ACTA DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Celebrada el dia 30 de setembre de 2015, a l'edifici Sa Colomina.
ACTA NÚM.: 1/15
PERSONES ASSISTENTS:
President, alcalde d'Eivissa: Rafael Ruiz Gonzalez
Vocals:
Àmbit temps lliure: Sr.Juan Antonio Cuesta Bermudo.
Àmbit cultural: Sr. Antoni Marí Marí.
Àmbit esportiu: Sr. Antonio Roldán Tenllado.
Àmbit educatiu: Sra. Barbara Marchetti.
Àmbit gent gran: Sra Josefa Costa Juan.
Àmbit voluntariat. Sra. Loreto Mayol Aranda.
Àmbit Empresarial: Sr. Ramón Cabello Valle
Àmbit Benestar social: Sr. José Carlos Martí Villalba.
Grup municipal Partit Popular: Sr. Juan José Tur Ripoll.
Grup municipal Guanyem: Sra. Gloria Corral Joven.
Grup municipal Psoe: Sra. Carmen Boned Verdera.
Grup municipal Epic: Sr. Antonio Villalonga Juan.
Convidats:
Sra. Montserrat Garcia Cuenca, regidora de Medi Ambient.
Sr. Ildefonso Molina Jiménez , regidor d'Hisenda i Administració Municipal
Encarnación Oliver, en representació de les associacions de vesins.
Excusen la seua assistència:
El membre de l’àmbit vesins la Sra. Mercedes Motes Andrés.
Secretari delegat: Tomàs París Hidalgo.
A l’edifici sa Colomina, a les 18.00 h del dia 30 de setembre de 2015, sota la presidència de Rafael
Ruiz, es reuneix el Consell de Participació Ciutadana (d'ara endavant CPC).
L'alcalde dóna la benvinguda a tots els assistents.
-

ORDRE DEL DIA
Presentació dels nous membres del Consell de Participació Ciutadana.
Temes d'actualitat.
Noves propostes de Participació Ciutadana
Propostes vocalies:
4.1. Subvencions
4.2. Contracte de neteja.
4.3. Millores dels barris

Torn obert de paraula

1. Presentació dels nous membres del Consell
L'Alcalde dóna la benvinguda als assistents i els indica la voluntat de la nova corporació perquè el
Consell de Participació Ciutadana, (a partir d’ara CCP), sigui convocat de manera continua i
recorda que segons els estatuts el CPC s'ha de reunir dues vegades l'any una cada sis mesos,
però si es creu convenient o hi ha temes importants es podrà convocar quantes vegades sigui
necessari
Primerament vol indicar que en el dia d'avui hi ha tres convidats:
-

Encarnación Oliver, en representació de les associacions de vesins perquè els dos
representants d'aquests sector no han pogut assistir.

-

La regidora de medi ambient, Montserrat García Cuenca

-

El regidor d'Hisenda, Idelfonso Molina Jiménez.

-

També es volia comptar amb la representació d'un grup ecologistes donat que Amics de la
Terra i el Gen tenen la seva seu fora del terme municipal d'Eivissa.

L’Alcalde manifesta el seu compromís i el de la nova Corporació en el fet que la presa de
decisions siguin compartides, es vol governar d’un forma més participativa, canviant les formes, on
la ciutat es fa entre tots: l'equip de govern, els membres de l'oposició, les entitats socials i que cal
que la ciutadania estigui compromesa i vigilant les decisions dels seus governats. Es vol que el
CPC sigui una eina àgil i constant. En els darrers quatre anys sols es va convocar tres vegades.
L'alcalde dóna la paraula al secretari del CPC perquè expliqui el punt 1.
El secretari explica que l'any 2014, es van renovar els representants de les entitats al CPC i que
degut a les eleccions de maig de 2015 també s'han produït canvis entre els representants polítics.
Proposa fer una roda de presentació de tots els membres.
-El Sr. Joan Tur Ripoll es presenta com a regidor del PP a l'ajuntament d'Eivissa.
- Montserrat Garcia regidora de Medi Ambient de l'equip govern.
-Vocal associació majors.
- José Carlos Marti Villalba representant àmbit social

