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

 Acta núm. 10/15, extraordinària de data 26 de juny.

2n. Proposta per a la concessió Medalles d’Or de la Ciutat (Exp. relacionat núm. 9492).
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PLE EXTRAORDINARI
Dia 23 de juliol de 2015

Sra. Carmen Fuster Ferrer

ACTA NÚM. 11/15

A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les nou hores del dia vint-i-tres de juliol 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.

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:

Intervencions:

Sra. Marí: Vol que consti en Acta que, en el punt 6è, quan va intervenir va ser per al·lusions 
del Sr. Molina cap a ella.

Sotmesa a votació, per unanimitat s’acorda l’aprovació de l’Acta núm. 10/15, extraordinària 
de data 26 de juny amb l’anterior observació.

2n. Proposta per a la concessió Medalles d’Or de la Ciutat (Exp. relacionat núm. 9492):

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

“PROPOSTA D'ACORD

Atès l’expedient 9492-2015 instruït per a l’atorgament de les medalles de la ciutat a favor de 
'Sombrerería Bonet', el 'Col·lectiu de professors majors de 80 anys' i la 'Cistelleria Vinyes'.

Vists els informes que obren als expedient emesos pel senyor Joan Antoni Torres Planells, 
investigador i escriptor; la senyora Fanny Tur Riera, historiadora i arxivera de l'Arxiu històric 
de  l'Ajuntament  d'Eivissa  i  el  senyor  Felip  Cirer,  historiador  i  Director  de  l’Enciclopèdia 
d’Eivissa i Formentera s Medalles d’Or a les persones citades anteriorment, i vist el dictamen 
de la Comissió Informativa de Cultura, igualment favorable a l’atorgament de les medalles, 
mitjançant la present de conformitat als informes que obren a l’expedient i al dictamen de la 
Comissió Informativa de Cultura, i en virtut del previst a l’article 8.6 del Reglament per a la  
concessió d’honors i distincions de l’Excel·lentíssim Ajuntament d’Eivissa es proposa al Ple 
de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
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PRIMER. Concedir la Medalla d’Or de la Ciutat d’Eivissa a la 'Sombrerería Bonet', el 
'Col·lectiu de professors majors de 80 anys' i la 'Cistelleria Ca na Vicenta Viñas, carrer de sa 
Creu'.

SEGON.- Que es comuniqui el present acord als interessats.

A Eivissa, 
L’ALCALDE

Rafel Ruiz
[Document signat electrònicament al marge]”

Dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Benestar Social i Serveis a les 
Persones.

Intervencions:

Sr. Tur Cardona: Pensen que aquestes medalles són un reflex de la línia que volen que 
siguin aquests honors a partir d’ara, premiant a la gent més propera al ciutadà. Per això es 
va decidir fer-ho sobre dos establiments amb més de 100 anys d’història dins de La Marina, i  
un col·lectiu de mestres de més de vuitanta anys, que varen tenir que exercir la seva tasca 
en moments molt difícils.

Sra. Marí: Votaran a favor.  Es mereixen les medalles.  No entén perquè es va fer públic 
abans de la Comissió. El procediment no ha set l’adequat. Els agradaria que les coses es 
facin com s’han de fer.

Sr. Ruíz: Entén que és una crítica constructiva i així ho faran.

Sr. Villalonga: Pensa que primer s’ha de votar i llavors s’ha d’anunciar el que s’ha votat.
Perquè s’atorga la medalla a un col·lectiu, si aquest col·lectiu no és ni persones, ni entitats, ni  
corporacions tal i  com disposa el Reglament? No s’ajusten a la definició de l’article 7 del 
Reglament d’Honors.
Els actes oficials, entén que s’han de fer en els edificis consistorials. El Baluard de Sant Pere 
no ho és.  Es correcte fer-ho fora dels edificis consistorials? El Reglament no estableix que 
es doni a uns una medalla i a altres un diploma. Compliran el Reglament o ho faran a la seva 
manera? El Reglament diu que es premien i es reconeixen mèrits extraordinaris que tinguin 
persones, entitats o corporacions, per suposat pot ser gent corrent. El Reglament no exclou a 
ningú. Si d’aquí en endavant escullen a gent més corrent,  si  compleixen els requisits del 
Reglament  hi  estaran  d’acord.  Si  no  els  hi  agrada  el  que  diu  el  Reglament  proposin 
modificar-lo, però s’han d’ajustar al Reglament. L’hi agradaria que l’hi aclareixin si  aquest 
col·lectiu és una entitat i si es poden fer actes fora dels edificis consistorials.

Sr. Tur Cardona: En el cas del col·lectiu de mestres de més de vuitanta anys, és un grup 
que ja està organitzat a Menorca i a Mallorca, i a Eivissa encara no està organitzat. Una de 
les intencions d’aquest reconeixement és també donar l’impuls perquè s’organitzin a Eivissa.
Pel  fet  que no sigui un grup organitzat,  s’atorgarà una menció individual a cada un dels 
mestres.
Respecte al lloc és una qüestió que ha d’anar als serveis jurídics.
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Sra. Marí: Demana l’accés a l’informe jurídic i vol donar l’enhorabona a tots els premiats. 

Sr. Villalonga: El correcte és que primer s’organitzin i llavors se’ls hi doni la medalla.
El Reglament no diu que es pot donar una menció a cadascun.
Algú pot  aclarir  si  és o no correcte realitzar actes oficials fora dels edificis consistorials? 
Podrien modificar el Reglament incorporant  una nova distinció, que podria ser una medalla 
al mèrit ciutadà, per gent que no compleix els requisits de l’article 7.  
Creu que no han fet les coses correctament i el seu vot serà d’abstenció.

Sr. Ruíz: Li sap greu que el Sr. Villalonga li tregui mèrit a les medalles que estan atorgades 
per majoria. 
El Sr. Villalonga no pot dir el que no és correcte, perquè no és ell qui ho ha de dir.

Sr.  Tur  Cardona: Tot  el  que  siguin  propostes  per  a  futures  condecoracions,  són  ben 
rebudes.

Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat amb els vots a favor dels Srs. Ruiz, Molina, Tur 
Cardona, Perea, Ribas, Hinojo, Tur Ripoll, Gárriz, Flores, Minchiotti, Varela de Lima i Sres. 
Boned, García, López, Torres, Corral, Mengual, Marí, Fajarnés, Cardona, i l’abstenció del Sr. 
Villalonga.

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