
reglamentària.

Número : 2015-0010 Data : 20/07/2015

ACTA NÚM. 10/15
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PLE EXTRAORDINARI
Dia 26 de juny de 2015
GRUP MUNICIPAL GUANYEM EIVISSA
Integrants
Sr. Juan Ribas Ferrer
Sra. Gloria Corral Joven
Sr. Juan José Hinojo Domene
Sra. Vicenta Mengual Lull

3r. Proposta sobre la periodicitat de sessions del Ple i de la Junta de Govern Local:
De conformitat al que estableix l’art. 38.a) del RD 2568/86, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Corporacions Locals, en relació amb els arts. 79 i 88 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, se sotmeten a la consideració del Ple per a la
seua resolució, les següents propostes d’acord:

ACTA DE PLE

GRUP MUNICIPAL MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC EIVISSA:
Integrant:
Sr. Antonio Villalonga Juan
Portaveu:
Sr. Antonio Villalonga Juan

Número : 2015-0010 Data : 20/07/2015

GRUP MUNICIPAL POPULAR DE LA CIUTAT D’EIVISSA
Integrants:
Sra. Virginia Marí Rennesson
Sr. Juan José Tur Ripoll
Sra. María Fajarnés Ribas
Sr. Pablo Garriz Galvan
Sr. Juan Flores Jiménez
Sra. Lurdes Cardona Ribas
Sr. Alejandro Minchiotti Fabregas
Sr. Jacobo Maria Varela de Limia Chorda
Portaveu:
Sra. Virginia Marí Rennesson
Portaveu suplent: Sra. Lurdes Cardona Ribas

Conforme al que disposa l'Art. 79 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal
i de Règim Local de les Illes Balears, en relació amb l'Art. 38 del RD. 2568/86, de 28 de
novembre, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Que el Ple de l'Ajuntament celebri sessió ordinària mensualment, el
darrer dijous de cada mes, amb independència dels Plens extraordinaris que conforme a la
legislació vigent sigui procedent convocar. En el supòsit de què el darrer dijous del mes fos
inhàbil, la sessió de Ple se celebrarà el següent dia hàbil.
SEGON.- Facultar a l’Alcalde, per pròpia iniciativa o a instancia dels portaveus dels
Grups Polítics, per causa justificada, a variar la data de celebració de la sessió ordinària,
adelantant o endarrerint el dia de celebració, inclús en el supòsit que el nou dia fixat no estès
comprès en el mes corresponent a que es tingui que celebrar el Ple, sempre que aquest fet
no perjudiqui la gestió dels assumptes municipals.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde per a suspendre la celebració del Ple ordinari del
mes d’agost, com a conseqüència del període vacacional, sempre que aquest fet no
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“PROPOSTA D’ACORD
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perjudiqui la gestió dels assumptes municipals.
Eivissa,
L'ALCALDE,
(document signat electrònicament al marge)”
“PROPOSTA D’ACORD
Conforme al que disposa l'Art. 88 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i
de Règim Local de les Illes Balears, es proposa que la Junta de Govern Local es celebri amb
caràcter ordinari el primer i tercer dilluns de cada mes, en el supòsit de que algun d’aquests
dies sigui inhàbil, la Junta se celebrarà el següent dia hàbil.

Conforme estableix l’art. 38.b) del RD 2568/86, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions
Locals, se sotmeten a la consideració del Ple per a la seua resolució, la següent proposta
efectuada per l’Alcaldia:
“PROPOSTA DE CREACIÓ DE
COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS
Seguint el criteri aplicat en la creació d'àrees de delegació d'atribucions efectuades
per l'Alcaldia i conforme al disposat pels articles 24.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
Municipal i de Règim Local de les Illes Balears i 124.2 del RD 2568/86 de 28 de novembre
(ROF), es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Constituir les següents Comissions Informatives de caràcter permanent:
- COMISSIÓ INFORMATIVA ECONÒMICA I D'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.
-COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT.
- COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL I SERVEIS A LES
PERSONES.
Així mateix es proposa que la composició de la Comissió de Control del PEPRI de sa
Penya-La Marina sigui la mateixa que la del PEPRI de Dalt Vila, sent la seva composició, en
virtut d'aquest últim Pla Especial, la mateixa que la Comissió Informativa de Territori i
Sostenibilitat.
SEGON.- . Les Comissions Informatives permanents, dictaminaran sobre els
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ACTA DE PLE

4t. Proposta d’Alcaldia sobre la creació i composició de Comissions Informatives:
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Sotmeses a votació les propostes, són aprovades per unanimitat.

Número : 2015-0010 Data : 20/07/2015

Eivissa,
L'ALCALDE,
(document signat electrònicament al marge)”
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assumptes i matèries assignats a cadascuna de les àrees respectives, assumint les funcions
que la legislació vigent atribueix a la Comissió Especial de Comptes, la Comissió Informativa
Econòmica i d’Administració Municipal i es celebraran amb caràcter ordinari una vegada al
mes.
TERCER.- Les Comissions Informatives estaran integrades cadascuna d’elles per 9
membres, tres regidors representants del grup municipal Socialista, tres representants del
grup municipal Popular, dos representants del grup municipal Guanyem Eivissa i un
representant del grup municipal ÈPIC.

Eivissa,
L'ALCALDE,
(document signat electrònicament al marge)”

Sr. Molina: L’estructura de comissions serà similar a la de la legislatura passada, amb una
Comissió Informativa Econòmica i d’Administració Municipal, una de Territori i Sostenibilitat, i
una altra de Benestar Social i Serveis a les Personals. Juntament amb la Comissió de
Territori i Sostenibilitat tendran lloc les comissions dels PEPRIS. I la mateixa composició que
la Comissió Econòmica i d’Administració Municipal, serà la de la Comissió Especial de
Comptes.
Quant a la distribució de membres d’aquestes comissions, s’ha de respectar la
proporcionalitat del plenari i donat que hi ha quatre grups polítics, la proposta de l’equip de
govern és que hi hagi 3 membres del Grup Popular, 3 membres del Grup Socialista, 2
membres del Grup Guanyem i 1 del Grup Movimiento Ciudadano EPIC, que seran nomenats
per cadascun del grups.

ACTA DE PLE

Intervencions:

Número : 2015-0010 Data : 20/07/2015

L’adscripció concreta a cada Comissió dels membres de la Corporació que han de
formar part de la mateixa en representació de cadascun dels grups, es realitzarà mitjançant
escrit del Portaveu del Grup dirigit a l’Alcalde, podent-se designar un suplent per cada titular,
donant-se compte al Ple de la Corporació de les designacions realitzades.