- Loreto Mayol Aranda representant àmbit voluntariat
- Antoni Villalonga, regidor del grup Epic.
- Encarnación Oliver convidada
- Juan Cuesta Bermudo representat àmbit temps lliure
- Ramon Cabello Valle representat àmbit comercial
- Antoni Mari Marí representat àmbit cultural, que explica que és el més antic d'aquest Consell,
que representa 76 associacions culturals, i que creu que moltes d’elles ja no estan operatives i
que s'hauria de parlar del registre d’entitats. L’alcalde indica que es parlarà del tema en el punt
- Gloria Corral, regidora de l’equip de govern i membre del grup Guanyem
- Idelfonso Molina Jiménez, regidor de l’equip de Govern, participa com a convidat.
- Carmen Boned, regidora de Participació, Transparència i Igualtat, membre del Psoe.
2. Temes d'actualitat
a- Emissari de Talamanca. L’alcalde dóna la paraula al regidor Idelfonso Molina que fa una breu
introducció al tema, on indica que l’ emissari es va construir fa 30 anys, amb fibrociment, material
que conté amiant, i la seva construcció va anar lligat a la depuradora que es va construir l'any
1985. Aquest dos elements emissari i depuradora estan obsolets, de fet la nova depuradora
s’hauria d'haver licitat fa 10 anys pel govern central i no s’ha fet. La ruptura mes important de
l’emissari va ser fa 18 mesos, quan un temporal el va fracturar en diferents llocs, també es fa
malbé per l'ancoratge d'embarcacions.
Avui al matí l’alcalde i ell han estat reunits amb el gerent i tècnics d'ABAQUA, Agència Balear de
l'Aigua i la Qualitat Ambiental. Durant la reunió han explicat les característiques de la nova
depuradora que està pendent de treure a licitació el Govern central, i que tendrà més capacitat i
serà més eficient. Associat a la nova licitació de la depuradora s'hauria d'haver licitat el nou
emissari, cosa que no ha succeït.
En definitiva, que l’emissari s’ha de tornar a construir. L 'equip de govern des de el primer dia està
treballant per convèncer el Govern balear que la construcció de l’emissari ha de ser una prioritat
per al Govern balear, que és el que ha de licitar les obres de l’emissari. La Sra. Mayol indica que la
platja de Talamanca ha estat sovent en mal estat.
L'Ajuntament està disposat a assumir les despeses de construcció de l’emissari per reduir els
terminis de l'obra, però es creu que no serà necessari donat que el Govern balear ha posat mitjans
per poder executar la construcció d'un nou emissari al mes aviat possible. El projecte de l’emissari

s'ha hagut de començar de zero, donat que sols hi havia redactat un avantprojecte que plantejava
diferents opcions: reparar l’emissari actual i seguir abocant les aigües depurades a la badia de
Talamanca, una badia tancada. Que es va rebutjar. Hi havia tres possibilitats més, els tècnics
proposaven d’entre les tres estudiades una d'elles que afectava a la posidònia un bé declarat
patrimoni Mundial i no es podia realitzar.
Actualment s’ha trobat una solució tècnica que seria que el nou emissari sortiria de la meitat del
dic de Botafoc i sortiria cap a la mar aprofitant un espai lliure de posidònia i s'allunyaria uns 1.500
metres de la costa.
El Sr. Joan Tur demana a quina profunditat abocaria l’emissari les aigües residuals.
El Sr. Molina respon que uns 30 metres però que parla de memòria però que confirmarà la dada
amb els tècnics realitzat per Abaqua.
L’Ajuntament va explicar a Abaqua que les obres de l’emissari s'havien de realitzar ja que no
podien esperar i Abaqua va comunicar que no tenia cap partida prevista ni per realitzar el projecte
d'obra. L'ajuntament va oferir fer-se cost d'aquest projecte, per un import de 125.000,00 euros.
Abaqua va modificar les seves partides pressupostàries i va aconseguir el finançament per treure
a licitació per la via d’urgència la redacció del projecte d’emissari nou de Talamanca. Aquest
sistema de contractació, via d’urgència ha reduït els terminis de tot el procés a la meitat. A dia
d'avui la redacció del projecte esta a licitació, s'adjudicarà dins l'any 2015. La redacció del projecte
és que estigui acabat durant el mes de maig, donat que cal donar un termini de temps d'un sis
mesos per poder estudiar correctament els corrents marins, la profunditat, impacte de l'abocament
de les aigües depurades. L’Ajuntament instarà al Govern balear quan tingui el projecte redactat
que inici les obres al més aviat possible i que declari les obres d’emergència que redueix al màxim
els terminis administratius de contractació. Diferents membres del CPC indiquen que per a la
ciutat és una obra d’emergència.
L'obra no és fàcil, és obrir quilòmetres de tubs, una part d'obra es realitzaria a terra des de l'actual
rotonda dels cans eivissencs fins a la meitat del dic de Botafoc i la resta a la mar amb la
instal·lació de 1500m de tub submarí. També s’està treballant amb prevenir els possibles
trencaments de l’emissari actual. L'ajuntament va abalisar l’emissari, una despesa que no és molt
elevada però que reclamarà a Abaqua perquè reintegri els sous d'aquesta inversió a l’Ajuntament.
Abaqua té un servei de vigilància diari de l’emissari, també hi ha un servei de vigilància del fondeig
de vaixells.
Abaqua treballarà en millorar la eficiència de l'actual depuradora per millorar la depuració de les
aigües residuals. La meitat dels filtres de decantació de la depuradora no estan operatius i es
milloraran amb una inversió de 80.000 euros.

