ACTA CONSELL PARTICIPACIÓ CIUTADANA 9 DE MARÇ DE 2016
Celebrada el dia 30 de setembre de 2016, a les 19.00 h, a l'Ajuntament d'Eivissa
(4a planta Edifici sa Colomina)
ACTA NÚM.: 2/16
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 gent gran: Sra. Josefa Costa Juan
Àmbit empresarial: Sr. Vicente Tur Alonso
Àmbit benestar social: Sr. José Carlos Martí Villalba
Àmbit Veïnal: Sra. Mercedes Motes Andrés
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 Èpic: Sr. Antonio Villalonga Juan
Convidats:
Sra. Elena López Boned, regidora de Territori i Vies Públiques
Sr. Ildefonso Molina Jiménez, regidor d'Hisenda i Administració Municipal
Sr. Pep Tur, regidor de Cultura i Patrimoni
Excusen la seua assistència:
Àmbit educatiu
Àmbit voluntariat
Secretària delegat: Tomàs Paris Hidalgo.
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació de l’acta anterior.
Estat projectes aprovats als projectes participatius.
Plataforma Ciutadana on-line.
Informació de les obres previstes a l’hivern.
Pressupostos participatius 2017
Torn obert de paraula

A l’edifici sa Colomina, a les 19.00 h del dia 9 de març de 2016, sota la presidència de
l’alcalde Rafael Ruiz, es reuneix el Consell de Participació Ciutadana (d'ara endavant
CPC).
1. Aprovació de l'acta anterior
L'alcalde dóna la benvinguda a tots els assistents i fa un petit balanç del primer any de
govern:

1- Destaca l’inici en el mes de juliol de la nova contracta de fems, on cal indicar que hi
ha una empresa que supervisa que la contracta realitzi la seua labor de forma
adequada i que aquests informes seran una eina per controlar si la concessionària
realitza de forma correcta la seua labor. A partir d’aquesta valoració es decidirà la
remuneració de l’empresa.
2- Un altre fet a destacar és l’inici de les obres de l'emissari de Talamanca, unes obres
que s’ha aconseguit declarar d'emergència amb la col·laboració del Consell i del
Govern balear. És una obra complexa però es creu que abans de l’estiu ja pugui estar
el nou emissari connectat amb la depuradora.
3- El desallotjament de les cases ocupades al barri de sa Penya, una operació on cal
destacar la col·laboració de la Policia Nacional. És voluntat de l’Ajuntament treballar de
forma constant en la recuperació del barri.
4- Un dels fets que també vol explicar és que no han aconseguit durant aquest primer
any l'obertura de l’estació del CETIS.
5- El proper hivern serà un any d’obres al centre de la ciutat, s’Alamera, plaça del Parc
i carrers de la Marina.
Finalitzada aquesta presentació, es procedix a l’aprovació de l’acta anterior que és
aprovada per per unanimitat.
2. Estat projectes aprovats als projectes participatius
La regidora Elena López explica la situació del projectes prioritzats pel CPC:
1. La zona verda a l’escola de Sa Bodega s'està executant en aquests moments. La
pista de petanca prevista es traslladarà al parc de la Pau a petició de l’AV es Clot i
s’ampliara la zona dedicada a espai infantil.
2. El carril bici de l’avinguda de Sant Jordi s’inicia en el mes d’octubre amb una
important millora dels 20.000 euros pressupostats, ja que s’executarà una obra per un
import de 51.000 euros.
3. A la segona quinzena d’octubre s’iniciaran les obres de remodelació de les pistes
esportives de Ca n’Escandell i ses Figueretes. A Cas Serres es començarà a finals
d’any perquè s’ha consensuat un canvi amb l’associació de veïns en el paviment.
4. Manuel Sora es començarà en el mes de gener perquè en aquests mesos es
remodelen els carrers Barcelona i sa Creu a traves dels PIOS, sous que provenen del
Consell d’Eivissa i les obres s’han d’executar dins l’any 2017. Era complicat fer les
obres totes a la vegada i es començarà quant finalitzin les obres dels carrers de
Barcelona i de sa Creu.
5. Zona verda del carrer de Canàries: comença la propera setmana la millora en les
jardineres i instal·lació de taules de jocs de taula i tennis de taula.
6. La pèrgola del parc de la Pau ja està realitzada des del mes de juny.
7. La pavimentació pàrquing de Ca n’Escandell està acabada
.

