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O R D R E   D E L   D I A

1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
- Acta núm. 12/11, ordinària de data 1 d’agost.

2n.- Proposta aprovació relació de factures.
3r. Mocions amb proposta d’acord:

1.-  Moció  del  Grup  Municipal  PSOE  PACTE  amb  proposta  d’acord  per  garantir  la 
construcció d’un tanatori i d’un crematori públic.

2.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE amb proposta d’acord perquè es convoqui la 
Ponència Tècnica del PEPRI de Dalt  Vila-Es Soto i  del  PEPRI de sa Penya,  La Marina i zona 
d’Eixample.

3.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE amb proposta d’acord per a l’inici urgent de les 
obres per garantir noves infraestructures educatives.

4.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE, amb proposta d’acord per demanar al Govern 
de les Illes Balears que compleixi  amb les seues obligacions econòmiques davant l’Ajuntament 
d’Eivissa. 

5.- Moció del Grup Municipal Nova Alternativa, amb proposta d’acord sobre les restriccions 
d’accés al tràfic rodat a les Àrees de Circulació Restringida.
4t. Decrets i comunicacions:

1.- Decret de canvi de la representació de l’Ajuntament a la FELIP.
2.- Decret de canvi de la representació al Consell Escolar de L’IES Isidor Macabich.

5è. Mocions sense proposta d’acord:
1.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE, sobre mobilitat i transport públic.

6è. Precs i preguntes:

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  CELEBRADA,  AMB  CARÀCTER  ORDINARI,  PER  L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011.

ASSISTENTS:

Sr. Alcaldessa-Presidenta:

Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez

Srs. Regidors:

Sr. Juan Daura Escandell
Sra. Catalina Sansano Costa
Sra. María del Pilar Marí Torres
Sr. Juan Mayans Cruz
Sra. Maria del Mar Sánchez Gutiérrez
Sra. Miriam Valladolid Portas
Sr. Ignacio Rodrigo Mateo
Sr. Alejandro Marí Ferrer
Sr. Raimundo Prats Ramos
Sr. Constantino Larroda Azcoitia
Sra. Lurdes Costa Torres
Sr. Marcos Costa Tur
Sra. Maria del Carmen Boned Verdera
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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

Secretari-Acctal.:

Sr. Joaquim Roca Mata

Interventora-Acctal:

Sra. Margarita Riera Torres

ACTA NÚM. 13/11

A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les onze hores del dia vint-i-nou de setembre de dos mil 
onze;  sota  la  Presidència  de  la  Sra.  Alcaldessa-Presidenta,  Sra.  Marienna  Sánchez-Jáuregui 
Martínez, es reuneixen els Srs. Regidors expressats al marge per tal de celebrar sessió ordinària de 
l'Excm.  Ajuntament  Ple,  en  primera  convocatòria,  per  a  la  qual  han  estat  citats  de  forma 
reglamentària.

Actua de secretari el Lletrat de la Corporació que subscriu.

DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior:

Per unanimitat s’acorda l’aprovació de l’Acta de la sessió anterior núm. 12/11, ordinària de data 
1 d’agost, amb les següents observacions:
Del Sr. Villalonga, consistent en que a la pàgina 9, a la línia 4 de la seva intervenció: on diu: “Aquest 
projecte té dos forns, el de l’Ajuntament només en té un.”, hauria de dir: “Aquest projecte té dos 
forns, el nostre és el que té un forn.”

2n.- Proposta aprovació relació de factures:

Donat compte de la proposta d’acord del tenor literal següent:

 “PROPOSTA  D’ACORD Donat  compte  de  les  factures  que  es  detallen  a  continuació, 
corresponents  al  lloguer  del  local  al  Cr  Arquebisbe  Cardona  Riera  núm.  19  destinat  al  Viver 
d’Empreses durant  els  mesos de gener  a maig de 2011,  i  que superen la  xifra  màxima per  a 
contractes menors.
Vist l’informe emès per la Intervenció de Fons de data 19 de setembre de 2011.
Atès que segons estableix la Base 49ª de les d’Execució del Pressupost per l’any 2011, l’òrgan 
competent per a la seva aprovació és el Ple de la Corporació.
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Per tot  el  què s’ha exposat,  i  de conformitat  amb la  legislació  vigent,  es proposa al  Ple  de la 
Corporació l’aprovació de les següents factures:

Nº FTRA. PROVEEDOR IMPORTE
07A1KQ000002 TELEFONICA DE ESPAÑA SA 5.019,83
07B1KQ000003 TELEFONICA DE ESPAÑA SA 5.019,83
07C1KQ000001 TELEFONICA DE ESPAÑA SA 5.019,83
07D1KQ000002 TELEFONICA DE ESPAÑA SA 5.019,83
07E1KQ000002 TELEFONICA DE ESPAÑA SA 5.019,83
 TOTAL 25.099,15

Eivissa, 19 de setembre de 2011.EL TINENT D’ALCALDE DELEGAT DE L’ÀREA ECONÒMICA I 
D’ADMÓ. MUNICIPAL, Sgt.: Juan Daura Escandell,”

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa Econòmica i d’Administració Municipal.

Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat.

3r. Mocions amb proposta d’acord:

3.1.- Moció del Grup Municipal PSOE PACTE amb proposta d’acord per garantir la construcció d’un 
tanatori i d’un crematori públic:

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA PER TAL DE GARANTIR
LA CONSTRUCCIÓ D’UN TANATORI I UN CREMATORI PÚBLIC

Enrique Sánchez Navarrete, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l’empara del que 
estableixen  els  articles  91.4  i  97.3  del  Real  Decret  2568/86  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

Vist el rebuig expressat per part de la ciutadania per l’acord adoptat al ple del passat 1 d’agost amb 
el vistiplau de l’equip de govern sobre la construcció d’un crematori que no inclourà la construcció 
del servei complementari de tanatori.
Vist  que  l’actual  equip  de  govern  no  va  informar  en  aquell  moment  del  fet  que  té  paralitzada 
l’execució de l’expedient número 45/10 “Confección del expediente de contratación del contrato de 
concesión  de  obra  pública  para  la  redacción  del  proyecto  de  construcción  y  explotación  del 
tanatorio-crematorio municipal de Eivissa”.
El grup municipal  PSOE-PACTE a l’Ajuntament d’Eivissa considera imprescindible la posada en 
marxa d’un servei de tanatori i crematori que cobreixi les necessitats que comporta un defunció per 
als ciutadans del nostre municipi.
Aquest servei ha de ser:

- Integral, i per tant facilitarà al ciutadà tota la gestió en un únic tràmit.
- De qualitat i de titularitat pública.
- Amb instal·lacions còmodes, modernes i pròximes al ciutadà.

3



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 29 de setembre de 2011

- Amb preus raonables i assequibles, ajustats al servei de qualitat.
Un projecte curt de mires i allunyat de la voluntat ciutadana, com seria la construcció del servei de 
crematori  solament,  suposaria  un  minvament  en  la  qualitat  que  l’Ajuntament  ha  de  donar  als 
ciutadans en un moment tan sensible com és la pèrdua dels nostres familiars o amics.
La introducció d’aquestos serveis municipals,  especialment  el  de tanatori,  no ha de suposar un 
perjudici per a la iniciativa privada, que pot conviure amb la iniciativa pública, i sí una clara millora 
de l’oferta i del servei i l’atenció a la ciutadania.
Per tot això, el grup municipal PSOE-PACTE per Eivissa proposa el següent

ACORD

1.  Declarar  l’aposta  definitiva  de  l’Ajuntament  d’Eivissa  per  un  servei  de  tanatori  i  crematori 
municipal.
2. Desbloquejar l’expedient número 45/10 “Confección del expediente de contratación del contrato 
de concesión de obra pública para la redacción del proyecto de construcción y explotación del 
tanatorio-crematorio municipal d’Eivissa”, permetent continuar amb el procés de posada en marxa 
dels serveis.
3. Rescatar els excel·lents projectes realitzats pels professionals de l’Ajuntament com avanç del 
futur tanatori i crematori d’Eivissa.
4. Activar i agilitzar els tràmits necessaris per que el tanatori i el crematori estiguin donant servei als 
ciutadans del nostre municipi dintre de la present legislatura.
Eivissa, 23 de setembre de 2011

Sgt. Enrique Sánchez Navarrete,
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a

l’Ajuntament d’Eivissa”.