També es milloraran els protocols d’anàlisi de l'estat de les aigües, millor coordinació de les
banderes. S'explica que els cultius per conèixer el grau de concentració de bacteris tarden unes
48h. Hi ha hagut en una ocasió aquest estiu que després d'una ruptura la inspecció visual no va
detectar presencia de restes i es va ondejar la bandera groga, que permet el bany. Els anàlisis
posteriors van indicar una presencia de bacteris superiors als llindars sanitaris i es va ondejar la
bandera vermella que significa tancament de la platja.. Aquest protocol s'ha canviat actualment
després de cada ruptura, a la platja s’ondejarà la bandera vermella i al tenir els resultats dels
anàlisis es posarà la bandera que pertoqui. Els comerços de Talamanca no estan molt contents
amb aquesta nou sistema, però es creu millor aquest protocol que garanteix la salut dels usuaris
de la platja.
Malgrat totes les accions descrites no es pot garantir que l’emissari no es torni a rompre, però sí
que volen expressar la sensibilitat que la Conselleria de Medi Ambient del Govern balear i la
pròpia presidenta del Govern que han acceptat que l’emissari està obsolet i que l’única solució es
la construcció d'un nou emissari.
b- La regidora Montse Garcia explica les inundacions que ha sofert la ciutat a causa de les pluges
d’agost i setembre, especialment a la zona de la Marina i del port d'Eivissa que no s'havia inundat
abans. Per conèixer els motius d'aquesta inundació després de la realització de les obres de la
reforma del Port es va realitzar una reunió entre els tècnics d'Autoritat Portuària, municipals i
d'Aqualia i es va descobrir que s'havien eliminat els sobreeixidors pluvials existents al port. Es va
decidir la reparació urgent d'aquest fet i es varen reobrir tres sobreeixidors davant Can Pou, Los
Andenes i el Casino. Va tornar ploure i es va tornar a inundar. Es va convocar de nou una nova
reunió, i es va aprovar baixar la quota de profunditat dels sobreeixidors i se'n va obrir un de nou al
carrer Ciprià Garijo. L'Ajuntament a mes d'aquests accions té previst realitzar noves actuacions en
els propers pressuposts:
- Dipòsit de tempesta a la rotonda de can Misses, que recollirà l'aigua de les pluges, que després
servirà per regar. Millora en el sanejament de diferents carrers de la ciutat a la zona del port i el
Ministeri de Foment realitzarà una obra de 10 milions d'euros per millorar les canalitzacions
existents. A la zona de l’estàtua del pescador hi ha previst un nou dipòsit de tempesta que
possibilitarà que les aigües pluvials vagin a la mar. Les obres de reforma del port, van eliminar uns
sobreeixidors existents,
L’Alcalde explica el tema de la neteja i de recollida de fems, l'actual contracta és del segle passat,
contenidors vells, maquinària obsoleta, manca de treballadors. A la ciutat d’Eivissa tenim molta
gent vivint en un espai molt reduït, una població de 60.000 ciutadans sense comptar turistes.
L'actual plec esta pensat per a un màxim de 30.000 habitants. Durant el mandat de Tarrés es va
modificar el contracte perquè es pogués fer la recollida selectiva que no estava prevista. A la
legislatura 2007-2011 es va treballar en una nova contracta de neteja i recollida de fems, però que