Sr. Molina: La idea és que es reuneixin els dijous pel matí, però encara no han tancat els
horaris, un poc a l’espera d’escoltar les propostes de l’oposició, tal i com quedaren.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.
5è. Nomenament de representants a òrgans Col·legiats:
Conforme estableix l’art. 38.c) del RD 2568/86, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions
Locals, i vistes les propostes formulades per l’Alcaldessa, de representants de la Corporació
a òrgans col·legiats següents:
“PROPOSTA NOMENTAMENT A ÒRGANS COL·LEGIATS
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Sr. Villalonga: Les comissions informatives es reuniran els dijous, com varen proposar?
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PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEO D’ART CONTEMPORANI:

- VOCALS: Sra. Maria del Carmen Boned Verdera, Sr. Vicenta Mengual Llull, Antonio
Villalonga Juan i un vocal del grup popular


PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA:

- VOCALS: Sr. Juan Ribas Ferrer, Sr. Antonio Villalonga Juan i un vocal del grup popular


PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS:

- VOCALS:: Sra. Gloria Corral Joven, Sr. Antonio Villalonga Juan i un vocal del grup
popular

ACTA DE PLE

 CONSELL MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA:
President: Sr. Rafael Ruiz González ; Suplent: Sr. Juan Ribas Ferrer
1 vocal i suplent per cada grup municipal:
Titular: Sra. María del Carmen Boned Verdera; Suplent: Ildefonso Molina Jimenez
Sra. Gloria Corral Joven i suplent: Juan José Hinojo Domene
- Sr. Antonio Villalonga Juan.
- Un vocal i suplent del grup municipal popular.
 CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS:
President: Sr. Juan Ribas Ferrer; Suplent: Sra. Gloria Corral Joven.
Vocals:Sr. Ildefonso Molina Jiménez; Suplent: Sra. Montserrat García Cuenca.
Sr. Antonio Villalonga Juan
Sr. Vicenta Mengual Llull i suplent Juan José Hinojo Domene
Un vocal i suplent del grup municipal popular.
URBANISME

I
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COMISSIÓ INSULAR D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI,
PATRIMONI:PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC:
Titular: Sr. Rafael Ruiz González; Suplent: Sra. Elena López Bonet


Número : 2015-0010 Data : 20/07/2015

 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT:
Sr. José Juan Tur Cardona, Sra. Elena López Bonet i Sra. María Fajarnés Costa.

 CONSELL INSULAR D’ACCIÓ SOCIAL:
Titular: Sr. Juan Ribas Ferrer; Suplent: Sra. Gloria Corral Joven
 FELIB:
Sr. Ildefonso Molina Jiménez; Suplent: Juan Ribas Ferrer.
 CONSORCI MOBILITAT PER EIVISSA:
Titular: Sr. Juan José Hinojo Domene
Suplent: Sra. Elena López Bonet
 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL SERVEIS PÚBLICS INSULARS D’EIVISSA:
Titular: Sra. Montserrat García Cuenca
Suplent: Sra. Vicenta Mengual Llull
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 COMISSIÓ COORDINACIÓ POLICIES LOCALS ILLES BALEARS:
Sra. Estefanía Torres Sánchez i la Sra. Elena López Bonet
 PATRONAT ESCOLA DE TURISME:
Sra. Gloria Corral Joven
 COMISSIÓ DE SEGUIMENT GESTIÓ CADASTRAL:
Sr. Ildelfonso Molina Jiménez, Sra. Interventora i Sr. Tresorer
 CONSELL DE NAVEGACIÓ I PORT D’EIVISSA:
Sr. Rafael Ruiz González
 MESA TURISME DEL CONSELL INSULAR:
Titular: Sra. Gloria Corral Joven i suplent: Sr. Ildefonso Molina Jiménez

REPRESENTANTS DEL PLA MUNICIPAL DE DROGUES A LA COMISSIÓ
INSULAR DE COORDINACIÓ AN MATERIA DE DROGUES I ALTRES
ADDICCIONS:
Titular: Sra. Vicenta Mengual Llull; Suplent: Sr. Ivan Castro Sánchez.
-

REPRESENTANTS AJUNTAMENT A LA COMISSIÓ INSULAR DE COORDINACIÓ
EN MATÈRIA DE DROGUES I ALTRES ADDICCIONS:
Titular: Sra. Vicenta Mengual LLull; Suplent: Sr. Ivan Castro Sánchez.
- FUNDACIÓ PER A LA PROMOCIÓ TURISTICA D’EIVISSA I FORMENTERA:
Titular: Sr. Rafael Ruiz González; Suplent: Sra. Gloria Corral Joven
- CONSELL ASSESSOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS:
Sra. Vicenta Mengual Llull
-

-

COMISSIÓ D’ORDENACIÓ TURÍSTICA D’EIVISSA DEL CONSELL INSULAR
D’EIVISSA:
Titular: Sra. Gloria Corral Joven; Suplent: Elena López Bonet.
-

CONSEJO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA EN ILLES
BALEARS:
Sr. Ildefonso Molina Jiménez
- CONSELL SECTORIAL DE LA MOBILITAT D’EIVISSA:
Titular: Sr. Rafael Ruiz González; Suplent: Sr. Juan José Hinojo Domene.
- CONSELL SECTORIAL DE TURISME D’EIVISSA:
Titular: Sr. Rafael Ruiz González; Suplent: Sra. Gloria Corral Joven
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COMITÈ TÈCNIC TERRITORIAL DE SALUT LABORAL, DEPENENT DE LA
DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT LABORAL DE LA CONSELLERIA DE TURISME I
TREBALL DEL GOVERN BALEAR:
Titular: Sra. Estefanía Torres Sánchez; Suplent: Toni López Roldán.

ACTA DE PLE

-

Número : 2015-0010 Data : 20/07/2015

 CONSELL SOCIAL LLENGUA CATALANA:
Sra. Vicenta Mengual Llull
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- CONSELL SECTORIAL D’ARTESANIA D’EIVISSA:
Titular: Sra. Gloria Corral Joven ; Suplent: Sra. María del Carmen Boned Verdera
- CONSELL SECTORIAL DE LA MODA D’EIVISSA:
Titular: Sra. Gloria Corral Joven; Suplent: Sr. Agustín Perea Montiel
- CONSELL SECTORIAL DE COMERÇ D’EIVISSA:
Titular: Sra. Gloria Corral Joven; Suplent: Sr. María del Carmen Boned Verdera
- CONSELL SECTORIAL DE VESINS D’EIVISSA:
Titular: Sra. María del Carmen Boned Verdera; Suplent: Sr. Juan Ribas Ferrer

- ASSEMBLEA DEL CONSORCI D’AIGÜES DE LES ILLES BALEARS:
Titular: Sr. Rafael Ruiz González; Suplent: Sr. Ildefonso Molina Jiménez

 CONSORCI DINAMITZACIÓ ECONÒMICA DEL MEDI RURAL – ZONA 5B -:
Sr. Ildefonso Molina Jiménez
- FÒRUM DE LA IMMIGRACIÓ DEL CONSELL INSULAR:
Titular: Sr. Juan Ribas Ferrer; Suplent: Sra. María del Carmen Boned Verdera
-

GRUP DE TREBALL PER A LA CONSTITUCIÓ D’UN CONSORCI INSULAR DE
PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS:
Titular: Sra. Estefanía Torres Sánchez; Suplent: Sr. Juan José Hinojo Domene

ACTA DE PLE

 DELEGACIÓ INSULAR DE LA CREU ROJA:
Sr. Juan Ribas Ferrer i Sra. Vicenta Mengual Llull

Número : 2015-0010 Data : 20/07/2015

- CONSELL SECTORIAL D’INTERCULTURALITAT D’EIVISSA:
Titular: Sr. Juan Ribas Ferrer; Suplent: Sra. María del Carmen Boned Verdera

COMITÈ D’AUTOPROTECCIÓ EXTERN, CONSTITUIT A REQUERIMENT DE
L’AGÈNCIA ESTATAL DE SEGURETAT AÈRIA:
Sra. Elena López Bonet
MESA DE CONTRACTACIÓ DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ DEL SERVEI
PÚBLIC
PER A LA RECOLLIDA I TRANSPORTS DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I
NETEJA
VIARIA I PLATGES DEL MUNICIPI.
President: Alcalde o qui legalment el substitueixi.
Vocal: Ildefonso Molina Jiménez. Suplent: Montserrat Garcia Cuenca