Intervencions:

Sr. Sánchez: El motiu pel qual presenten aquesta moció, és perquè el Partit Popular en el Ple del 
mes d’agost, va amagar informació rellevant i necessària a l’hora de prendre una decisió sobre la 
construcció d’un servei integral de tanatori i crematori en el municipi.
En principi no demanarà explicacions, creu que és el moment de mirar endavant, de construir ciutat 
junts, i de buscar un acord unànime d’un servei integral de tanatori i crematori. Confiant en aquest 
acord, se centrarà en buscar els punts que tots els grups tenen en comú i que espera que serviran 
de base per aquest acord unànime.
En  les  intervencions  del  Ple  del  passat  mes  d’agost,  els  partits  de  dreta  mostraren  la  seua 
preocupació  pels  elevats  costos  que  els  ciutadans  del  municipi  paguen  pels  serveis  funeraris, 
encara que incidien en el tema de la cremació, suposa que també estaran preocupats pels costos 
que tenen els serveis d’un tanatori. Els preus d’Eivissa són els més elevats de les Illes Balears.
Hi ha un estudi de viabilitat sobre la construcció d’un tanatori i crematori en el nostre municipi, on 
s’informa  que  efectivament  és  viable,  financera  i  econòmicament,  la  construcció  mitjançant 
concessió d’obra pública, d’un tanatori i un crematori amb dos forns en el nostre municipi.
El Sr. Villalonga opinava en aquell Ple que no era possible. Ara poden deixar d’especular. Existeix 
un estudi realitzat per un professional solvent, que informa que és viable un tanatori i un crematori, 
junt i complementari.
En el Ple d’agost tots varen expressar la necessitat que els preus dels serveis funeraris per als 
ciutadans, tenien que ser assequibles, i en el cas que els serveis fossin públics, havien de ser més 
barats per als ciutadans empadronats en el municipi d’Eivissa.
El Sr. Larroda va dir que si es feia en el municipi d’Eivissa, serien preus pactats per a tots els 
ciutadans del municipi. És evident que un servei de tanatori i crematori, que és viable i és públic, els 
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preus seran més assequibles per als ciutadans, i amb això suposa que tots estaran d’acord.
Tots estan preocupats per no carregar amb més despeses de les necessàries a l’Ajuntament. El 
cost de la construcció d’un tanatori-crematori és zero. Mentre que el cost de la construcció només 
del crematori, abans d’iniciar res, pot costar uns 50.000 euros, ho explicarà.
Tal i com informa l’estudi de viabilitat, les despeses de consultoria externa per a l’elaboració de 
l’expedient  de  contractació,  s’imputen  al  guanyador  del  concurs  de  concessió  d’obra  pública,  i 
pertant el cost per a l’Ajuntament, zero. Si s’abandona el projecte, aquests treballs, que quedaran 
incomplets, es tendran que pagar, i pujaran uns 35.000 euros. I les hores de treball de sis tècnics 
municipals,  ocupades  en  elaborar  avantprojectes  de  tanatori  i  crematori  es  perdran.  S’hauran 
d’ocupar, a més, noves hores en un nou projecte únic de crematori. Si es quantifiquen aquestes 
hores poden pujar a 10 o 15 mil euros.
En el mes d’agost el Sr. Larroda, va dir que no estaven en època de gastar sous en licitacions que 
després no es poden portar a terme. En aquest cas l’obra es viable, financera i econòmicament, i és 
a cost zero. Es pregunta si això no és exactament el que volen tots.
A més, l’informe de viabilitat recull la possibilitat de cobrar un cànon a l’empresa adjudicatària del 
servei, o sigui que no sols no li costaria sous a l’Ajuntament, sinó que pot ser una font d’ingressos. 
Espera que rectifiquin i no defensin els interessos de l’empresa privada i sí els interessos generals 
dels ciutadans.

Sr.  Daura: Està  molt  sorprès  pel  que  diu  el  Sr.  Sánchez,  ja  que  el  projecte  no  és  viable 
econòmicament,  i  el  manteniment  d’un  tanatori  i  crematori  suposa uns costos que,  en aquests 
moments, l’Ajuntament no pot assumir.

Sr. Villalonga: Demana al Sr. Sánchez que no encaselli al seu grup en cap ideologia política.

Sr. Sánchez: El  Sr.  Daura diu que no es viable.  És la seva opinió contra la d’un informe d’un 
professional solvent. Amaguen informació i no rectifiquen, negant els drets dels ciutadans.
Tenen  que  respondre  davant  els  ciutadans  preguntes  molt  senzilles.  Tenen  dret  els  ciutadans 
d’Eivissa a què els serveis de tanatori i crematori, tinguin preus similars als dels ciutadans d’una 
altra illa? El tanatori i el crematori són serveis complementaris, i viables econòmica i financerament?
A més poden generar ingressos per a l’Ajuntament, i aquests ingressos si no es converteixen en 
altres  serveis  per  a  la  ciutadania,  poden  revertir  en  un  abaratiment  dels  costos  de  tanatori  i 
crematori.  Demana  qui  pren  les  decisions  a  l’Ajuntament,  ja  que  s’afavoreixen  interessos  de 
l’empresa  privada.  Tenen  exposada  la  maqueta  del  tanatori  que  estava  projectada,  pareix  un 
missatge al ciutadà, “d’aquí tens el que necessites, però els empresaris que ens dirigeixen no ens la 
deixen construir”. 

Sr. Daura: L’hi pot dir més fort però no més clar: Hi ha un informe que diu que no és viable en 
aquests moments. No estan al servei de cap empresa privada. Volen el bé del poble i ho faran en el 
seu moment.

Sr. Villalonga: Fer el tanatori en sòl industrial, sacrificant 3.198 metres, té un cost per al municipi, 
perquè aquest sòl val sous. Tenir un crematori també generarà un ingressos per a l’Ajuntament amb 
les taxes que es puguin cobrar.  

Sotmès l’assumpte a votació, és desestimat amb els vots en contra de les Sres. Sánchez-Jàuregui, 
Sansano,  Marí,  Sánchez,  Valladolid,  i  Srs.  Daura,  Mayans,  Rodrigo,  Marí,  Prats,  Larroda,  i 
Villalonga,  i  a favor de les Sres.  Costa,  Boned,  Martínez,  García,  i  Srs.  Costa,  Sánchez,  Ruiz, 
Molina, Ferrer.

3.2.- Moció  del  Grup  Municipal  PSOE-PACTE  amb  proposta  d’acord  perquè  es  convoqui  la 
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Ponència Tècnica del PEPRI de Dalt  Vila-Es Soto i  del  PEPRI de sa Penya,  La Marina i zona 
d’Eixample:

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA PER TAL QUE ES
CONVOQUI LA PONÈNCIA TÈCNICA DEL PEPRI DE DALT VILA-ES SOTO I DEL

PEPRI DE SA PENYA, LA MARINA I ZONA DE L’EIXAMPLE

Marc Costa Tur, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l’empara del que estableixen 
els articles 91.4 i 97.3 del Real Decret 2568/1986 que aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu debat i aprovació al proper 
ple ordinari la següent MOCIÓ:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

1.- Que en data 27 de juliol es van constituir les comissions de control del Plans Especials de Dalt 
Vila-Es Soto i sa Penya, la Marina i la zona de l’Eixample.
2.- Que aquella sessió només fou constitutiva i sense cap contingut operatiu.
3.- Que fins a dia d’avui no s’ha celebrat cap ponència tècnica dels dos PEPRI, pas previ perquè les 
comissions de control tinguin contingut efectiu.

ACORD

Acordar  que es procedeixi  de  manera  immediata  a la  convocatòria  de la  ponència  tècnica  del 
PEPRI de Dalt Vila-es Soto i del PEPRI de sa Penya, la Marina i la zona de l’Eixample i que es 
respecti la periodicitat  de sessions (1 al  mes),  així  com la seva composició (1 representant del 
Col·legi d’Arquitectes Tècnics i un altre del Col·legi d’Arquitectes).
Eivissa, 23 de setembre de 2011

Sgt. Marc Costa tur
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a

l’Ajuntament d’Eivissa.”

Intervencions:

Sr.  Costa: El  dia  23 d’aquest  mes varen presentar  una moció  perquè no s’havia  constituït  la 
Ponència Tècnica del PEPRI. 
Curiosament el dia 27 ja s’ha convocat. És preocupant que ho hagin convocat només després que 
els hi ho hagin demanat. Té constància que hi ha molts expedients pendents des del mes de juny, 
que estan aturats, i no entén perquè no ho havien fet abans. Els ciutadans no tenen perquè esperar 
aquest temps.

Sr. Marí: Li sorprèn que desprès de la convocatòria, no hagin retirat la moció. No te sentit la moció 
perquè demà hi ha la ponència. 

Sr. Costa: Només volen que es donin les llicències, que s’haurien hagut de donar durant els mesos 
de juliol i agost. A més a la moció el que es demana és que la periodicitat d’aquesta ponència sigui 
la mateixa que abans, i que la composició també sigui la mateixa que abans.

Sr. Marí: Si fins el dia 26 d’agost el col·legi d’Arquitectes no comunica qui forma part de la ponència 

6



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 29 de setembre de 2011

com  a  tècnic,  ni  al  juliol  ni  a  l’agost  s’hauria  pogut  convocar  la  ponència.  Es  respectarà  la 
periodicitat, i es convocarà tantes vegades com sigui necessari perquè la feina surti. Evidentment la 
seva composició, estarà formada per tècnics municipals, i representants del col·legi d’Arquitectes 
Tècnics i del col·legi d’Arquitectes.

