ACTA CONSELL PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE 12 d’abril 2017 – 19.00 h
Lloc: Ajuntament d’Eivissa, 4ª planta Edifici Sa Colomina.
Acta 1/2017
PERSONES ASSISTENTS
President, alcalde d’Eivissa: Sr. Rafael Ruiz Gonzalez
Vocals:
Àmbit temps lliure: Sr Juan Antonio Cuesta Bermudo
Àmbit cultural: Sr. Antoni Mari Mari
Àmbit esportiu: Sr. Antonio Roldan Tellado
Àmbit empresarial: Sr. Vicente Tur Alonso
Àmbit benestar social: Sr. José Carlos Martí Villalba
Àmbit veïnal: Sra. Mercedes Motes Andrés
Àmbit educatiu: Sra. Maria Vicenta Gallart Lledó
Àmbit voluntariat: Sra. Loreto Mayol
Grup municipal Partit Popular: Sr. Juan José Tur Ripoll
Grup municipal Guanyem: Sr. Juan José Hinojo
Grup municipal PSOE: Sra. Carmen Boned Verdera
Convidats
Sra. Elena López Boned, regidora de Territori i Vies Públiques
Sr. Ildefonso Molina Jiménez, regidor d’Hisenda i Administració Municipal
Excusen la seva presència:
Àmbit gent gran
Grup Municipal Epic
Secretari delegat: Sr. Antonio Martín Jiménez
ORDRE DEL DIA
1- Aprovació acta anterior
2- Temes d’actualitat
3- Estat projectes aprovats als press. Participatius 2016
4- Projectes participatius 2017
5- Torn obert de paraula
1 – Aprovació de l’acta anterior.
El Sr. Alcalde dona la benvinguda als representants assistents.
Queda aprovada l’acta de la reunió anterior.
2 – Temes d’actualitat
L’Alcalde fa un balanç dels projectes del darrer any:
1. Obra de l'emissari de Talamanca: Projecte del Govern de les Illes Balears, finançat inicialment
per l’Ajuntament d’Eivissa i el Consell d’Eivissa, després el Govern, progressivament, retornarà els
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sous del projecte. És una obre de gran complexitat tècnica, que avança a bon ritme, però no
estarà acabada totalment abans d’inici temporada
2. S’Alamera: Estarà finalitzada dins de termini, i a partir de la propera setmana ja podran posar-se
les terrasses dels diferents negocis. El tècnics de l’Ajuntament i les empreses implicades han fet
una bona feina i han avançat dins del termini, encara que ha estat un hivern complicat per les
pluges. Certes qüestions com el paviment han estat polèmiques, però el projecte ve d’un concurs
d’idees que va guanyar una empresa que és de gran prestigi internacional i que no es pot reduir el
canvi d’un model de ciutat a un paviment. És un model que prioritza el ciutadà sobre els vehicles.
S’ha guanyat molt d’espai sota les murades.
Amb aquest model s’implementaran a partir del proper estiu els canvis de sentit d’algunes vies i
els transport per connectar els pàrquings dissuasius amb la ciutat.
3. Obres, vàries actuacions necessàries a diferents carrers, com al carrer de sa Creu, i al Mercat
Vell al carrer de Manuel Sorà.
4. L’Ajuntament amb Costes van aconseguir la declaració d’emergència per a les millores
necessàries i urgents a realitzar als penya-segats de sa Penya. Consolidació de la pared per a
protecció de les murades i de la Casa Broner i de l’assentament de pared natural. Obra
d'emergència. La previsió de finalització és per al juliol.
5. Bona feina d’aquest equip de govern i dels anteriors a nivell econòmic, que permetrà que la
legislatura finalitzi amb deute 0. Bona situació que encara i així, per lleis superiors nacionals ens
limita la possibilitat de créixer en personal, que afecta a tots els departaments, seguretat, serveis
tècnics, atenció ciutadana, etcètera. S’ha de treballar en poder canviar això per donar millor servei
a la ciutadania.
6. Projecte de sa Penya: al final de l’estiu tendrem tot el projecte de reconversió dels diferents
edificis, quasi definit per Conselleria d’Habitatge. Obra complexa també ja que s’ha de fer en lloc
patrimonial. Hi haurà 15 habitatges, amb característiques adaptades als criteris d’adjudicació de
l’IBAVI. Sembla que seran per a gent jove, encara que l’Ajuntament està en converses amb el
Ministeri de l’Interior, perquè puguin servir per als agents de reforç dels cossos de seguretat de
l’Estat que venen a l’estiu i a operacions puntuals al llarg de l’any.
7. Lloguers turístics: L’Ajuntament ja va plantejar que no els volia dins del municipi i així quedarà
reflectit al Pla General, del qual s’espera l’aprovació provisional a final d’any, perquè passi al
Consell i tengui l’aprovació definitiva.
8. Canvis d’avingudes i sentit del trànsit. Evitar remors, contaminació, massificació, i aconseguir
una ciutat amable per al ciutadà.
9. Neteja: Canvi d’empresa concessionària, hi ha hagut un temps d’adequació a les necessitats i
actualment la feina ja està en marxa al cent per cent. Canvi complex, amb temps d’adequació
llargs. Consideram que hi ha hagut un salt de qualitat important. Ha suposat adequació de
maquinària, contenidors nous, i ajustos a sobre de la contractació anterior.
Sr. Toni Roldán: Hi ha un problema de neteja i un problema de contenidors.