CONSELLS ESCOLARS:
 INSULAR: Titular: Sra. Vicenta Mengual Llull
Suplent: Sra. Elena López Bonet


MUNICIPAL: President: Sr. Rafel Ruiz González
Vocal:
Sra. Elena Lopez Boned
Sra. Vicenta Mengual Llull
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CENTRE DE PROFESSORS: Sra. Elena López Bonet
I.E.S. ISIDOR MACABICH: Sra. Vicenta Mengual Llull
I.E.S. SANTA MARIA: Sra. José Juan Tur Cardona
I.E.S. BLANCA DONA: Sra. Juan Ribas Ferrer
I.E.S. SA COLOMINA: Sr. Juan José Hinojo Domene
C.P. SA GRADUADA: Sra. Vicenta Mengual Llull
C.P. PORTAL NOU: Sra. Elena López Bonet
C.P. SA BODEGA: Sra. Estefanía Torres Sánchez
C.P. CAN MISSES: Sr. Ildefonso Molina Jiménez
C.P. BLANCA DONA: Sra. Montserrat García Cuenca
C.P. CAS SERRES: Sra. Gloria Corral Joven
C.P. POETA VILLANGOMEZ: Sra. Gloria Corral Joven
C.P. CAN CANTÓ: Sr. Agustín Perea Montiel
C.P. SA JOVERIA: Sra. María del Carmen Boned Verdera
CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL PÚBLIC CAS
SERRES: Sra. Vicenta Mengual Llull
CENTRE D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES: Sra. Juan Ribas Ferrer
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA I DANÇA: Sr. Juan Tur
Cardona.
ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES. Gloria Corral Joven

CONSORCI D’AIGÜES EIVISSA CAPITAL:
Sra. Montserrat García Cuenca; Sr. Ildefonso Molina Jiménez.
JUNTES PERICIALS: URBANA: Sra. Elena López Bonet
RÚSTICA: Sra. Elena López Bonet

Número : 2015-0010 Data : 20/07/2015

















ACTA DE PLE

Sr. Antonio Villalonga Juan
Un vocal del grup municipal popular

COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ HOSPITALÀRIA DE L’ÀREA DE SALUT D’EIVISSA I
FORMENTERA:
Sra. Montserrat García Cuenca
FONS PITIÚS DE COOPERACIÓ:
Sr. Juan Ribas Ferrer; Suplent: Ildefonso Molina Jiménez
ÓRGAN DE GESTIÓ ESTACIÓ DEPURADORA:
Sra. Montserrat García Cuenca
COMISSIÓ DE SEGUIMENT RESERVA MARINA ES FREUS:
Sra. Montserrat García Cuenca
CONSORCI PANGEA-MEDITERRÁNEO:
Sr. Juan Ribas Ferrer
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GRUP D’ACCIÓ LOCAL LEADER II:
Sr. Ildefonso Molina Jiménez; Sr. Juan José Hinojo Domene
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COMISSIÓ INSULAR D’ACTIVITATS CLASSIFICADES I ESPECTACLES PÚBLICS
D’EIVISSA I FORMENTERA:
Sra. Elena López Bonet
CONSELL BALEAR DE L’AIGUA:
Sra. Montserrat García Cuenca; Suplent: Ildefonso Molina Jiménez
JUNTA INSULAR D’AIGÜES D’EIVISSA (CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT DEL
GOVERN BALEAR):
Sra. Montserrat García Cuenca; Suplent: Ildefonso Molina Jiménez
CONSELL SECTORIAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE TERRITORI I PAISATGE
D’EIVISSA:
Sra. Elena López Bonet; Suplent: José Juan Tur Cardona

RESPONSABLES EN MATÈRIA DE SERVITUDS AERONÀUTIQUES D’AQUEST
MUNICIPI:
Sra. Elena López Bonet; Suplent: Juan José Hinojo Domene
COMISSIÓ INSULAR ASSESSORA D’ARTESANIA DEL CONSELL
D’EIVISSA:
Sra. Gloria Corral Joven; Suplent: María del Carmen Boned Verdera

INSULAR

CONSELL SECTORIAL DE LES ARTS:
Sr. José Juan Tur Cardona; Suplent: María del Carmen Boned Verdera

ACTA DE PLE

CONSELL DE CAÇA D’EIVISSA:
Sra. Montserrat García Cuenca; Suplent: Estefanía Torres Sánchez

Número : 2015-0010 Data : 20/07/2015

COLONYA CAIXA POLLENÇA:
Sr. Ildefonso Molina Jiménez; Suplent: Juan Ribas Ferrer

Eivissa
L’ALCALDE;
(document signat electrònicament al marge)”
Intervencions:
Sr. Molina: Explica que els presidents dels 3 Patronats, seran del MACE el Sr. José Juan
Tur, de Música també el Sr. José Juan Tur, i d’Esports el Sr. Agustin Perea Montiel.
Sra. Marí: S’abstendran, ja que consideren que la representació proporcional del seu grup,
sobre tot en els Patronats és mínima. Demana que es revisin els Estatuts i la proporció sigui
més equitativa.
Sr. Molina: S’ha mantengut la representació que hi havia en legislatures anteriors. Prenen
nota de la seva proposta i la valoraran.
No ha mencionat dels representants en el Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, que
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CONSEJO DE RELACIONES DEL CETIS:
Sr. Rafael Ruiz González; Suplent: Ildefonso Molina Jimenez

Secretaria General
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Dia 26 de juny de 2015
per la seua rellevància també haurien de mencionar. Seran el Sr. José Juan Tur Cardona i la
Sra. Elena López Bonet, i un representant del Grup Popular per completar, que serà la Sra.
María Fajarnés Costa.
Sr. Villalonga: Podrien explicar en què consisteix el Consell de Relacions del CETIS?
Sr. Molina: És bàsicament la comunitat de propietaris del CETIS, que engloba a totes les
empreses o particulars que hi tenen propietats.
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat amb els vots a favor dels Srs. Ruiz, Molina, Tur
Cardona, Perea, Ribas, Hinojo i Sres. Boned, García, López, Torres, Corral, Mengual, i
l’abstenció de les Sres. Marí, Fajarnés, Cardona, i Srs. Tur Ripoll, Gárriz, Flores, Minchiotti i
Varela de Lima, i en contra del Sr. Villalonga.