l'anterior equip de govern va decidir no dur endavant la proposta que es trobaran i varen posar en
marxa un nou plec de condicions. Que ell personalment i els seus companys regidors que eren a
l’oposició en el mandat 2011-2015 varen pensar que no era el millor contracte que es podia fer. El
Psoe va realitzar al·legacions per millorar les condicions del contracte que no varen ser
acceptades per l’equip de govern del PP d’aquella mandat. Quan aquest nou equip va prendre la
responsabilitat de governar la ciutat es trobà ja amb un concurs en marxa al qual es van presentar
cinc empreses, que els tècnics ja estaven valorant les ofertes presentades i que els serveis
jurídics indicaren que era molt complicat tornar endarrere el procés de contractació, fins i tot
podria tenir repercussions econòmiques per a l’Ajuntament. En conèixer aquest fet i que el plec
que ha sortit a concurs és molt millor que la situació actual, se segueix endavant amb el procés de
licitació. De les cinc empreses presentades, tres d’elles han estat rebutjades i en queden dos.
L’alcalde diu que espera que aviat es pugui adjudicar el servei, però vol fer atenció que
segurament les empreses rebutjades podran apel·lar la decisió municipal i poden presentar un
recurs davant un tribunal especial que en dos mesos respon la demanda realitzada. La Regidoria
de Medi Ambient ha modificat el seu funcionament per poder alliberar dues tècniques perquè
solament es dediquin a treballar en el procés de licitació.
El servei ha estat licitat per deu anys. Quan el servei s’adjudiqui hi ha d'haver una millora en l’estat
de neteja i recollida de fems de la ciutat, hi haurà nova maquinària, més eficient, més serveis,
també es vol destacar davant les conductes incíviques que tenen alguns ciutadans el nou servei
tendrà sistemes de control i sancions.
3. Noves propostes de participació ciutadana
La Sra. Carmen Boned explica que en el pla de mandat que tenen el pacte de govern entre Psoe i
Guanyem, vol potenciar la participació ciutadana i un dels primers punts és restablir la labor del
CPC. Es vol revisar el reglament del CPC, incloure nous canals de participació, noves vocalies,
nous àmbits, la ciutadania hauria de tenir una vocalia, a mes de la vocalia d’igualtat.
Els representats del CPC han rebut l’orde del dia del Ple de l’Ajuntament, per si hi ha algun punt
que interessi. La regidora explica que qualsevol ciutadà pot assistir al Ple. El Sr. Molina explica
que al final del Ple la ciutadania pot expressar la seva opinió però que el reglament del CPC
possibilita que els membres del CPC pugin participar en els punts de l’orde del dia que siguin del
seu interès per donar a conèixer la seva opinió.
El Sr. Ripoll indica que el CPC té un problema d’immediatesa, que en reunir-se dues vegades l’any
es poden tractar temes a curt termini, o llarg termini, i que caldria que els representats de cada
àmbit poguessin disposar dels punts a tractar amb un mes d’antelació perquè poguessin fer
consultes amb els seus associats per conèixer la seva opinió sobre els punts a tractar.
El Sr. Cabello indica que ell ha consultat amb les altres associacions.

El Sr. Molina indica que es un òrgan bidireccional, on els membres poden fer arribar les seves
propostes per ser tractades al CPC.
La Sra. Boned indica que durant l’any 2016 es volen fer més participatius els pressuposts
municipals i dóna la paraula al Sr. Molina perquè expliqui la proposta. El Sr. Molina explica que
l’Ajuntament té unes despeses fixes (personal, subministraments, manteniment edificis) i unes
altres despeses flexibles que es poden elegir (fer un parc infantil a un barri, canviar una gespa
d’unes pistes poliesportives...) L’Ajuntament vol proposar al CPC que pugui decidir quins projectes
d'un llistat de 15-20 que serà elaborats pels tècnics municipals són els que es realitzin l’any 2016.
Es preveu que hi hagi una partida important( més de 200.000,00 euros) i una llista de projectes
amb una fitxa resum perquè el CPC decideixi quins són els que s'han d'executar. Aquest sistema
de participació vol ser una primera passa on no totes les prioritats les elegirà l’equip de govern i hi
haurà decisions que seran del CPC. Es vol fer una primera aproximació als pressuposts
participatius.
El Sr. Marí indica que aquest procediment és molt semblant a l’agenda XXI, que es va realitzar
durant l’any 2010, i que hi ha un debat entre diferent membres del CPC. El Sr. Molina indica als
membres del CPC que en un breu període de temps, uns vint dies, hi haurà una nova reunió per
tal de prioritzar quins projectes es realitzaran durant l’any 2016.
El Sr. Marí demana si l’Ajuntament té previst el tema de les consultes populars per a temes de
gran importància. L’alcalde indica que per al tema de consultes cal tenir present la legislació actual
i que sovent l’Estat o les comunitats autònomes recorden als municipis que no poden legalment fer
consultes populars.
La Sra. Boned indica que en el portal de transparència hi ha els salaris i sous de funcionaris i
polítics. A la pàgina web municipal hi ha el registre d’entitats actualitzat i s’enviarà una llista
actualitzada de les associacions de cada àmbit al seu representant en el CPC.
La Sr. Oliver, representat convidada de l’àmbit veïnal, vol demanar si es pot agilitzar el pagament
de les subvencions. La Regidoria de Participació Ciutadana vol agilitzar aquest procés però el
procediment administratiu necessita un termini de quatre mesos per poder fer la convocatòria de
subvencions i es preveu que puguin presentar-se en el primer quadrimestre de l’any 2016. Sí que
s’indica que les subvencions de participació ciutadana solen ser les primeres que surten i es
cobren.
També demana la creació d’una oficina d’assessorament a les associacions. Les associacions de
vesins la consideren necessària perquè puguin rebre un suport específic donat que cada vegada
realitzen més activitats i els tràmits burocràtics cada vegada són més complicats. La regidora
comenta que la Regidoria dóna suport a totes les entitats que ho sol·liciten. També proposa que es
faci un sessió de formació sobre la justificació de les subvencions.