8. L’asfaltat del carrer de Talamanca es va fer en el mes de maig.
També s’han pogut realitzar més projectes dels prioritzats pel CPC:
9. Parc infantil del boulevard, pèrgola i s’ampliarà l’espai de joc.
10. La substitució de la tarima del parc Villangómez es realitzarà entre octubre i
novembre.
11. Enjardinament de l’E10, les rotondes entre Can Sifre i Ca n’Escandell amb un
import de 46.000,00 euros
12. Adequació del paviment del cementeri de Cas Mut.
13. Pavimentació dels carrers germans Torres i Tur i Pere Bardaji, que estan situats
sota la piscina, i també s’acabarà el carrer Campanitx.
El sr. Toni Roldán demana quan s’iniciaran les obres de les pistes esportives de Ca
n’Escandell i ses Figuretes, i sol·licita diligència perquè es puguin realitzar les obres de
Cas Serres perquè el preocupen els terminis de licitació. Respon la regidora, Elena
López, que les obres s’iniciaran en la segona quinzena d’octubre i creu que compliran
els terminis en la reforma de Cas Serres.
El Sr. Vicent Tur demana com s’han elegit els projectes amb els sous sobrants. La
regidoria López explica que els criteris que s’han tengut en compte són els terminis,
peticions de veïns, pressuposts d’execució i sous disponibles.
El regidor Alfonso Molina explica que cinc dels projectes realitzats amb els sobrants
quatre estan en la llista de projectes en reserva elegits pel CPC.
El Sr. Vicent Tur demana per què no s’han arreglat les jardineres de Via Púnica. La
regidora López indica que entre les diferents entitats del barri no hi ha una postura
unificada sobre si eliminar o mantenir les jardineres. Indica que tal vegada el CPC
podria en un futur proper valorar aquest projecte donat que no hi ha un criteri unificat.
5. Pressuposts participatius 2017
L’alcalde indica que atès que el regidor Idelfonso Molina té un acte a les 20.00 h,
sol·licita al CPC que pugui explicar ara aquest punt. El CPC dona el vistiplau i el
regidor Molina explica que a la partida per a l’any 2017 hi ha previst 450.000,00 euros.
L’ajuntament preparà una llista de projectes, amb un dossier que consti d’una
explicació, motivació i pressupost perquè cada àmbit prioritzi els projectes.
El Sr. Roldán demana les dificultats que tenen per coordinar-se entre les entitats
esportives. Indica que els projectes ja estan dirigits i tal vegada no són les demandes
que tenen els clubs esportius. L’alcalde i els regidors indiquen que es poden enviar
propostes de projectes perquè es puguin portar al CPC. També indiquen que hi ha una
eina de participació que la regidora Carmen Boned explicarà en el punt de l’orde del
dia, Plataforma Ciutadana on-line.
3. Plataforma Ciutadana on-line.
La regidora Carmen Boned explica que la convocatòria del CPC, segons el reglament,

s’ha de fer dos vegades l’any, que s’estan complint els terminis i que tendria interès
perquè el mes de gener de 2017 es pogués tornar a reunir.
La plataforma ciutadadana on-line «Eivissa participa» és una eina que vol potenciar la
participació mitjançant les xarxes socials. https://participa.eivissa.es. A la pàgina web
Eivissa participa hi ha diferents entrades: un espai de propostes municipals, un de
propostes ciutadanes, un de consultes ciutadans, un espai de preguntes dels
ciutadans i un espai de publicitat de les diferents accions que desenvolupa
l’Ajuntament.
Actualment hi ha sis entrades, amb propostes com la presència d’animals a la festa
Medieval i una demanda sobre si s’ha de prohibir fumar en les instal·lacions
esportives. Sols hi poden participar les persones empadronades a la ciutat d’Eivissa.
La Sra. Josefa Costa demana com podem arribar a l'església de Sant Elm durant les
obres de Vara de Rey i la Marina. L'alcalde explica que durant les obres serà
complicat, però que en acabar les obres s’hi podrà accedir amb cotxe.
4. Informació obres previstes. Torn obert de paraula.
Els regidors Elena López i Pep Tur informen sobre les diferents obres previstes al
centre de la ciutat. Indiquen que a partir d’avui hi ha un servei d’informació al carrer
que informa els veïns i comerciants dels carrers afectats, també s’han fet reunions
amb els veïns i establiments afectats, anuncis en premsa i al web municipal hi ha
informació. http://www.eivissa.es/portal/index.php/ca/bans-tr%C3%A0nsit
El regidor Pep Tur explica les principals característiques de les obres de Vara de Rey i
la plaça del Parc. Les obres s’iniciaran el 10 d’octubre i està previst que es realitzin en
sis mesos i amb un cost de 2.600.000,00 que és una millora en el preu que era de
3.800.000,00 i amb una disminució de dos mesos del termini de les obres. Es
transformarà Vara de Rey en zona per a vianants fins baix de les murades, incloent el
carrer Jaume I, l’entrada a Dalt Vila serà pel carrer del Comte de Rosselló. També es
realitzarà un estudi de la situació de l'arbrat per conèixer quins arbres es poden
mantenir o quins estan malalts. Es mantendran els elements històrics dels passeig,
bancs, faroles, plaques d’homenatge de la plaça del Parc.
L’alcalde vol indicar que l’Ajuntament farà un esforç de comunicació per donar a
conèixer a la ciutadania les obres previstes. El regidor Pep Tur indica que l’empresa
contractada tendrà una persona encarregada de donar resposta a les demandes de la
ciutadania.
El Sr. Vicent Tur demana com quedarà la circulació al carrer de Bartomeu Vicent
Ramon i quantes places d’aparcament es perden. Es respon que al carrer de
Bartomeu Vicent Ramon es farà un canvi de sentit; serà un carrer de sortida;
aparcaments 200 places desapareixen, amb els canvis circulatoris es recuperen una
part dels pàrquings.
La regidora Carmen Boned indica l'existència del butlletí informatiu que la ciutadania
pot rebre al seu correu electrònic on s’indica l’actualitat del municipi.
L’Ajuntament vol potenciar un servei de bus des del pàrquing des Gorg al centre de la
ciutat, un servei bucle que realitzi el circuit pàrquings dissuasius amb el centre de la