Conforme m'autoritzen les disposicions vigents i en concret els articles 74 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, i 13 del RD
2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Corporacions Locals, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.-Establir que els membres de la Corporació que a continuació es relacionen
exerciran els seus càrrecs en el règim de dedicació que es detalla i amb les següents
retribucions, les quals s’actualitzaran anualment segons disposi la Llei General de
Pressupostos de l’Estat :
1.- Alcalde, Sr. Rafael Ruiz González: Exercirà el càrrec en règim de dedicació
exclusiva amb una retribució bruta anual de 50.110,51.-Euros, que es percebran amb 14
pagues, dotze corresponents a cadascuna de les mensualitats de l’any i les altres dues
corresponents a les mensualitats de juny i desembre.
2.- 1er. Tinent d’Alcalde, Sr. Ildelfonso Molina Jiménez: Exercirà el càrrec en règim
de dedicació parcial de 32 hores setmanals amb una retribució bruta anual de 42.902,46.Euros,que es percebran amb 14 pagues, dotze corresponents a cadascuna de les
mensualitats de l’any i les altres dues corresponents a les mensualitats de juny i desembre.
3.- 2on. Tinent d’Alcalde, Sr. Juan Ribas Ferrer: Exercirà el càrrec en règim de
dedicació exclusiva, amb una retribució bruta anual de 45.160,48, que es percebran amb 14
pagues, dotze corresponents a cadascuna de les mensualitats de l’any i les altres dues
corresponents a les mensualitats de juny i desembre.
4.- 3ª Tinent d’Alcalde, Sra. Elena López Boned: Exercirà el càrrec en règim de
dedicació exclusiva, amb una retribució bruta anual de 45.160,48, que es percebran amb 14
pagues, dotze corresponents a cadascuna de les mensualitats de l’any i les altres dues
corresponents a les mensualitats de juny i desembre.
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“PROPOSTA DE L'ALCALDIA DE RELACIÓ DE CÀRRECS A EXERCIR AMB DEDICACIÓ
EXCLUSIVA, PARCIAL, RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS.
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Donat compte de la proposta efectuada per l’Alcaldia, del tenor literal següent:

Número : 2015-0010 Data : 20/07/2015

6è. Proposta i comunicació de càrrecs amb dedicació exclusiva i altres:

Secretaria General
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5.- Regidora Delegada, Sra. María del Carmen Boned Verdera: Exercirà el càrrec
en règim de dedicació exclusiva amb una retribució bruta anual de 40.552,67.- Euros,que es
percebran amb 14 pagues, dotze corresponents a cadascuna de les mensualitats de l’any i
les altres dues corresponents a les mensualitats de juny i desembre.
6.- Regidora Delegada, Sra. Montserrat García Cuenca: Exercirà el càrrec en règim
de dedicació exclusiva amb una retribució bruta anual de 40.552,67.- Euros, que es
percebran amb 14 pagues, dotze corresponents a cadascuna de les mensualitats de l’any i
les altres dues corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

10.- Regidora Delegada, Sra. Gloria Corral Joven: Exercirà el càrrec en règim de
dedicació exclusiva a partir del dia 17 de juliol de 2015, amb una retribució bruta anual de
40.552,67 .- Euros, que es percebran amb 14 pagues, dotze corresponents a cadascuna de
les mensualitats de l’any i les altres dues corresponents a les mensualitats de juny i
desembre.
11.- Regidor Delegat, Sr. Juan José Hinojo Domene: Exercirà el càrrec en règim de
dedicació parcial de 21 hores setmanals, amb una retribució bruta anual de 23.520,55.Euros,que es percebran amb 14 pagues, dotze corresponents a cadascuna de les
mensualitats de l’any i les altres dues corresponents a les mensualitats de juny i desembre.
12.- Regidora Delegada, Sra. Vicenta Mengual Llull: Exercirà el càrrec en règim de
dedicació parcial de 21 hores setmanals, amb una retribució bruta anual de 23.520,55 .Euros, que es percebran amb 14 pagues, dotze corresponents a cadascuna de les
mensualitats de l’any i les altres dues corresponents a les mensualitats de juny i desembre.
13.- Regidora, Sra. Virginia Marí Rennesson: Portaveu del grup municipal Popular,
percebrà en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la
Corporació 1.045 euros mensuals.
14 Regidor, Sr. Antonio Villalonga Juan, com a portaveu del grup municipal Nova
Alternativa, percebrà en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans
col·legiats de la Corporació 1.045 euros mensuals.
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9.- Regidora Delegada, Sra. Estefanía Torres Sánchez: Exercirà el càrrec en règim
de dedicació exclusiva, a partir del dia 9 de juliol de 2015, amb una retribució bruta anual de
40.552,67.- Euros, que es percebran amb 14 pagues, dotze corresponents a cadascuna de
les mensualitats de l’any i les altres dues corresponents a les mensualitats de juny i
desembre.

ACTA DE PLE

8.- Regidor Delegat, Sr. Agustín Perea Montiel: Exercirà el càrrec en règim de
dedicació parcial de 32 hores amb una retribució bruta anual de 37.308,45.- Euros, que es
percebran amb 14 pagues, dotze corresponents a cadascuna de les mensualitats de l’any i
les altres dues corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

Número : 2015-0010 Data : 20/07/2015

7.- Regidor Delegat, Sr. José Juan Tur Cardona: Exercirà el càrrec en règim de
dedicació exclusiva amb una retribució bruta anual de 40.552,67.- Euros, que es percebran
amb 14 pagues, dotze corresponents a cadascuna de les mensualitats de l’any i les altres
dues corresponents a les mensualitats de juny i desembre.
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15. Els Regidors i les Regidores, Srs. i Sres. Juan José Tur Ripoll, María Fajarnés
Costa, Pablo Gárriz Galván, Juan Flores Jiménez, Lourdes Cardona Ribas, Alejandro
Minchiotti Fábregas i Jacobo María Varela de Lima Chorda percebran 855.- Euros en
concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació.
Eivissa,
L'ALCALDE,
( Document signat electrònicament al marge)”

Sr. Villalonga: Si fan la suma dels 12 regidors en relació als 11 anteriors, hi ha una
diferència de 910 € en menys. No estan obligats a tenir 12 dedicacions.
Els càrrecs de confiança augmenten en relació a fa 4 anys. Hi ha una diferència de 45.000
euros més en càrrecs de confiança. La qüestió és que sumant-ho tot, dona que el que
votaran avui és 34.138 € més car que fa 4 anys.
Sr. Molina: Aquest punt tracta sobre la comunicació dels càrrecs amb dedicació exclusiva de
l’equip de govern, no del personal eventual que és el següent punt. En qualsevol cas li
contestarà conjuntament si li pareix bé al Sr. President.
El que compte és el que es posa en els pressupostos i no és el que ha dit el Sr. Villalonga.
Ha parlat del càrrecs de lliure designació o eventuals ocupats, però el que es posa en els
pressupostos són els que estan dotats, amb la qual cosa el cost pressupostari d’un govern i
l’altre són 24.000 € menys, incloent càrrecs de lliure designació.
El fet que l’equip de govern estigui format per 12 persones creu que és una alegria per als
ciutadans, perquè hi haurà més persones treballant per a la ciutat.
Opinen que les àrees estan distribuïdes de forma bastant equilibrada, i que la càrrega de
feina que tenen els diferents regidors està d’acord amb la seua dedicació, i amb la
complexitat de l’àrea que porten.
Vol recordar que des de la darrera vegada que es pujaren les retribucions de l’equip de
govern, que va ser en el 2007, l’IPC ha pujat un 12’7% en Balears i no s’han tocat els sous.
Sra. Marí: Aquests darrers 9 mesos han aconseguit dur l’Ajuntament amb 7 persones, 3 amb
dedicació exclusiva, 3 amb parcial i 1 per assistències, i l’Ajuntament ha funcionat.
Sr. Villalonga: Sumant els números de la proposta, resulten 34.000 euros més del que va
costar fa 4 anys.
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Sra. Marí: S’abstendran. Hi ha 8 dedicacions exclusives, i a més volen recalcar que el Sr.
Molina té una parcial, té el pes fort de l’administració i no entenen com podrà ser possible.