Sotmès l’assumpte a votació, és desestimat amb els vots en contra de les Sres. Sánchez-Jàuregui, 
Sansano,  Marí,  Sánchez,  Valladolid,  i  Srs.  Daura,  Mayans,  Rodrigo,  Marí,  Prats,  Larroda,  i 
Villalonga,  i  a favor de les Sres.  Costa,  Boned,  Martínez,  García,  i  Srs.  Costa,  Sánchez,  Ruiz, 
Molina, Ferrer.

3.3- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE amb proposta d’acord per a l’inici urgent de les obres 
per garantir noves infraestructures educatives:

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA SOBRE L’INICI URGENT
DE LES OBRES PER GARANTIR NOVES INFRAESTRUCTURES EDUCTIVES

Àngels Martínez Corderas, regidora del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l’empara del que 
estableixen  els  articles  91.4  i  97.3  del  Real  Decret  2568/1986  que  aprova  el  Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu debat i 
aprovació al proper ple ordinari la següent MOCIÓ:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La ciutat d’Eivissa pateix un dèficit històric en matèria educativa, dèficit que va quedar reflectit a la 
darrera aprovació del Pla General d’Ordenació Urbana i que a dia d’avui podria corregir-se si es 
construïssin les infraestructures que aquest pla recull.
Durant la passada legislatura es varen produir avanços que haurien de consolidar-se durant els 
propers anys per tal que l’alumnat de la nostra ciutat pugui estar atès en condicions adequades i 
segons els paràmetres que marca la normativa.
Tot i el posicionament unànime que hi ha a l’illa d’Eivissa respecte de la necessitat de començar 
quan abans  les  obres  de  construcció  dels  nous  centres  educatius,  el  conseller  d’Educació  del 
Govern de les Illes Balears, Rafel Bosch, ha manifestat recentment que ‘ara mateix no hi ha sous 
per realitzar aquestes obres’.
Per tal d’aconseguir un posicionament clar i rotund de totes les forces polítiques de l’Ajuntament 
d’Eivissa, el grup municipal PSOE-PACTE proposa el següent

ACORD

El  Ple  de  l’Ajuntament  d’Eivissa  insta  al  Govern  de  les  Illes  Balears  a  reprendre  de  manera 
immediata les obres de construcció de l’escola de sa Bodega, que permetran duplicar la capacitat 
d’aquesta escola. Així mateix, l’Ajuntament d’Eivissa insta al Govern de les Illes Balears a buscar 
les fórmules de finançament  que facin possible  el  desdoblament  de l’escola  de Can Cantó i  la 
construcció de la nova escola des Pratet.
Eivissa, 23 de setembre de 2011

Sgt. Àngels Martínez Corderas,
Regidora del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a

l’Ajuntament d’Eivissa.”
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Intervencions:

Sra. Martínez: Han presentat la moció perquè entenen la importància que té l’educació. Donat que 
el municipi d’Eivissa és el que té les ràtios més altes, amb moltes aules que sobrepassen el número 
recomenat  d’alumnes,  i  donada  la  preocupació  que  tenen  les  famílies,  els  professionals  de 
l’educació, els sindicats i el Consell Escolar Insular, per això presenten la moció  instant la urgència 
de què es facin aquestes infraestructures.

Sra. Sánchez-Jáuregui: El fons de la moció és correcte però no és necessària perquè arriba tard.
Els recorda que han estat 12 anys governant aquest Ajuntament, i han tingut els barracons que 
tenien que ser provisionals, instal·lats anys i anys, i ara que el grup popular porta tres mesos, els 
demanen que facin un canvi d’infraestructures.
Com tenien clar que ja estava bé de tenir barracons i que es necessiten noves infraestructures, el 
que han fet quan han arribat i dins d’aquests cent dies, ha set instar ja al Govern, per la qual cosa 
no és que no estiguin d’acord amb aquesta moció, sinó que no és necessària per l’equip de govern 
ja havia instat al Govern en aquests termes.
Hi va haver una visita del Conseller d’Educació, i es va arribar a un acord.  En relació al Col·legi 
d’Es  Pratet,  han  estudiat  la  manera  de  fer  alguna  cosa  que  legalment  sigui  procedent,  i 
afortunadament l’han trobat. Al solar de sa Joveria, que ja està cedit per l’Ajuntament al Govern, i 
amb una  declaració  d’interès  autonòmic,  que  es  preveu  pels  proper  dies,  es  podrà  començar 
immediatament la construcció del col·legi d’es Pratet.
Per tant aquesta moció no la votaran a favor no perquè no estiguin d’acord, sinó perquè ja no és 
necessària perquè ja està fet.

Sra. Martínez: S’alegren que es comenci a fer l’escola. Tenen entès que ja estava cedit el lloc per 
fer l’escola, per l’anterior equip de govern.
També vol saber que passa amb sa Bodega i l’ampliació de can Cantó.

Sra.  Sánchez-Jáuregui: La setmana que ve vendrà el  Conseller  d’Educació  i  ho explicarà tot. 
Portaran  endavant  el  col·legi  d’es  Pratet  a  sa  Joveria,  i  totes  les  infraestructures  es  tiraran 
endavant. 

Coincideixen amb el fons de la moció però reitera que la votaran en contra perquè ha arribat tard. 

Sotmès l’assumpte a votació, és desestimat amb els vots en contra de les Sres. Sánchez-Jàuregui, 
Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid, i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí Prats, i Larroda, a favor 
de  les  Sres.  Costa,  Boned,  Martínez,  García,  i  Srs.  Costa,  Sánchez,  Ruiz,  Molina,  Ferrer,  i 
l’abstenció del Sr. Villalonga.

3.4.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE, amb proposta d’acord per demanar al Govern de les 
Illes Balears que compleixi amb les seues obligacions econòmiques davant l’Ajuntament d’Eivissa:

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA PER TAL DE DEMANAR
AL GOVERN DE LES ILLES BALEARS QUE COMPLEIXI AMB LES SEUES

OBLIGACIONS ECONÒMIQUES DAVANT L’AJUNTAMENT D’EIVISSA

Alfonso Molina Jiménez, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l’empara del que 
estableixen  els  articles  91.4  i  97.3  del  Real  Decret  2568/1986  que  aprova  el  Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu debat i 
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aprovació al proper ple ordinari la següent MOCIÓ.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A  la  vista  de  l’anunci  fet  pel  Govern  de  les  Illes  Balears,  segons  el  qual  no  es  pagarà  als 
ajuntaments  de  la  Comunitat  Autònoma  la  quantitat  ja  compromesa  corresponent  al  Fons  de 
Cooperació Local o es pagarà tan sols una part d’aquesta quantitat.
Donat que això podria suposar que l’Ajuntament d’Eivissa deixi d’ingressar en aquest exercici prop 
de mig milió d’euros.
Tenint en compte que aquesta mesura pot suposar un incompliment de la Llei 20/2006, Municipal i 
de  Règim  Local  de  les  Illes  Balears  i  un  greu  perjudici  per  a  l’administració  local  i  per  a  la 
ciutadania, que sens dubte haurà de patir una reducció de serveis.
Per tot això, el grup municipal PSOE-PACTE per Eivissa presenta la següent

PROPOSTA D’ACORD

Instar  al  Govern  de les  Illes  Balears  a  complir  amb la  seva obligació  d’abonar  a  l’Ajuntament 
d’Eivissa,  i  a  la  resta  d’ajuntaments  de  les  Illes  Balears,  la  quantitat  corresponent  al  Fons  de 
Cooperació Local contemplada al pressupost de 2011.
Eivissa, 26 de setembre de 2011

Sgt. Alfonso Molina Jiménez,
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a

l’Ajuntament d’Eivissa”

Intervencions:

Sr. Molina: Han vist que el Govern comunica via SMS o fax, que enguany només pagarà un 25% 
de l’ajuda al municipis. Els preocupa l’impacte que això pot tenir en els comptes de l’Ajuntament, 
perquè l’Ajuntament deixarà d’ingressar 426.567 euros, que és una quantitat prou important.
Aquest  és l’objectiu  de la  moció,  posar-se al  servei  del  ciutadans,  i  col·laborar  amb l’equip  de 
govern, en el sentit de reclamar al Govern Balear que compleixi les seves obligacions, tal com ho 
regula la Llei.

Sr. Villalonga: La postura del seu grup és de recolzament a la moció si canvien el text, i a part de 
demanar al Govern Balear que pagui els deutes que té amb aquest Ajuntament, ho fa també amb 
els empresaris, particulars, etc.

Sr. Daura: L’hi recorda que han governat fins el mes de juny i es pregunta perquè no ha pagat el 
Govern Balear quan manaven vostès.
En aquests moment saben les dificultats que tenen totes les entitats, inclosos el Govern Balear i el 
Govern Central, per tant exigir li pareix una paraula molt forta.
Lògicament, miraran de cobrar el màxim possible, però si s’han atrevit a dir que pagaran un 25%, 
entén que estan fent un esforç gros, i l’Ajuntament també el tindrà que fer.