ciutat.
Segons els estudis de l’empresa de mobilitat, molts ciutadans de Vila es desplacen
per la ciutat caminant. Molts dels conductors que es queixen que no hi ha pàrquing són
persones que venen de fora del municipi. Els membres del CPC indiquen que cal
millorar la xarxa de transport públic i l'alcalde recorda que les competències són del
Consell Insular i que cal tenir unes línies de transport que permetin a les persones
majors i amb dificultats de moviment poder gaudir de transport públic en condicions.
La regidora Carmen Boned dóna compte al CPC que els locals socials de les
associacions de veïns són de dos tipus: cessió d’ís d’instal·lacions municipal i altres
tenen convenis de lloguer: Els qautre centres veïnals que tenen cafeteria social, tenen
incidències amb les llicències d’activitat, contractes de subministraments... Es vol
plantejar adequar-les a la normativa i que després surtin a concurs públic les
cafeteries. La primera serà Platja d’en Bossa. El CPC està d’acord que les cafeteries
dels locals socials surtin a concurs públic.
El Sr. Antoni Marí demana si les convocatòries del CPC es poden fer amb més temps.
La Sra. Boned indica que un mes abans del CPC es va enviar un correu electrònic
perquè els membres aportassin punts i una setmana abans del CPC es va enviar
l’orde del dia. El Sr. Marí indica que el correu el rep I’IEE i que ell sols va rebre el
correu de la convocatòria amb l’orde del dia, i que en parlarà amb l’IEE
També vol conèixer el parer del CPC sobre la durada del termini de representació dels
vocals en el CPC. Segons els estatus, en el punt 38.7. 3 períodes d’elecció, 1 elecció
amb dues reeleccions o si sols es 1 elecció i una reelecció. Segons el criteri dels
membres del CPC l’article és clar i significa una elecció i 2 possibles reeleccions.
La regidora Boned, vol fer una proposta de modificar i actualitzar el reglament, entre
altres aspectes: les vocalies són nominals, falten àmbits... La Regidoria té intenció de
modificar el reglament. S’obre un debat entre els assistents sobre àmbits, registres,
quines entitats són culturals, esportives... En propers CPC es debatrà sobre la
modificació del reglament del CPC.
El Sr. Toni Roldán, fa una sèrie de preguntes:
1- Indica que hi ha dos solars, un a prop dels multicines i l’altre al c/ Campanitx que
estan en molt mal estat. La regidora López indica que l’Ajuntament ha instat la
propietat a adequar el solar.
2- Demana perquè el manteniment de les rotondes de l’E10,(avinguda de la Pau), que
són del Consell, per què la fa la brigada de jardins municipals i no la del Consell.
L’alcalde explica que l’Ajuntament disposa de quinze jardiners per atendre totes les
zones enjardinades del municipi i que ja ha demanat al president del Consell que cal
revisar el conveni pel qual l’Ajuntament fa el manteniment de les rotondes de l’E 10.
3- Pregunta si encara no s’ha transferit l’E10 al municipi. L’alcalde explica que no és
una demanda de l’Ajuntament però la transferència ha de venir dotada amb recursos
econòmics per fer les obres necessàries.
4- Indica que el parquet del pavelló des Pratet està en molt mal estat i podria ser que
no es pogués utilitzar per a lligues oficials. L’alcalde explica que és una obra de fa dos
anys i s’ha reclamat a l’empresa constructora perquè assumeixi les reformes
necessàries.

5- També vol donar a conèixer que cal millorar les instal·lacions de Can Mises,
impermeabilització de les grades i de les pistes del costat de les piscines. L’alcalde
demanarà informació al regidor d’Esports i ho comunicara al Sr. Roldán la propera
setmana.
6- Si es pot conèixer quina empresa està controlant la concessionària de fems de la
ciutat. L'alcalde indica que en principi hi havia un acord de confidencialitat, però que la
regidora ho va dir en el ple d’ahir. L’empresa es diu Sertic, que faran una feina
objectiva per mesurar si es realitza o no el plec de condicions de la contracta. El Sr
Roldán diu que donarà un termini de sis mesos per valorar la tasca de la nova
concessionària de neteja.
El sr. Villalonga, voldria demanar si el CPC podria tenir representació en la junta
rectora del Consorci i també indica que voldria que l‘estació d’autobusos del Cetis
s’obrís complint tots els criteris seguretat, legalitat i comoditat per les persones
usuàries.
I atès que no hi ha més assumptes a tractar, el Sr. Ruiz aixeca la sessió a les 20.30 h, i
s’estén la present acta, que consta de cinc pàgines i que, amb mi, la secretària, signen
tots els assistents. De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific.