ACTA DE PLE

Sr. Molina: L’equip de govern actual està conformat per 12 regidors. Han optat per reduir de
manera significativa la retribució de totes les persones que el composen, sigui el que sigui el
seu nivell de dedicació. Com exemple, la remuneració de l’Alcalde serà 6.193 € anuals bruts
menor que la de les alcaldesses de la legislatura passada. La remuneració dels tinents
d’Alcalde amb dedicació exclusiva, passa de 51.611,98 € a 45.160,48 €, i la remuneració
dels regidors amb dedicació parcial, passa de 47.430,02 € a 40.552,67 €. És una reducció
significativa, l’Alcalde actual cobrarà menys que els tinents d’Alcalde de la legislatura
passada. Han mantingut la indemnització per assistència a plens i comissions. L’import total
és menor que en la legislatura passada.

Número : 2015-0010 Data : 20/07/2015

Intervencions:
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Sr. Molina: No ha discutit ni discutirà el que ha treballat el PP durant aquests 9 mesos.
Segurament el full de càlcul del Sr. Villalonga suma malament. Les dades es posaran a
disposició dels mitjans de comunicació, i seran aquests i el públic els que opinin si té raó o
no.
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat amb els vots a favor dels Srs. Ruiz, Molina, Tur
Cardona, Perea, Ribas, Hinojo i Sres. Boned, García, López, Torres, Corral, Mengual, i
l’abstenció de les Sres. Marí, Fajarnés, Cardona, i Srs. Tur Ripoll, Gárriz, Flores, Minchiotti i
Varela de Lima, i en contra del Sr. Villalonga.
7è. Proposta sobre determinació de places per a personal eventual:
Donat compte de la proposta efectuada per l’Alcaldia, del tenor literal següent:

L’article 104 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases del Règim Local,
estableix que el número, característiques i retribucions del personal eventual serà determinat
pel Ple de la Corporació al començament del mandat, corresponent a l’Alcaldia el
nomenament i cessament del personal eventual.
A la vista de lo anterior, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Suprimir de la plantilla de personal de l’Ajuntament els següents llocs de
personal eventual creats a l’anterior mandat:

ACTA DE PLE

DETERMINACIÓ DEL NÚMERO, CARACTERÍSTIQUES I RETRIBUCIONS DEL
PERSONAL EVENTUAL

Número : 2015-0010 Data : 20/07/2015

“PROPOSTA D’ACORD

SEGON.- Determinar el número, característiques i retribucions del personal eventual
de l’Ajuntament amb les següents característiques:
a) Cap del gabinet d’Alcaldia.
Retribució: 45.000,06.- Euros bruts anuals retribuïts mitjançant 14 pagues.
Dedicació: Exclusiva.
Funcions: Segons memòria adjunta
b) Cap de premsa
Retribució: 36.000,02.- Euros anuals retribuïts mitjançant 14 pagues
Dedicació: Exclusiva.
Funcions: Segons memòria adjunta.
c) Coordinador/a de Regidories.
Retribució:36.000,02.-Euros bruts anuals retribuïts mitjançant 14 pagues.
Dedicació: Exclusiva.
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- Adjunt al Gabinet de Comunicació
- Coordinador/a de Gestió de Contractes
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Funcions: Segons memòria adjunta.
d) Coordinador/a de Modernització i Millora Contínua:
Retribució:36.000,02.-Euros bruts anuals retribuïts mitjançant 14 pagues.
Dedicació: Exclusiva.
Funcions: Segons memòria adjunta.
e) Secretari/a del Grup de la Oposició amb les característiques que consten a l’acord
de Ple de data 21 de juny de 2007 i amb una retribució de 21.000.- Euros bruts anuals
retribuïts mitjançant 14 pagues. La designació de la persona a ocupar el càrrec es realitzarà
a proposta del portaveu del grup municipal Popular, com a grup municipal a l’oposició amb
major nombre de regidors.
TERCER.- Les anteriors retribucions s’actualitzaran anualment segons lo previst a la
Llei General de Pressupostos de l’Estat.

Sr. Molina: El personal eventual és nomenat per l’equip de govern, per al desenvolupament
de funcions pròpies de recolzament a l’acció de govern. A la proposta que porten a aquest
plenari hi ha 5 persones dins de l’adscripció de personal eventual, 4 d’elles al servei de
l’equip de govern i 1 al servei del grup majoritari de l’oposició.
S’ha mantingut l’estructura de salaris de la legislatura passada, amb un petit ajust a la
remuneració del Cap de Premsa, homologant-lo al de Coordinadora de Regidories i
Coordinadora de Modernització, i amb un petit ajust també de la persona al servei del grup
majoritari de l’oposició, que els pareixia de justícia retocar a l’alça el seu sou. El cost del
personal eventual són 174.000 € bruts anuals que suposa un estalvi de 23.410 euros
respecte de la legislatura passada.
Sra. Marí: En aquest punt també s’abstendran.
Sr. Villalonga: El que voten avui és més que fa 4 anys.
Quines són les persones que ocuparan els càrrecs de confiança?
Han augmentat 2.500 € al secretari de l’oposició del partit popular. D’aquesta forma el que
fan és perpetuar el sistema bipartidista que tenen.
Entre les persones contractades, hi ha algú immers en algun cas penal que afecti a
l’Ajuntament?
Sr. Molina: Els noms de les persones que formaran part de l’equip de govern com a personal
eventual són: Sra. Milena Herrera com a Cap de Gabinet, Sra. Irantzu Fernández com a
Coordinadora de Regidories, la Sra. Tita Tur com a Cap de Premsa, Sra. Matilde Manzano
com a Coordinadora de Modernització, i la persona que sigui nomenada pel Partit Popular.
A la Junta de Portaveus ja varen estar parlant sobre el tema de la designació d’una persona,
com a personal eventual al servei del grup municipal EPIC. Hi ha un grup d’oposició que
justifica que tenguin un secretari. S’ha estimat que no era oportú que EPIC tengués aquesta
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Intervencions:
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Eivissa a
L’ALCALDE
(Document signat electrònicament al marge)”

Número : 2015-0010 Data : 20/07/2015

QUART.- Incorporar-los a la plantilla de l’Ajuntament.
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persona. És una decisió que pren l’equip de govern i el Sr. Villalonga pot votar com vulgui, o
a favor o en contra.
Està molt be el seu discurs del bipartidisme, però li vol recordar que l’equip de govern està
format per dos grups polítics, amb la qual cosa el bipartidisme no té cap sentit.
Li sembla molt inoportú lo del tema penal i no li contestarà.
Sr. Villalonga: És una qüestió de transparència. Si es donés el cas que Guanyem estigués a
l’oposició tindria càrrec de confiança? O el càrrec de confiança de l’oposició s’ha donat al PP
perquè és el grup majoritari?
Seguiran aquest mateix criteri durant tota la legislatura?