S'obre un debat sobre la possibilitat de donar suport a les associacions de vesins que estan
formades per persones voluntàries i es recorda el debat que va sorgir sobre el mateix tema en la
visita de la presidenta del Govern a la ciutat d’Eivissa i la trobada que va tenir amb les
associacions i entitats socials.
Preguntes àmbit esportiu
La primera pregunta, sobre la contracta de neteja ha estat explicada en el punt 2.
La segona si en el plec de condicions de la contracta de neteja de les instal·lacions esportives esta
dins la nova contracta.
L’alcalde indica que hi ha un servei contractat de neteja per a les dues piscines municipals i els
operaris del patronat d’esports s’ocupen de les instal·lacions municipals.
La nova contracta té prevista la neteja de les instal·lacions esportives. El Sr. Roldán indica que té
una reunió amb el regidor d’esports la propera setmana i que li farà arribar una proposta que han
preparat els clubs esportius.
5. Torn obert de paraules
El Sr. Cabello indica que les associacions comercials li han fet arribar la demanda d'un pla de
dinamització comercial de la ciutat que tengui en compte les característiques de les diferents
zones: Eivissa centre, la Marina, el port, eixample, Via Púnica. Fa uns anys es va iniciar un pla de
dinamització promogut pel Govern balear i creu recordar que es va fer un pla de dinamització a
Santa Eulàlia i que no se sap si es mantindrà.
La Sra. Corral indica que desconeixia el treball realitzat sobre el pla de dinamització i que durant
aquests mesos de treball s’ha reunit amb diferents associacions de comerciants per conèixer la
situació actual i poder posteriorment coordinar el treball futur.
El Sr. Martí desenvolupa la seva labor professional en el tractament de residus dins l’empresa
Brillant i indica que les depuradores depenen del Govern balear, i que les institucions locals no
poden prendre decisions. L’alcalde indica que aquesta reivindicació s’ha fet davant la presidenta
del Govern balear i que Abaqua s’està plantejant la possibilitat de tenir una delegació a Eivissa
que tenguin una certa autonomia per prendre decisions. El Sr. Molina recorda que el president del
Consell d’Eivissa també ha demanat la gestió del cercle integral de l’aigua a Eivissa. Que es creï
una oficina d’Aigua l’illa d’Eivissa.
El Sr. Martí, també recorda la importància de la neteja dels embornals, perquè regularment no es
fa. L’alcalde indica que la contracta de l’aigua s’ha hagut de prorrogar de forma forçosa perquè el
termini de la contracta acaba en aquest mes d’octubre. I els fets són els mateixos que amb el

servei de neteja, el contracte no pot donar resposta a les necessitats actuals de la ciutat. La nova
contractació o tal vegada es pugui optar per la municipalització del servei per poder atendre les
demandes actuals de la ciutat. L’alcalde indica que enguany els embornals s’han netejat abans.
La regidora de medi ambient, la Sra. García indica que hi ha un pla de treball per netejar els
embornals.
El Sr. Roldán demana si per a les obres del port es va presentar un projecte d’obres de les
reformes del port, i si des de l’Ajuntament es va supervisar o analitzar aquest projecte. Els tècnics
municipals no van supervisar les obres ja que Ajuntament no va rebre cap petició.
L’alcalde aixeca la sessió a les 19h i 45 minuts.