Sr. Molina: Estarà encantat de recolzar aquesta moció quan la presenti el Sr. Villalonga. En aquest 
moment estan parlant d’una altra cosa. No canviaran el text de la moció.
Està clar que és una situació delicada per a totes les administracions. Però aquí s’han de preocupar 
dels problemes de la ciutat i dels ciutadans. Estan davant una situació que suposa que l’Ajuntament 
perdi aproximadament 400.000 euros d’ingressos per aquest any, amb els quals es podrien cobrir 
moltes despeses.
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Li  agradaria  saber  l’actitud que prendria  l’equip  de govern,  en el  cas que fos el  PSOE qui  no 
pagués.
Pensen que seria raonable que l’Ajuntament faci una manifestació pública perquè el govern pagui, a 
part de les gestions que segur està fent l’equip de govern. Per això creu que haurien de recolzar la 
moció, que està feta pensant amb els ciutadans.

Sr. Villalonga: Recull el guant al Sr. Molina, i així serà en el proper Ple.

Sr. Daura: Han rebut la comunicació en un escrit, a part del SMS. Entén que el Govern està fent un 
esforç molt gros per pagar aquest 25%, els agradaria que fos més però entenen la seua situació i 
pensen que serà difícil.

Sotmès l’assumpte a votació, és desestimat amb els vots en contra de les Sres. Sánchez-Jàuregui, 
Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid, i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí Prats, i Larroda, a favor 
de  les  Sres.  Costa,  Boned,  Martínez,  García,  i  Srs.  Costa,  Sánchez,  Ruiz,  Molina,  Ferrer,  i 
l’abstenció del Sr. Villalonga.

3.5.- Moció  del  Grup  Municipal  Nova  Alternativa,  amb  proposta  d’acord  sobre  les  restriccions 
d’accés al tràfic rodat a les Àrees de Circulació Restringida.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“D. Antonio Villalonga Juan,
portavoz del Grupo Municipal de Nova Alternativa de Eivissa,

quiere hacer llegar a Vd. la siguiente MOCIÓN para ser incluida en el Orden del Día,
debatida y votada, en el Pleno del próximo día 29 de septiembre de 2011.

Moción de propuesta de acuerdo sobre las restricciones de acceso al tráfico
rodado en las Áreas de Circulación Restringida.

Debido a las constantes y manifiestas limitaciones e incomodidades que sufren los vecinos, 
empresas y entidades de Dalt Vila y La Marina, en el acceso de tránsito rodado a dichos barrios.

PROPONEMOS:

Que se efectúen las acciones oportunas, para adaptar el acceso de tráfico rodado a las 
necesidades de vecinos, empresas y entidades, sin perjuicio del interés municipal.

Eivissa, a 23 de septiembre de 2011
Fdo. Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr. Villalonga: Actualment l’accés a Dalt Vila està regit per l’article 18 de l’Ordenança Municipal de 
Circulació, que diu quins vehicles hi poden accedir i quins no.
Demanen que l’Ajuntament adopti les mesures oportunes, perquè la situació actual que tenen els 
vesins i alguns comerciants se solventi.

La  normativa  municipal  exclou  els  problemes  que  causa  aquest  tall  de  transit  als  vesins,  per 
exemple, no hi pot accedir un serraller, ni un metge privat, etc. Hi ha multitud de supòsits en que els 
veïns es troben perjudicats. 
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Creuen que modificar aquest tipus de qüestions, no té perquè tenir un cost elevat. El que platejarien 
seria  una  reunió  amb els  vesins,  veure  quin  és  el  mètode,  i  que  aquestes  restriccions  fossin 
diferents, tant en temporada d’estiu com d’hivern, i els horaris.

Sr. Costa: A Dalt Vila tothom no hi cap i hi ha d’haver un accés restringit. Actualment el sistema 
que hi ha, son unes franges horàries al matí i a la tarda que es pot pujar per fer determinades 
gestions. Està clar que hi ha excepcions, com les que comenta el Sr. Villalonga, però no es pot 
preveure tota la casuística possible.
L’anterior equip de govern va deixar en marxa un sistema informatitzat de captació de matricules, 
que es podria posar en funcionament i que potser serviria per intentar organitzar millor el trànsit de 
Dalt Vila.
Tothom  sap  de  a  Dalt  Vila  qui  està  acreditat  per  pujar-hi,  són  les  persones  que  hi  estan 
empadronades, i actualment les activitats hoteleres que hi ha Dalt Vila, tenen unes targetes que 
poden anar donant als seus clients per pujar i baixar.
Ara hi ha un sistema que fins ara ha anat funcionant i que segur que és millorable. Se’n pot parlar.

Sr.  Mayans:  Agraeix  al  Sr.  Villalonga  la  forma  que  té  de  fer  oposició,  presentant  les  seves 
propostes.  L’accés a Dalt  Vila  seguirà funcionant  com fins ara, amb gent a la barrera. Aquest 
projecte és una Pla E, que es va executar per l’anterior equip de govern i que una de les finalitats 
que tenia era eliminar el personal de la barrera per reduir costos. De moment no es pot portar a 
terme perquè eliminar la gent de la barrera genera en alguns casos problemes per la gent que viu a 
Dalt Vila.

En relació a la Marina estan valorant i estudiant un projecte que sigui viable per al proper any.

Sr. Villalonga: La pretensió d’aquesta proposta, és que es reuneixin amb els residents per buscar 
una  sèrie  de  dates  en  les  quals  es  pugui  deixar  l’accés  obert.  Aquest  fet  ja  augmentaria 
sensiblement la qualitat  de vida dels vesins. També estaria bé que la gent major que li  agrada 
assistir als cultes religiosos a Dalt Vila, se’ls permetés aquest accés.

Sr. Costa: Pensa que al final estan dient tots el mateix, i el que estan intentant és millorar la qualitat 
de  vida  dels  vesins  de Dalt  Vila.  El  sistema del  pla  E,  és  bo encara  que segurament  pot  ser 
millorable. Votaran a favor d’aquesta moció, ja que l’esperit d’aquesta és seguir treballant per tal 
que el centre històric acabi sent zona peatonal. 

Sr. Mayans: Quan es gasten sous s’han de fer bé les coses. El Sr. Costa reconeix que el sistema 
és millorable, i pertant reconeix que el sistema no estava bé. Per tant seguiran mantenint la persona 
que hi ha allí perquè veuen que hi ha buits en les diferents situacions que es poden donar.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Abans de passar a la votació d’aquesta moció, vol dir que creu que al final 
tots els grups estan d’acord, expressat d’una manera o d’una altra, amb que la barrera de Dalt Vila 
té que estar allí, ja que encara que hi hagi un sistema d’ordenador adequat perquè funcioni tota 
sola, donades les circumstàncies de que a Dalt Vila hi ha una institució, residents i veïns, i que això 
suposa que poden haver-hi situacions extraordinàries, hi ha d’haver una persona a la barrera tot el 
temps, i hi ha d’haver  un sistema que quan hi hagi aquestes situacions extraordinàries, la persona 
que està allí tingui la facilitat, a través de la Policia Local, de saber que en aquest cas pot deixar 
accedir a la persona que ho necessiti. 

La moció era una mica genèrica, però si aquesta era la proposta de la moció, es podria concretar i 
es podria votar per unanimitat. 
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Sr. Villalonga: Sí bàsicament seria això. Si els pareix i estan tots d’acord, en la mateixa Comissió 
del PEPRI de Dalt Vila, es podrien fixar quines serien les condicions, i després sobre la marxa es 
podrien anar canviant, i fer el reglament d’ús d’aquest servei.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Es modifica la moció, en el sentit de mantenir la persona tot l’any a la 
barrera de Dalt  Vila,  i establir  un sistema a través de la Policia Local perquè en els casos que 
procedeixi no hi hagi cap problema per a l’accés a la zona de Dalt Vila, a més dels que ja estan 
autoritzats habitualment.

Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat.

4t. Decrets i comunicacions:

4.1.- Decret de canvi de la representació de l’Ajuntament a la FELIP:

Donat compte del Decret d’Alcaldia, del tenor literal següent:

“DECRET.-  Mitjançant el present i en virtut de les facultats que em confereix la legislació vigent, 
resolc que la representació d’aquest Ajuntament a la FELIP l’ostentarà aquesta Alcaldia,  com a 
Titular, i la 2ª Tinent d’Alcalde, Sra. Catalina Sansano Costa, com a Suplent.

Que es doni compte del present Decret al Ple de la Corporació a la primera sessió que celebri, per 
a la seua ratificació, es notifiqui als designats. Tot això sense perjudici de l’efectivitat del present 
Decret a partir del dia següent a la seva firma.

Eivissa, 15 de setembre de 2011

       L'ALCALDESSA,    En don fe
EL SECRETARI-ACCTAL.,

Sgt.: Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez Sgt.: Joaquim Roca Mata”

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

4.2.- Decret de canvi de la representació al Consell Escolar de L’IES Isidor Macabich.