Donat compte de la proposta efectuada per l’Alcaldia, del tenor literal següent:
“PROPOSTA D’ACORD
De conformitat al previst a l’article 22.4 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril de Bases de
Règim Local i 51 del RD. 2568/1986 de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i a fi d’aconseguir una
major eficàcia en la gestió municipal es proposa al Ple de la Corporació la utilització de la
tècnica de la delegació per l’exercici de determinades facultats del Ple mitjançant l’adopció
del següent ACORD:
PRIMER. Delegar a la Junta de Govern Local l’exercici de les següents atribucions
del Ple previstes a l’article 22 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local:
a) La concertació de les operacions de crèdit la quantia de les quals acumulada, dins
de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del
Pressupost- excepte les de tresoreria, que l’hi correspondran quan l’import
acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per cent del
ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior.
b) Les competències que com a òrgan de contractació té atribuïdes per la Disposició
Addicional Segona del Reial Decret 3/2011 de 14 de novembre, pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
c) Les competències que en matèria d’adjudicació de concessions sobres els bens
de la Corporació, adquisició de bens immobles i drets subjectes a la legislació
patrimonial, així com la alienació del patrimoni té atribuïdes per la Disposició
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8è. Delegació d’atribucions del Ple a la Junta de Govern Local:
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Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat amb els vots a favor dels Srs. Ruiz, Molina, Tur
Cardona, Perea, Ribas, Hinojo i Sres. Boned, García, López, Torres, Corral, Mengual, i
l’abstenció de les Sres. Marí, Fajarnés, Cardona, i Srs. Tur Ripoll, Gárriz, Flores, Minchiotti i
Varela de Lima, i en contra del Sr. Villalonga.

Número : 2015-0010 Data : 20/07/2015

Sr. Molina: El que està als mitjans ja és transparent. Estan aquí per parlar de la realitat i no
d’hipòtesis. La composició actual és la que és i a partir d’aqui s’ha fet una assignació de
personal eventual.
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Addicional segona Reial Decret 3/2011 de 14 de novembre, pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
d)

L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan la Junta de Govern Local sigui
l’òrgan competent per a la seva contractació o concessió, de conformitat a
l’atribució delegada que consta als anteriors apartats, encara que no estiguin
previstos al pressupost.

e) La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
f)

L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en
matèries de competència plenària.

La delegació efectuada en virtut de lo dispost a l’anterior apartat, compren la facultat
de resolució dels recursos de reposició que pels interessats es puguin formular.
QUART.- Que es procedeixi a la publicació del present acord al Butlletí Oficial de les
Illes Balears, sense perjudici de la efectivitat del mateix des del dia següent al de la seva
adopció.
Eivissa
L’ALCALDE
(document signat electrònicament al marge)”
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TERCER.- En els acords que s’adoptin per la Junta de Govern Local en virtut de la
present delegació, es farà constar aquesta circumstància i s’entendran dictats per l’òrgan
delegant com a titular de la competència originària, essent immediatament executius.

Número : 2015-0010 Data : 20/07/2015

g) L’establiment i modificació de preus públics conforme al previst a l’article 47.1 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.

Sr. Molina: Aquesta proposta és tracta de la relació d’atribucions, que segons l’article 22 de
la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local, es deleguen a la Junta de Govern Local, si volen
algun aclariment estan a la seua disposició.
Sra. Marí: S’abstendran. Els agradaria que el Sr. Secretari els informés si els punts f) i g) ja
estaven inclosos anteriorment o són nous.
Sr. Secretari: El punt f) és una atribució que anteriorment estava delegada a l’Alcaldessa, i
que en aquesta ocasió s’ha donat a la Junta de Govern. El punt g) ja estava delegat a la
Junta de Govern Local.
.
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat amb els vots a favor dels Srs. Ruiz, Molina, Tur
Cardona, Perea, Ribas, Hinojo i Sres. Boned, García, López, Torres, Corral, Mengual, i
l’abstenció de les Sres. Marí, Fajarnés, Cardona, i Srs. Tur Ripoll, Gárriz, Flores, Minchiotti,
Varela de Lima, i Villalonga.
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Intervencions:

Secretaria General

PLE EXTRAORDINARI
Dia 26 de juny de 2015

9è. Resolució de l’Alcaldia relativa al nomenament de Tinents d’Alcalde, membres de
la Junta de Govern Local i la delegació d’atribucions:
Conforme estableix l’art. 38.d) del RD 2568/86, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions
Locals, l’Alcaldessa dóna compte al Ple de les següents resolucions:
“DECRET: Rafael Ruiz González, Alcalde-President de l’Ajuntament d’Eivissa de conformitat
al previst a l’article 23 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril de Bases de Règim Local i a l’article 23
de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, Municipal i de Règim local de les Illes Balears
DISPÒS:

SEGON.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Eivissa
als següents membres de la Corporació Municipal:

ACTA DE PLE

1.- Regidor, Sr. Ildefonso Molina Jiménez.
2.- Regidor, Sr. Juan Ribas Ferrer
3.- Regidora, Sra. Elena López Bonet.
4.- Regidor, Sra. María del Carmen Boned Verdera.
5.- Regidor, Sra. Gloria Corral Joven.
6.- Regidor, Sra. Montserrat García Cuenca.
7.- Regidora, Sra. Estefanía Torres Sánchez.
TERCER.- La Junta de Govern Local tindrà assignades les següents atribucions:

Número : 2015-0010 Data : 20/07/2015

PRIMER.- Que la Junta de Govern Local, presidida per aquesta Alcaldia estarà
integrada per set Regidors, nombre no superior al terç del nombre legal de membres dels
que integren la Corporació.

a) L’assistència permanent a l’Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions.

- Aprovar la oferta de treball públic d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats
pel Ple.
- Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del
planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels
instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
- Informar les peticions de declaracions d’interès general dels usos i activitats en
sol rústic.
- Resolució d’expedients sancionadors en matèria de disciplina urbanística quan la
sanció sigui igual o superior a 6000 euros.
- Resolució de procediments de ruïna.
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b) Les següents atribucions que l’Alcaldia l’hi delega de conformitat al previst a
l’article 21 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local:

Secretaria General

PLE EXTRAORDINARI
Dia 26 de juny de 2015
c) Les altres que expressament l’hi atribueixi el Ple de la Corporació.
QUART El règim jurídic de la present delegació serà el previst amb caràcter general
als articles 114 a 118 del R.D 2568/1986 de 28 de novembre, a excepció de lo relatiu als
recursos de reposició que seran resolts per l’òrgan delegat.
CINQUÈ Que es doni compte del present Decret al Ple de la Corporació a la primera
sessió que celebri, es notifiqui als designats i es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Tot això sense perjudici de la efectivitat del present Decret a partir del dia següent a la seva
firma.

(document signat electrònicament al marge)

(document signat electrònicament al marge)”

PRIMER.- Nomenar Tinents d’Alcalde als següents regidors:
1er. Tinent d’Alcalde al Sr. Ildefonso Molina Jiménez.
2on. Tinent d’Alcalde a la Sra. Juan Ribas Ferrer
3era Tinent d’Alcalde al Sr. Elena López Boned.
SEGON.- Als Tinents d’Alcalde els hi correspon substituir a aquesta Alcaldia en la
totalitat de les seves funcions i per ordre del seu nomenament, en els supòsits d’absència,
enfermetat o impediment que m’impossibiliti per a l’exercici de les meves atribucions.
TERCER.- Que es doni compte del present Decret al Ple en la primera sessió que es
celebri, es notifiqui als interessats, i es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Tot això
sense perjudici de la efectivitat del present Decret a partir del dia següent a la seva firma.
Eivissa
L’ALCALDE,
(document signat electrònicament al marge)

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

“DECRET: Atesa la conveniència de formalitzar l’organització i estructura de govern de
l’Ajuntament d’Eivissa i d’acord amb les facultats que confereix a aquesta Alcaldia la
legislació vigent en matèria de Règim Local, en concret els articles 25 de la Llei 20/2006 de
15 de desembre municipal i de règim local de les Illes Balears en relació als articles 21 i 23.4
de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local i 43 i següents del RD 2568/1986 de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals RESOLC:
PRIMER.- Estructurar l’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament en tres grans
àrees, en virtut del que estableix la Disposició Addicional Quarta del RD 2568/1986:

19

ACTA DE PLE

“DECRET: Rafael Ruiz González, Alcalde - President de l’Ajuntament d’Eivissa de
conformitat al previst a l’article 23.3 i 23.4 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril de Bases de Règim
Local i a l’article 46 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals de 28 de novembre de 1986 RESOLC.
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En don fe.
EL SECRETARI-ACCTAL.,

Número : 2015-0010 Data : 20/07/2015

Eivissa a .
L’ALCALDE,

Secretaria General

PLE EXTRAORDINARI
Dia 26 de juny de 2015

- Urbanisme ( Planejament, Gestió i Disciplina Urbanística ).
- Activitats.
- Patrimoni.
- Habitatge.
- Medi Ambient.
- Platges.
- Mobilitat i Transport Urbà.
-Serveis municipals d’aigua i clavegueram, enllumenat públic, i de neteja,
conservació, manteniment i reparació de l’espai urbà i d’edificis i instal·lacions
municipals.
- Salut pública.
- Cementiris.
- Gestió i execució de projectes d’obres municipals
- Qualsevol altre relacionada amb les anteriors.
- ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I SERVEIS A LES PERSONES, que engloba la gestió de
les competències relacionades amb les següents matèries:
-

Cultura.
Arxiu municipal.
Festes.
Joventut.
Educació.
Benestar Social.
Comerç.
Turisme.
Treball i Formació.
Esports.
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ACTA DE PLE

- ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, que engloba la gestió de les competències
relacionades amb les següents matèries:
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- Economia i Hisenda ( Intervenció, Tresoreria i Recaptació, Gestió Tributària i
Cadastral).
- Pressupostos i comptabilitat.
- Sistemes d’informació
- Secretaria General i Serveis Jurídics.
- Potestat sancionadora.
- Responsabilitat patrimonial.
- Contractació.
- Desenvolupament Local.
- Padró i Estadística.
- Recursos Humans.
- Servei d’atenció al ciutadà.
- Policia local, trànsit, seguretat ciutadana.
- Protecció Civil.
- Qualsevol altre relacionada amb les anteriors

Número : 2015-0010 Data : 20/07/2015

- ÀREA ECONÒMICA I D’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL, que engloba la gestió de les
competències relacionades amb les següents matèries:

Secretaria General

PLE EXTRAORDINARI
Dia 26 de juny de 2015
-

Participació Ciutadana.
Normalització lingüística.
Qualsevol altre relacionada amb les anteriors.

-

Pressupostos i comptabilitat.
Gestió tributària i cadastre.
Intervenció, Tresoreria i Recaptació.
Les atribucions previstes en el punt primer de la disposició addicional segona del
Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Incoació i resolució de procediments de responsabilitat patrimonial.
Incoació i resolució de procediments sancionadors a excepció dels derivats
d’infraccions urbanístiques.
Adopció de mesures cautelars a adoptar a fi d’assegurar l’eficàcia de les
resolucions que puguin recaure en expedients sancionadors, a excepció dels
derivats d’infraccions urbanístiques.

La delegació anterior inclou la resolució dels recursos de reposició que s’interposin
contra els acords dictats.
b) Delegar en la Regidora, Sra. Estefanía Torres Sánchez, la facultat de dirigir i
gestionar els serveis que presta l’Ajuntament en matèria de recursos humans, policia local,
transit, seguretat ciutadana i protecció civil inclosa la representació de l’Ajuntament en els
actes relacionats amb les anteriors atribucions.
L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació
dels procediments relatius a les matèries objecte de delegació, la realització de contractes
menors vinculats a les àrees delegades i la facultat de resoldre mitjançant actes
administratius que afecten a tercers en relació a:
- Exercici de la potestat disciplinària als empleats de l’Ajuntament d’Eivissa
- Expedició de llicències d’armes.
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-

ACTA DE PLE

L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació
dels procediments relatius a les matèries objecte de delegació, la realització de contractes
menors vinculats a les àrees delegades i la facultat de resoldre mitjançant actes
administratius que afecten a tercers en relació a:

Número : 2015-0010 Data : 20/07/2015

SEGON.- Al efecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a les actuacions municipals
de conformitat al previst a l’article 43 del RD 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals s’acorda:
a) Delegar en el Primer Tinent d’Alcalde el Sr. Ildefonso Molina Jiménez, la facultat
de dirigir i gestionar els serveis que presta l’Ajuntament relacionats amb les següents
matèries englobades a l’Àrea Econòmica i d’Administració Municipal: Economia i Hisenda
( intervenció, tresoreria, recaptació i gestió tributària i cadastral), pressupostos i comptabilitat,
Secretaria General i serveis jurídics, contractació, potestat sancionadora, responsabilitat
patrimonial, sistemes d’informació, servei d’atenció a la ciutadania, padró i estadística i
desenvolupament local, així com qualsevol altre relacionada amb les anteriors, inclosa la
representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.

Secretaria General

PLE EXTRAORDINARI
Dia 26 de juny de 2015
La delegació anterior inclou la resolució dels recursos de reposició que s’interposin
contra els acords dictats.
c) Delegar en el segon Tinent d’Alcalde, Sr. Juan Ribas Ferrer, la facultat de dirigir i
gestionar els serveis que presta l’Ajuntament relacionats amb l’àrea de benestar social i
habitatge inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors
atribucions.

e) Delegar en la Regidora, Sra. Gloria Corral Joven, la facultat de dirigir i gestionar els
serveis que presta l’Ajuntament en matèria de turisme i comerç, inclosa la representació de
l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.
L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació
dels procediments relatius a les matèries objecte de delegació, la realització de contractes
menors vinculats a les àrees delegades i la facultat de resoldre mitjançant actes
administratius que afecten a tercers en relació a:
-

Permisos i autoritzacions relacionades amb els usos, ocupació i activitats lúdiques
a realitzar a la via pública.
Procediments en matèria de venda ambulant i mercats ocasionals i periòdics.
Atorgament de llicències de publicitat.
Mercats municipal.

La delegació anterior inclou la resolució dels recursos de reposició que s’interposin
contra els acords dictats.
f) Delegar en el Regidor, Sr. José Juan Tur Cardona, el coneixement previ, la
preparació dels acords i la direcció interna i gestió dels serveis i assumptes en matèria de
cultura, patrimoni, arxiu i biblioteca municipal, inclosa la representació de l’Ajuntament en els
actes relacionats amb les anteriors atribucions.
L’anterior delegació no inclou la facultat de resoldre mitjançant actes que afecten a
tercers, sense perjudici de les delegacions de firma que es puguin atorgar.
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L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació
de procediments relatius a les matèries objecte de delegació, la realització de contractes
menors vinculats a les àrees delegades, la facultat de resoldre mitjançant actes
administratius que afecten a tercers relacionats amb les matèries delegades, i la resolució
dels recursos de reposició que s’interposin contra els acords dictats.

ACTA DE PLE

d) Delegar en la Regidora, Sra. María del Carmen Boned Verdera, la facultat de
dirigir i gestionar els serveis que presta l’Ajuntament amb matèria de participació ciutadana,
registre municipal d’associacions i polítiques d’igualtat, inclosa la representació de
l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.