Donat compte del Decret d’Alcaldia, del tenor literal següent:

“DECRET.-  Mitjançant el present i en virtut de les facultats que em confereix la legislació vigent, 
resolc que el representant d’aquest Ajuntament al Consell Escolar de l’IES Isidor Macabich, sigui el 
Regidor Sr. Raimundo Prats Ramos, en substitució del Sr. Juan Daura Escandell.

Que es doni compte del present Decret al Ple de la Corporació a la primera sessió que celebri, per 
a la seua ratificació, es notifiqui als designats. Tot això sense perjudici de l’efectivitat del present 
Decret a partir del dia següent a la seva firma.

Eivissa, 21 de setembre de 2011

       L'ALCALDESSA,    En don fe
EL SECRETARI-ACCTAL.,
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Sgt.: Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez Sgt.: Joaquim Roca Mata”

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

4.3.- 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.

5è. Mocions sense proposta d’acord:

5.1.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE, sobre mobilitat i transport públic:

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DE CONTROL DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA SOBRE
MOBILITAT I TRANSPORT PÚBLIC

Rafel  Ruiz  González,  regidor  del  grup  municipal  PSOE-Pacte  per  Eivissa,  a  l’empara  del  que 
estableix l’article 22.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i per 
exercitar la funció de control i fiscalització dels òrgans de govern, presenta la següent MOCIÓ DE 
CONTROL:

Durant les darreres setmanes hem pogut llegir a la premsa declaracions de diferents responsables 
polítics que podrien suposar canvis importants en el model de mobilitat defensat per les institucions 
fins ara, tant a nivell insular com municipal. És per això, que el grup municipal del PSOE-PACTE 
per Eivissa voldria conèixer les prioritats de l’equip de govern de l’Ajuntament d’Eivissa en aquesta 
matèria i quins són els criteris que regiran, durant els propers quatre anys, les actuacions de la 
institució en aquest àmbit.
Eivissa, 23 de setembre de 2011

Sgt. Rafel Ruiz González
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a

l’Ajuntament d’Eivissa.”

Intervencions:

Sr. Ruiz: Des del PSOE-PACTE, pensen que la mobilitat a Eivissa ciutat, amb un volum per metre 
quadrat important de vehicles, és un tema cabdal. Estan preocupats perquè no saben quin model 
de mobilitat  té  el  PP,  per  això  formula les següent  preguntes i  estaria  content  si  li   contestés 
almenys la meitat de les mateixes.

- Pensen desenvolupar el Pla de Mobilitat que té l’Ajuntament o pensen aturar-lo i fer-ne un de nou?
- Què pensa l’Ajuntament de la desaparició del Consorci de Mobilitat per a l’Illa?
- Reclamaran la gestió de les línies d’autobusos de Vila, o ho deixaran en mans del Consell?
-  El  retall  de  línies  d’autobusos  anunciat  per  la  Consellera,  afectarà  a  Vila?  Si  és  així  què 
reclamaran? Suposarà una pèrdua econòmica per l’Ajuntament?
Té pendent la resposta sobre el tema dels taxis pirates.
- Quin criteri tenen quan a les llicències temporals de taxis, si les volen deixar en mans del Consell, 
o creuen que la competència té que estar a l’Ajuntament?
- Què faran amb el  sistema de GPS que estava a punt  d’instal·lar-se? Pensen modificar-ho o 

13



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 29 de setembre de 2011

seguiran endavant amb el que hi havia proposat?
- L’estació d’autobusos està per obrir. Quan obriran?
- S’estan fent nous informes? Han mantingut conversacions amb la concessionària?
- Ha demanat indemnitzacions econòmiques l’empresa concessionària?
Dins de la mobilitat hi ha un tema molt important, que és la mobilitat sostenible dins del projecte 
Ritmo, al qual pertany l’Ajuntament. Parlar de mobilitat sostenible significa parlar de bicicletes, per 
això des del grup PSOE-PACTE pensen que és important que es facin polítiques de mobilitat en 
favor de la bicicleta. Tenien un projecte que es deia E-Bicing. Li agradaria saber si l’equip de govern 
té algun projecte de préstec de bicicleta pública? Si pensen portar-lo a terme? Perquè l’Ajuntament 
no va fer cap activitat el dia europeu sense cotxe?
Dins  del  programa  del  Partit  Popular  ha  vist  alguna  proposta  per  solucionar  els  problemes 
d’aparcament. Quan es veurà la primer actuació en aquest sentit?
Els agradaria saber si en el plec de la venda d’aparcaments de la Torre de Can Ventosa, contaran i 
afegiran  les  demandes  dels  vesins  d’es  Pratet,  que  reclamaven  una  certa  prioritat?  Quan  els 
començaran a vendre?
Per acabar vol parlar de la zona blava. Reconeix que no varen ser prou diligents, però la zona blava 
actualment, amb la nova empresa de gestió podria estar en marxa. En quin punt es troba aquesta 
situació?

Sr. Mayans: El seu projecte i model de ciutat és molt senzill, és potenciar i augmentar el transport 
públic, la bicicleta i els vehicles elèctrics. En això estan i és en la línia que seguiran.
S’ha reunit  amb diferents empreses que impulsarien  la  mesura de posar  bicicletes  públiques,  i 
bicicletes elèctriques.
En relació a la Zona blava,hi ha dos empreses que es varen denunciar entre elles, el procés es va 
paralitzar, i s’ha demanat un informe a la Junta Consultiva. Va parlar amb la Presidenta de la Junta, 
i li va dir que segurament, fins a mitjans d’octubre no disposarien d’aquest informe. Reconeix que 
no està funcionant, que moltes de les màquines tampoc funcionen, i el personal és escàs. Però és 
una cosa heretada així.
Els aparcaments dissuasoris, estan tots supeditats al projecte de la E-10.
Pel que fa als taxis, les competències de les llicències temporals seran cedides a l’Ajuntament i 
estan valorant quantes se’n necessiten. 
En relació als taxis pirates, amb el  permís de la Sra. Alcaldessa li contestarà a la pregunta que va 
formular a l’anterior Ple sobre aquest tema. En total s’han realitzat 27 controls, en torns de matí i nit, 
amb un resultat de 44 denuncies a conductors de vehicles que realitzaven transport de persones 
sense la corresponent llicència administrativa. D’aquestes 44 denuncies, 26 varen ser imposades 
per la Policia Local d’Eivissa, i 18 en controls conjunts amb inspectors de transport. Els controls es 
realitzaren, en la seua majoria, a la sortida d’una coneguda discoteca de l’Avgda. 8 d’Agost. Es 
varen immobilitzar i retirar un total d’11 vehicles per diferents motius. Hi ha un ex regidor del seu 
grup que l’hi podria facilitar més informació. 
Pel que fa al Pla de Mobilitat que varen redactar per als anys 2007-2010, vol dir que durant el seu 
mandat només es va posar en marxa un 5% d’aquest Pla.
En relació al dia europeu sense cotxes, no s’hi varen poder incorporar, perquè ho hauria d’haver fet 
l’anterior equip de govern i no ho va fer.

Del reglament del GPS, estan pendents de resoldre al·legacions. La seua postura és que sigui un 
GPS comú per a tota l’Illa, gestionat només per una empresa.
Quan a l’edifici del CETIS la Sra. Alcaldessa li podrà donar més informació, però vol dir que  hi 
havia un informe del Sr. Prats, antic Conseller de Mobilitat, que deia que no era convenient anar al 
CETIS de moment.

Sr. Daura: Per al·lusions i  en relació a la venda dels pàrkings de Can Ventosa manifesta que quan 
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varen arribar, van veure que l’anterior equip de govern no s’havia iniciat l’expedient per la venda.
Estan acabant de redactar el plec. Tots els veïns d’es Pratet  tindran prioritat absoluta.

Sr. Ruiz: L’hi ha contestat bastantes preguntes, però no li ha contestat la pregunta més important, 
la del CETIS. Ha passat per Isidor Macabich? Ha vist l’estació d’autobusos nova?  Hi ha una estació 
d’autobusos nova, amb accessos amplis, on poden estar els autocars guardats sense remors, amb 
fàcil accessibilitat per persones discapacitades, amb la que els comerciants no es queixarien i la 
tenen tancada.  Quan l’obriran?
Li agradaria que la situació d’Isidor Macabich canviés pel bé de la nostra ciutadania.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Respecte al tema del CETIS, contestarà ella quan arribi el torn, ja que 
forma part d’una de les preguntes que va quedar pendent a l’altre Ple.

Sr. Mayans: L’hi vol dir es passeja per Isidor Macabich, per es Pratet, per tots els llocs, perquè creu 
que els vesins es mereixen un contacte directe amb els polítics i això és el que fan.

6è. Precs i preguntes:

6.1.- Sra. Costa:

Demana que quan es facin segons quines afirmacions respecte del seu govern passat, ho facin 
amb respecte i que es donin detalls.

Demana que expliquin quin és el projecte de ciutat que té el Partit Popular, i no entrar amb el que 
va fer bé o malament l’anterior equip de govern.