Número : 2015-0010 Data : 20/07/2015

L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació
de procediments relatius a les matèries objecte de delegació, la realització de contractes
menors vinculats a les àrees delegades, la facultat de resoldre mitjançant actes
administratius que afecten a tercers relacionats amb les matèries delegades, i la resolució
dels recursos de reposició que s’interposin contra els acords dictats.

Secretaria General

PLE EXTRAORDINARI
Dia 26 de juny de 2015
g) Delegar en el Regidor, Sr. Agustín Perea Montiel, el coneixement previ, la
preparació dels acords i la direcció interna i gestió dels serveis i assumptes en matèria
d’esports, festes i joventut, inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats
amb les anteriors atribucions.
L’anterior delegació no inclou la facultat de resoldre mitjançant actes que afecten a
tercers, sense perjudici de les delegacions de firma que es puguin atorgar.
h) Delegar en el Regidor. Sr. Juan José Hinojo Domene, el coneixement previ, la
preparació dels acords i la direcció interna i gestió dels serveis i assumptes en matèria de
mobilitat, transport urbà, estacionament regulat de vehicles a la via pública i cementiris,
inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors
atribucions.

L’anterior delegació no inclou la facultat de resoldre mitjançant actes que afecten a
tercers, sense perjudici de les delegacions de firma que es puguin atorgar.
j) Delegar en la Tercera Tinent d’Alcalde, Sra. Elena López Boned, la facultat de dirigir i
gestionar els serveis que presta l’Ajuntament en matèria d’urbanisme i activitats, enllumenat
públic, gestió i execució de projectes d’obres municipals i conservació, manteniment i
reparació de l’espai urbà i d’edificis i instal·lacions municipals, inclosa la representació de
l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.

ACTA DE PLE

i) Delegar en la Regidora, Sra. Vicenta Mengual Llull, el coneixement previ, la
preparació dels acords i la direcció interna i gestió dels serveis i assumptes en matèria
d’educació, formació, treball i normalització lingüística, inclosa la representació de
l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.

Número : 2015-0010 Data : 20/07/2015

L’anterior delegació no inclou la facultat de resoldre mitjançant actes que afecten a
tercers, sense perjudici de les delegacions de firma que es puguin atorgar.

- Atorgament de llicències urbanístiques.
- Atorgament de llicències de llicències d’ocupació de via pública vinculades a obres i
guals
- Procediments relacionats amb activitats permanents i les seves modificacions,
activitats itinerants i activitats no permanents, previstos a la Llei 7/2013 de 26 de
novembre i atorgament de llicències per a la instal·lació d’aparells musicals.
- Incoació i resolució de procediments de disciplina urbanística.
- Incoació de procediments de ruïna.
- Adopció de mesures cautelars en relació a expedients de disciplina urbanística i de
ruïna, i confirmació, modificació o aixecament de mesures provisionalíssimes i
adopció de mesures cautelars de suspensió d’activitats, previstes a la Llei 7/2013 de
26 de novembre.
-Incoació de procediments sancionadors derivats d’infraccions urbanístiques i
resolució dels mateixos sempre que la quantia de la sanció no superi els 6000 euros.
- Ordres d’execució.
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L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació
dels procediments relatius a les matèries objecte de delegació, la realització de contractes
menors vinculats a les àrees delegades i la facultat de resoldre mitjançant actes
administratius que afecten a tercers en relació a:

Secretaria General

PLE EXTRAORDINARI
Dia 26 de juny de 2015
- Expedició de certificats d’antiguitat i cèdules urbanístiques.
-Acords necessaris per el seguiment i el correcte funcionament de la concessió
d’enllumenat públic.
- Procediments relacionats amb el seguiment del manteniment de les vies públiques,
parcs i jardins, així com els relacionats amb totes les obres municipals promogudes
per l’Ajuntament, empreses o entitats associades, pel Consorci Patrimoni de la
Humanitat, patronats municipals i concessionaris.
La delegació anterior inclou la resolució dels recursos de reposició que s’interposin
contra els acords dictats.

La delegació anterior inclou la resolució dels recursos de reposició que s’interposin
contra els acords dictats.
TERCER.- Delegar de forma indistinta en tots els Regidors de l’Ajuntament les
competències que aquesta Alcaldia ostenta en virtut del previst a l’article 51.1 del Codi Civil,
en la redacció donada per la Llei 35/1994 de 23 de desembre, per a autoritzar els matrimonis
civils que es celebrin a l’Ajuntament.
QUART. Fent us de les atribucions que m’atorga l’article 115 del RD 2568/1986 de 28
de novembre conservo les següents facultats en relació a les atribucions delegades:
a) Rebre informació detallada de la gestió de les atribucions delegades i dels actes
dictats en virtut de la delegació.
b) Ser informat prèviament de l’adopció de decisions de transcendència.
CINQUÈ. Que es doni compte del present Decret al Ple de la Corporació, es notifiqui
als Regidors i es procedeixi a la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, sense
perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la data de signatura del mateix. En cas
d’absència, vacant, enfermetat o qualsevol altre impediment dels regidors delegats, aquesta
Alcaldia assumirà, directa i automàticament, les atribucions delegades com a titular de la
competència originària, sense necessitat de que es dicti cap resolució expressa en aquest
sentit.
Eivissa a
L’ALCALDE,

En don fe
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- Atorgament de llicències per a la tinència d’animals potencialment perillosos.
- Acords necessaris per el seguiment i el correcte funcionament de les concessions
de neteja viaria i recollida de residus i subministrament d’aigua potable i clavegueram.

ACTA DE PLE

L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació
dels procediments relatius a les matèries objecte de delegació, la realització de contractes
menors vinculats a les àrees delegades i la facultat de resoldre mitjançant actes
administratius que afecten a tercers en relació a:

Número : 2015-0010 Data : 20/07/2015

k) Delegar en la Regidora, Sra. Montserrat García Cuenca, la facultat de dirigir i
gestionar els serveis que presta l’Ajuntament en matèria, en matèria de medi ambient,
platges, salut pública, servei de subministrament d’aigua potable i clavegueram, neteja viaria
i recollida de residus, inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb
les anteriors atribucions.

Secretaria General

PLE EXTRAORDINARI
Dia 26 de juny de 2015
EL SECRETARI-ACCTAL.,
(document signat electrònicament al marge)

(document signat electrònicament al marge)”

Intervencions:
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I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les deu hores i deu minuts del dia,
de la qual se n’estén la present Acta que consta de vint-i-cinc folis, que és firmada pel Sr.
Alcalde i per mi el Secretari, que la certifico.

ACTA DE PLE

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

Número : 2015-0010 Data : 20/07/2015

Sr. Molina: La Junta de Govern Local estarà formada per l’Alcalde i 7 regidors. Les
competències estan també a la seua disposició.
Quant al nomenament dels Tinents d’Alcalde seran: Ell mateix com a 1r. Tinent d’Alcalde, el
Sr. Ribas com a 2n. Tinent d’Alcalde i la Sra. López com a 3ª Tinent d’Alcalde.
En quant a l’estructura de les àrees municipals, coincideixen amb l’estructura de les
Comissions Informatives. Una àrea Econòmica i d’Administració Municipal amb les
competències pròpies d’aquesta àrea. L’Àrea de Territori i Sostenibilitat amb les
competències relacionades amb urbanisme. I per últim l’Àrea de Benestar Social i Serveis a
les Persones amb les competències relacionades amb Turisme, Comerç, Benestar Social,
Educació, Joventut, etc.
Si algú vol algun aclariment estan a la seua disposició.
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