Preguntes: 

1. De quin dia és l’ofici que s’ha enviat al Govern Balear sobre les infraestructures educatives? A 
quin Ple es va aprovar la cessió del solar de sa Joveria, a l’anterior legislatura?
2. Pot assegurar la Sra. Alcaldessa que la continuïtat del Consorci Patrimoni de la Humanitat està 
garantida?
3. Quines gestions ha fet respecte del passeig marítim de Figueretes? A quin punt es troba aquest 
projecte?
4. Perquè no han començat les obres del nou col·legi de sa Bodega, i quin dia es reiniciaran?
5. Què passa amb l’adjudicació del servei de sanejament i gestió d’aigües? Perquè no s’ha resolt 
aquest  concurs? Quines  son les  motivacions  que varen portar  a  l’Alcaldessa  a  demanar-l’hi  la 
paralització? 

6.2.- Sr. Costa: 

1. Quines gestions han fet, per tal de garantir la reforma de la Peixateria i el Mercat Vell?
2. Quines gestions han fet, per tal de garantir la continuïtat de la gestió urbanística de la U.A. 27, 
del barri de sa Penya?

6.3.- Sra. Bonet: 

1. Com pensen que repercutirà a la nostra ciutat, i al nostre sector turístic, la reforma de la Llei de 
Turisme?
2. Perquè en diferents ocasions s’han trobat tancats els banys públics d’es Soto i es Polvorí? Quins 
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són els horaris? Quan podran utilitzar-los els turistes, o qualsevol visitant?

6.4.- Sr. Sánchez: 

1.-De quina manera pensa implantar la mesura de que la Policia Local no faci vacances a l’Agost? 
2. Aquesta mesura que afecta a les condicions laborals dels treballadors, ha set consensuada i 
negociada a les Meses de negociació oportunes?

6.5.- Sra. Martínez: 

1.  Donada la  baixada del  nombre de treballadors  a Eivissa Ocupació,  vol  saber  quina mesura 
pensen adoptar per complir amb els seus compromisos?
2. En relació a la modificació de la Llei de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, a propòsit del requisit del coneixement de la llengua catalana, volen saber si l’Ajuntament 
ha fet l’informe dins del termini establert? En quin sentit l’ha fet i quin criteri es defensa? I si s’ha fet 
en demanen una còpia.

6.6.- Sr. Ruiz: 

1. Volen saber si ja han presentat la documentació per obtenir l’escombra d’or?
2. Quines modificacions volen introduir  al plec de neteja? Qui està fent la feina de redacció? Quan 
costarà a l’Ajuntament?

6.7.- Sra. García: 

1. Quan tenen previst constituir el Consell de Participació Ciutadana?
2. Quins locals llogats volen donar de baixa? A partir de quan? I quina solució tenen prevista per als 
ocupants d’aquests locals?

6.8.- Sr. Molina: 

1. Com es resoldrà la il·luminació del Parc de la Pau?
2. Quines mesures han pres durant aquests 100 dies, per lluitar contra l’atur juvenil? Quins plans 
tenen per al futur quan a l’actuació municipal en aquest sentit?

6.9.- Sr. Ferrer: 

1. Quines mesures han pres per activar l’economia?
2. Perquè no fan menció del Patrimoni de la Humanitat en temes de turisme?
3. Quins criteris s’han emprat per augmentar les ocupacions de via pública?
4. Durant l’estiu, hi ha hagut problemes amb les cercaviles?
5. Han presentat algun PIOS?
6. Quina és la situació de la zona blava?
7.  Que  faran  amb  els  70.000  euros  que  preveu  el  contracte  amb  CITELUM,  serviran  per  la 
il·luminació de Nadal?
8. En quin punt es troba el projecte de fondejos ecològics?

Prec: Demana que se’ls faciliti la persona que els ajudi per poder portar la seva tasca d’oposició, i si 
és possible disposar d’un moble amb clau per guardar els seus expedients.

6.10.- Sr. Villalonga: 
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1. Que tenen pensar fer per gravar els plens, perquè els pugui veure tothom?
2. Divulgaran per la la web que hi ha plens?
3. Han cobrat al circ que ens ha visitat recentment, la fiança que estipula l’art. 255 de l’Ordenança 
Municipal de Medi Ambient?
4.  Quina empresa és la  que fa les desratitzacions? En quines zones s’està efectuant? I  quins 
productes estan utilitzant?
5. La llicència que té l’aparcament d’es Pratet permet  instal·lar-hi  la carpa que hi ha?
6. Demana que negociï amb la propietat de l’aparcament d’es Pratet, que la cessió dels pàrkings 
per als vesins sigui rotatòria anualment.
7. Perquè no hi ha bosses de fems a les papereres?
8. Quin és l’estalvi que es pretén amb els lloguers que no es renovaran?

Precs: 

1. Demana que s’acceleri la neteja del clavegueram.
2. Demani que s’instal·li un fax a les dependències de la Policia Local.
3. Demana que les denuncies que fan els Policies de barri, en relació a les deficiències dels carrers, 
que els policies estassin informats del que es fa amb aquestes denuncies per poder-ne informar als 
vesins.
4. Demana que s’obri l’aparcament del CETIS, perquè hi puguin aparcar els vehicles de la Policia.
5.  Demana que l’Ajuntament  utilitzi  paper  reciclat  per  a  la  documentació  oficial,  i  digitalitzar  la 
informació per utilitzar menys paper.
6. Demana que en els plens es centrin en temes municipals, i en els punts de l’ordre del dia.

6.11.- Sr. Daura: Té dos preguntes per a la Sra. Costa.
1.Perquè no varen aprovar els comptes 2009 i 2010?
2. Quan pagaran a l’Ajuntament, els 33.500 euros de l’exposició que la Junta Electoral va declara 
il·legal?

Sra. Sánchez-Jáuregui: Per contestar les preguntes que s’han fet pels grups de l’oposició, els Sr. 
Mayans i Marí en contestarà alguna, ella mateixa en contestarà tres, i la resta de preguntes que no 
es contestin, es contestaran per escrit. Prenen nota dels precs.

Sr. Mayans: Contesta a la pregunta 4 del Sr. Villalonga. L’empresa de desratització és ISS. Fins a 
la data s’han complimentat tots els treballs de desinfecció i desratització del municipi, segons els 
programes planificats i pressupostats.  Han fet més de 278 treballs realitzats que estan a un informe 
que pot consultar. Els productes estan també al informe que pot consultar quan vulgui.

Respecte al prec del pàrking d’es Pratet, ha parlat amb la Presidenta de l’Associació de Vesins, i ha 
intentat  que  les  120  places  que  tenien  acordades  per  a  vesins  siguin  augmentades,  però 
l’Ajuntament  no pot  obligar  a l’empresa privada.  Han augmentat  50 places més des del  15 de 
novembre fins el 15 de maig, i 10 places més per a comerciants.
Quan a la rotació, va proposar que l’empresa pogués rotar aquests aparcaments, però l’empresa es 
va negar, perquè cada contracte d’aquests suposaria un cost d’uns 60 euros.

Sra.  Marí: Contestarà a la  Sra.  Costa les  dues preguntes  que ha fet  sobre educació.  No sap 
exactament la data de la cessió del solar de sa Joveria, però sap que eren una 4 o 5 mesos abans 
del canvi de govern, però el Govern Balear no va fer res per començar el projecte educatiu.
Quan al Col·legi de sa Bodega, el projecte modificat d’obra fa un mes que va entrar a l’Ajuntament, 
però els tècnics municipals han demanat que també es modifiqui el projecte d’instal·lació. Es va 
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remetre aquesta sol·licitud al Govern Balear, i l’IBISEC l’està redactant. Quan es rebi aquest segon 
modificat, es farà un annex al conveni econòmic i l’Ajuntament ja podrà contractar.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Contesta a les preguntes de la Sra. Costa, següents:

En relació al moment que s’insta al govern Balear, va ser el dia de la visita del Conseller. Han vist 
que amb una modificació del Decret d’interès autonòmic, es podria iniciar el col·legi. El Conseller 
que vendrà la setmana que ve explicarà tots els detalls.

El Consorci Patrimoni de la Humanitat, sense cap dubte continuarà.

En relació a l’aigua, la va anar a veure i l’hi  va dir que estan en funcions no continués fent coses, 
perquè tenia coneixement que algunes coses no s’estaven fent amb l’objectivitat i la imparcialitat 
que toca en aquests temes, però no l’hi agrada fer judicis de valor fins que no comprova les coses. 
Han tingut coneixement que la Sra. Costa va dir que els informes els fes el despatx del Sr. Tornos 
de Barcelona. No l’hi estranya perquè segons sembla  a l’Ajuntament no hi havia funcionaris, i de fet 
va haver de cessar a l’Interventor perquè era un càrrec de confiança i no habilitat,  i  en aquest 
moment tenen una Interventora Accidental que, encara que sap per l’experiència, no pot fer aquests 
informes.
S’han  presentat  al·legacions  que,  encara  que  estan  fora  de  termini,  diuen  coses  de  gran 
transcendència, respecte a la forma de fer l’informe tècnic, però no entraran en aquest tema perquè 
segons sembla l’informe fet pel despatx de Barcelona està corroborat per un tècnic de la casa i això 
considera que és suficient.
En relació a l’informe econòmic que s’ha de fer abans de l’adjudicació definitiva, ara mateix no 
tenen funcionaris a la casa per fer-lo. Va demanar col·laboració al Consell però en aquest moment 
no pot ser, per la qual cosa l’encarregaran a una empresa exterior especialitzada en temes d’aigua, 
i totalment imparcial, i no a un despatx d’advocats que han hagut de subcontractar a gent per fer 
l’informe tècnic.   Quan  estigui  aquest  informe econòmic  fet,  faran  el  darrer  pas  que  és  el  de 
l’adjudicació.

Respecte al PIOS, aquest any se n’han fet dos, han prioritzat temes que afecten i millores la qualitat 
dels ciutadans, i en aquest cas han optat per un parc infantil a Platja d’en Bossa, i per arreglar la 
zona de la plaça de bous.
Contesta al Sr. Villalonga que estan estudiant el tema de la gravació dels Plens, però que com són 
públics, han decidit que gravaran els plens i després es penjaran a la web, amb la qual cosa tothom 
hi tindrà accés.
La resta de les preguntes es contestaran per escrit.

Sra. Costa: No té inconvenient en contestar però es voldria dirigir al Secretari abans de contestar. 
Vol  preguntar  al  Sr.  Secretari,  si  és veritat  que l’article  97 del ROF diu que,  l’equip  de govern 
respondrà a totes les preguntes, que qualsevol membre de la corporació vulgui fer? Contestarà al 
Sr. Daura però entén que és l’equip de govern qui ha de contestar.   Contestarà com si encara fos 
responsable de la ciutat. El Sr. Daura no ha agafat la responsabilitat que l’hi ha donat. Els comptes 
del  2009  no  estan  aprovades,  perquè  hi  havia  una  sobrecàrrega  de  feina  dels  tècnics,  varen 
prioritzar unes altres coses, com era treure temes que afectaven directament a la ciutadania. Les 
del 2010 tenien fins el 30 de juny de 2011 per aprovar-les i si no estan aprovades és culpa seva. El 
que han de fer és fer feina per aprovar-les.

En relació a l’exposició, ja sap que al Sr. Daura no l’hi va agradar.  És una llàstima que aquests 
projectes, que eren fets i no projectes electorals, s’hagin paralitzat. 
L’exposició no era il·legal, sinó que la Junta Electoral, a una denuncia del Partit Popular, va dir que 
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estava en època preelectoral i ho va considerar electoralista, per tant ara es pot tornar a obrir que 
cap Junta Electoral la paralitzarà, i tampoc l’oposició  farà que la tanquin. L’hi pot fer les preguntes 
que vulgui però és l’equip de govern qui ha d’assumir la responsabilitat de governar.

Sra. Sánchez-Jáuregui:

A continuació es contestaran les preguntes formulades per escrit,  amb 48 hores d’antel·lació al 
plentari. 

6.12.-Pregunta escrita, del tenor literal següent:

“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA

Pregunta  que  formula  Carmen  Boned  Verdera,  regidora  del  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;

Número de sancions interposades per infracció de les ordenances municipals durant els mesos de 
juny, juliol i agost de 2011 desglossades segons els següents conceptes: ocupació de via pública, 
llicències d’obertura, horari de tancament, música, publicitat, fems i venda ambulant.
Eivissa, 23 de setembre de 2011.

Sgt. Carmen Boned Verdera
Regidora del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”

Sr. Rodrigo: És un llistat un poc complex, perquè s’ha de desgranar. Tenen un problema tècnic 
perquè depenen d’informàtica de Calvià al estar tots els expedients a Recaptació, i emparant-se en 
el ROF li contestaran a la pròxima sessió plenària.

6.13.- Pregunta escrita, del tenor literal següent:

“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA

Pregunta que formula Alfonso Molina Jiménez, regidor 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:

Resultat de l’arqueig de caixa dels dies 2 de setembre de 2011 i 22 de setembre de 2011.
Eivissa, 23 de setembre de 2011

Sgt. Alfonso Molina Jiménez
Regidor del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa.”

Sr. Daura: Llegeix un informe de Tresoreria, del tenor literal següent:
“ASUNTO: Solicitud de actas de arqueo de fecha 2 y 20 septiembre de 2011.

En relación a la solicitud formulada de copia de las actas de arqueo de las fechas arriba 
indicadas,  debo  de  informarle,  que  los  arqueos  de  caja,  se  confeccionan  en  ámbito  mensual 
existiendo solamente un arqueo cada final de mes y en las demás circunstancias que regula la Ley, 
entre otros cambios de Corporación y de Funcionario responsable de la Tesorería o Intervención de 
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Fondos, por lo que a las fechas solicitadas, no constan arqueos de caja y en concordancia con ello, 
no pueden ser facilitadas.

Eivissa a 28 de septiembre de 2011
EL TESORERO,

Fdo. José Torres Riera
Tesorero Acctal.”

Sra. Sánchez-Jáuregui: Ara passaran a contestar les preguntes que es varen formular a l’anterior 
Ple i quedaren pendents de contestar.

Sr. Mayans al Sr. Costa: Han demanat un informe als tècnics de la casa, i l’arquitecte municipal 
entén que es pot mantenir l’ús actual de la Plaça d’Espanya, deixant l’aparcament lliure fins a les 
jardineres i a la pilona movible, i amb caràcter excepcional a partir de la pilona movible s’hi permet 
l’aparcament. 

A petició del Sr. Costa es transcriu íntegrament a l’acta l’informe emès:

“NUM:011/0399
REF:011/1455

ASUNTO:  ESCRITO  CON  R.G.E.  Nº  17492  PRESENTADO  EN  ESTE  AYUNTAMIENTO  EL 
1.08.2011  FORMULADO  POR  MARC  TUR  TORRES  COMO  DIRECTOR  DE  LA  OBRA  DE 
REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE ESPAÑA EN DALT VILA SOBRE LA PEATONIZACIÓN DE 
LA MISMA EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA.

INFORME: 
Visto el  mencionado escrito junto con otro del mismo arquitecto del 27.01.2010 y un plano y a 
petición de la Alcaldía los técnicos de esta concejalía informan lo siguiente:
1.- La plaza de España es una de las principales de Dalt  Vila y en ella se sitúan la vieja sede 
municipal, las nuevas dependencias municipales del edificio de Can Botino y el reciente hotel El 
Mirador de cinco estrellas. Además cuenta con el monumento a Guillén de Montgrí y un excepcional 
mirador con preciosas vistas del antepuerto de Eivissa. Hasta hace unos diez años dicha plaza se 
había  utilizado  toda  ella  intensivamente  como  aparcamiento  de  vecinos  y  trabajadores  del 
Ayuntamiento. A partir de entonces se colocaron unas pilonas o bolardos metálicos junto al acceso 
al edificio sede municipal que impedían dejar los coches en la mitad de la plaza hacia el mirador. 
Sin embargo una de esas pilonas era removible de modo que los responsables políticos tenían la 
posibilidad de levantar dicha pilona y acceder a la mitad de la plaza junto al mirador. La otra mitad 
junto a la calle Pedro Tur ha sido siempre de acceso libre a todos los vehículos hasta el comienzo 
de estas obras de rehabilitación de noviembre de 2010.  
Al parecer por lo que figura en el escrito del arquitecto director de las obras del 27.01.2010 por esas 
fechas  se  le  encargó  modificar  el  proyecto  de  rehabilitación  para  dar  un  nuevo  impulso  a  la 
peatonización  de  la  plaza,  de  modo  que  incluyera  dos  pilonas  retráctiles  mediante  mando  a 
distancia en la entrada de la plaza (junto a los contenedores subterráneos) y que el nuevo diseño 
solo permitiera cinco aparcamientos junto a los soportales del edificio sede municipal. La idea era 
que se restringiera al máximo la entrada de vehículos a la plaza a solo cinco. Cabe indicar que el 
hotel tiene un vado de garaje aprobado desde su apertura (hace unos cinco años) y antes como 
edificio residencial. Con este uso tan restringido se acordó eliminar la pavimentación de adoquines 
más propio para el paso de vehículos y ampliar la zona de baldosas de piedra de San Vicente. Por 
lo  que  menciona  este  arquitecto  en  su  último  escrito  se  pretendía  que  solo  entraran 
excepcionalmente vehículos de emergencia, o sea que dicha plaza fuera en la práctica totalmente 
peatonal.
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2.- En este escrito presentado el 1.08.2011 el mencionado arquitecto director de las obras se queja 
del uso tan intenso de tráfico rodado que se está dando a la plaza desde su puesta en servicio y 
que no garantiza un correcto comportamiento de la pavimentación de la plaza. En definitiva como si 
el paso de vehículos pudiera ocasionar la rotura de las baldosas de piedra de San Vicente.
3.- El PEPRI de Dalt vila aprobado en el año 1997 incluye un plano 5 de vialidad donde existen tres 
categorías o clases de viales: de tráfico rodado, peatonales pero con la opción de paso para los 
vehículos de emergencia y solo peatonales. La plaza de España no tiene la categoría tercera, o sea 
la peatonal, sino la segunda. En este sentido se podría efectuar una consulta a la Comisión de 
Control del PEPRI que tiene las competencias para la interpretación de los PEPRIs del conjunto 
histórico de la  ciudad.  Lo que parece claro es que todas las calles  de Dalt  Vila  que tienen la 
segunda categoría, o sea, peatonales con la posibilidad de paso de vehículos de emergencia, se 
emplean como calles para el paso de vehículos con una cierta restricción que no tiene criterios muy 
claros. Así tenemos la calle Muralla o Antoni Costa Ramón y la calle San Carlos.
También es cierto que la carencia de suficiente aparcamiento se agudiza durante las mañanas de 
9:00 a 14:00 y sobre todo en la temporada estival cuando muchas viviendas se ocupan. Más de la 
mitad de   las viviendas totales de Dalt Vila están vacías desde octubre a mayo.
4.- Recientemente se ha vuelto a instalar por operarios de esta Concejalía una pilona o bolardo 
removible junto al acceso del edificio sede municipal y se han colocado varias jardineras bastante 
pesadas que impiden e l paso de vehículos a la mitad de la plaza que da al mirador. Dicha pilona re 
movible permite el paso de vehículos de forma excepcional y controlado por este Ayuntamiento.
5.- La utilización de los espacios públicos y su conversión en peatonales es una competencia de los 
responsables políticos municipales pero siempre en cumplimiento de las normas vigentes.

CONCLUSIONES: 
Por todo lo indicado los técnicos de esta Concejalía entienden que puede mantenerse el uso actual 
de la plaza España, es decir, dejando el aparcamiento libre hasta las mencionadas jardineras y 
pilona re movible junto al acceso del edificio sede. Desde luego que pasen coches más allá resulta 
un poco abusivo y solo debería ser absolutamente excepcional.
En relación al riesgo señalado por el arquitecto director de la obra de rehabilitación de que se 
fracturen las baldosas de la plaza de España, los técnicos de esta Concejalía están vigilando el 
asunto y si ello se produjera se avisaría inmediatamente a los responsables políticos. Se advierte 
que si los morteros de agarre y la súbase de la pavimentación están correctamente ejecutados no 
tiene porque fracturarse aunque también depende del tipo de vehículos que entre a la plaza. En las 
condiciones que se ha ejecutado la reciente obra de rehabilitación no debería permitirse el acceso 
de camiones ni vehículos de carga de más de 5 toneladas de peso total.

Es lo que se informa a la superioridad para su toma en consideración.
Eivissa, a 26 de septiembre de 2011
Fdo. Rafael García Lozano.

Arquitecto Municipal.”

Sra. Sánchez-Jáuregui a Sra. Bonet: Evidentment existeix una ordenança, i el que s’ha fet és fer-
la complir. Es donaren instruccions molt concretes a la Policia perquè es compleixi respecte a la 
venda ambulant i qualsevol altra actuació que s’hagi de complir. Sent conscients de la problemàtica 
que porta la venda ambulant, en la primera reunió del Consell d’Alcaldes, un dels punts de l’ordre 
del dia era redactar una nova ordenança, en la qual es puguin preveure formes de poder combatre 
amb major eficàcia el tema de la venda ambulant.

Contestació de la Sra. Valladolid al Sr. Sánchez: Encara no s’ha reunit la Mesa d’Exclusió Social, 
si bé la reunió està prevista per al pròxim dia 5 d’octubre. Quan a la formula jurídica, serà la que es 
consensuï i aprovi per la Mesa d’Exclusió Social.
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Contestació de la Sra. Sánchez-Jáuregui al Sr. Sánchez: S’han pres les mesures oportunes, es 
controla perquè no s’aparqui malament al Carrer Pere Tur, davant Can Botino, i per ara ha donat 
resultats.

Sr. Sánchez: No va demanar això.

Sr. Mayans: Les mesures s’han adoptat, han parlat amb el personal d’obres perquè es delimitin tots 
i cadascun dels aparcaments de ciclomotors que hi ha en aquest Ajuntament, que es senyali un pas 
per a cadires de rodes, i es moguin les jardineres davant la porta de Can Botino. A més s’estan 
multant els vehicles que estan mal aparcats.

Sra. Sánchez-Jáuregui: És una actitud infantil que treguin una foto del seu cotxe mal aparcat el dia 
del Ple, quan estava tota la zona plena de cotxes. A més molts de vostès saben que han aparcat 
malament alguna vegada.

Sr. Sánchez: Ell no va fer la foto del cotxe que va sortir al diari. 

Contestació del Sr. Prats a Sra. Martínez: Quan varen arribar al govern, es trobaren que l’escola 
d’estiu no tenia pressupost per realitzar-se, i poder contractar els monitors. Es trobaren que tenint 
dos piscines en el municipi, havien d’utilitzar una piscina del Consell Insular i pagar un lloguer per al 
seu ús. Per solucionar aquestes deficiències, varen posar més excursions a la platja que sortien 
més econòmiques, i la gestió els pares ho han qualificat de bona o molt bona.

Contestació del Sr. Mayans a Sr. Ruíz: Creu que li ha contestat al Sr. Ruíz en l’intervenció de la 
moció.

Contestació de la Sra. Sánchez-Jáuregui al Sr. Ruiz: El Cetis comença a tramitar al 2005 i al 
juny de 2011 quan van prendre possessió encara no estava oberta. Han hagut de verificar perquè 
no està oberta, i perquè hi ha una problemàtica amb el Consell Insular. Va demanar tot l’expedient 
del CETIS per saber que ha passat a l’Ajuntament des de l’any 2005, i es troba que va arribar un 
escrit del Consell firmat pel Conseller Sr. Albert Prats quan estava en funcions en el que es fan una 
sèrie  de preguntes,  i  com no tenien  coneixement  del  que havia  passat,  ho  han d’estudiar  per 
contestar-lo. 
L’hi va sorprendre que havent-hi una declaració jurada dels promotors, no hagin verificat amb els 
tècnics de l’Ajuntament, si el que ells deien que complia tècnicament vertaderament es complia.
Hi ha un informe tècnic i amb aquest informe que s’ha de mirar, s’asseurà amb el Consell Insular 
per veure els següents passos. Les properes setmanes sabran com està els CETIS, i què passa 
amb el CETIS, no només els regidors sinó els ciutadans.

Sr. Molina: En el Ple anterior va preguntar quina era la valoració que feien de l’impacte dels nous 
usos de l’edifici de la Comandància.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Demana disculpes per no contestar-l’hi i li contestaran en el pròxim Ple.

S’aixeca la sessió a les tretze hores i cinquanta minuts. La Sra. Alcaldessa de conformitat a l’article 
88.3 del ROF permet al públic assistent  intervenir durant un termini màxim de 15 minuts. 
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Intervé la Presidenta d’Es Pratet, manifestant que vol donar les gràcies als Srs Villalonga i Mayans 
per l’ajuda que els hi han donat en relació al pàrking d’Es Pratet.

S’havia parlat que seria rotatori i aran el propietaris de l’aparcament no ho han volgut fer. Diuen que 
no a tot, i s’ha de ser conscient que a l’Associació els ajuda molt en el tema del pàrking.
Si no ho fan rotatori l’Associació de Vesins morirà.   
Demana que l’Ajuntament ajudi perquè  hi hagi rotació de les 120 places que els han donat i que es 
pugui obrir un nou accés. 

Sra. Sánchez-Jáuregui: Tendrà una reunió perquè creu que és important aquest tema i també que 
s’obri  cap els  dos costats,  d’aqusta  forma el  barri  guanyarà,  es dinamitzarà,  i  l’Ajuntament  els 
recolzarà perquè es pugui portar a terme aquesta obertura.

Intervé el Sr. Juan Cuenca, manifestant que l’any passat es varen donar  de baixa 15 persones i no 
les han ni recuperat. Si no s’arregla el tema prefereix que es torni a utilitzar la plaça de bous com a 
aparcament. 

Sr. Mayans: Ha estat reunit amb ells, i el seu propòsit era augmentar el nombre de places, però 
això  estava supeditat  a  un contracte  que era  de  100  places  i  que el  Sr.  Vicent  Torres  ho va 
augmentar a 120. A partir d’aquí hi ha un enfrontament entre una propietat privada i una Associació 
de Vesins. Ara amb el nou acord disposen de 180 places. El que passa amb les rotacions, és que 
és un tema molt laboriós i que comporta una despesa a l’empresa privada pel tema dels contractes. 

L’Ajuntament només pot seguir donant l’ajuda que ha donat fins ara, i ho seguirà fent.

I no havent més assumptes a tractar, s’estén la present Acta que consta de vint-i-tres folis que, amb 
mi el Secretari, firmen tots els assistents.

De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific.
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