Sr. Ramón Cabello: Problemes de saturació al pàrquing dissuasiu des Gorg. Com funcionarà el
bus d’enllaç? Per una altra banda, existeix alguna solució per a aparcaments de motos, ja que
l’any passat hi va haver una gran saturació de motos tot arreu del port. Quina garantia tenen que
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funcioni aquest bus, ja que anteriorment ja va hi haver un intent de posar-lo en marxa i no va
funcionar. El bus triga més que un vianant
Sr. Juan José Hinojo – el bus tarda entre 7 i 15 minuts en enllaçar pàrquings i la ciutat. Aquest
model de servei de bus és diferent al que es va posar en marxa fa uns anys, on el recorregut era
més llarg, donava moltes voltes i tenia parada en els diferents barris. El model que es proposa ara
és més directe i amb molt poques parades, el bus pararà als pàrquings dissuasius des Gorg i
d’entrada per Ignasi Wallis, i ja anirà directe al centre de la ciutat.
Alcalde – El bus serà gratuït. La ciutat ha d’anar cap a un model que prima al vianant i al transport
públic. Un model de mobilitat més sostenible i amb reducció del trànsit al centre.
3 – Estats dels projectes del pressupostos participatius de 2016.
Repartiment d’un dossier amb l’estat dels projectes realitzats a partir dels pressupostos
participatius triats de 2016.
La Sra. Elena López fa un balanç de l’estat dels projectes aprovats al 2016 per aquest Consell
Participatiu.
1. S’han afegit millores sobre els projectes ja aprovats. Inclús s’han inclòs projectes nous, 4 més.
La inversió final va ser més de la prevista, i es considera una molt bona iniciativa, ja que són
projectes escollits pels agents socials del municipi.
Els assistents donen una bona acollida dels projectes en general.
Sr. Antoni Mari Mari - Necessitat de mantenir el que hi ha, una vegada que ja està fet. Les queixes,
en molts de casos, venen després de fer els projectes, per la manca de manteniment de les coses
que es fan i es posen en servei. Els jardins són casos molt clars en aquest sentit, ja que hi ha poc
personal per mantenir.
Sra. Elena López – En el cas dels jardins, s’està optant per sistemes i models de fàcil
manteniment.
Sr. Juan José Tur – el seu grup va proposar l’externalització d’aquest servei de jardins, ja que no
hi ha prou personal. Igual que està externalitzada la neteja, encara que no estigui tan bé com
hauria d’estar.
Alcalde – La llei Montoro, no deixa créixer l’empresa pública, proposa ampliar l’àmbit privat amb
sous públics. L’ajuntament no hi està d’acord. Els serveis públics, ben dotats, han de funcionar. Els
jardins del municipi han tengut dèficit des de fa temps. Les arques de l’Ajuntament estan
sanejades.
Sr. Toni Roldan – Per què abans hi havia més places a obres i a jardins que ara? Les places
estaven creades, perquè s’han amortitzat? Està a favor del fet que siguin serveis propis de
l’Ajuntament, ja que els recursos de l’Ajuntament han de ser per a la ciutat.
Sr. Alfonso Molina – Durant aquesta legislatura no s’ha amortitzat cap plaça de feina. Externalitzar
serveis no és viable, ja que té un cost per a l’Ajuntament que no es pot assumir per la regla de
despeses que no les deixa augmentar més d’un 1,8 respecte de l’any anterior. No poden gastar
sous que sí tenim perquè la llei no ens deixa fer-ho. Sinó que hem de recontar d’altres partides,
però no podem augmentar les despeses.
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Sr. Toni Roldán – És contradictori tenir problemes de manteniment de jardins per limitacions de
personal i que hagi nous projectes d'enjardinament.
Alcalde – els jardins estan bé dins de les limitacions de l’Ajuntament. El projectes els ha decidit la
ciutadania. El que esperam és que en un futur es flexibilitzi la capacitat d’inversió de l’Ajuntament
per dotar millor els diferents serveis.
Sra. Elena López – La llista està feta per demandes ciutadanes individuals i col·lectives. Hi ha una
tria prèvia per veure quines són possibles i executables. Projectes més viables i de millor
manteniment, amb noves tècniques i vegetació autòctona. Gestió de recursos.
Alcalde – no hi ha creació de nous jardins, sinó millora i ampliació.
Sr. Juan José Tur –Estam d’acord amb els jardins, però hem de pensar en el manteniment i en les
millores. Igual s’ha de considerar cercar alternatives per a un millor manteniment, per això pot ser
interessant contemplar la contractació externa.
4 – Projectes participatius 2017.
Sra. Carmen Boned – Aquest serà el segon any dels pressupostos participatius. Al 2016 la inversió
inicial era de 400.000 €, i al 2017 s’ha elevat a 450.000 €. Cal destacar la importància de tenir
450.000 € per a projectes participatius i agraïment als representants presents i als agents socials
que han participat en l’elecció de projectes prèvia, entitats, policies de barri, AV, línia verda. Cal
destacar que les peticions han estat recollides de tots el àmbits i per això hi ha una gran varietat
de propostes.
Votació de les diferents vocals representants per escollir sobre els 35 projectes finals.
Els 16 projectes aprovats pugen a 466.000 €, i l’Ajuntament farà l’esforç d’arribar als 16.000 €
extres que suposaria la realització de tots ells.
5 - Torn obert de paraula.
Sr. José Carlos Martí planteja vàries qüestions
1. Les associacions de l’àmbit de Benestar Social estan en un moment difícil, amb pocs mitjans i
se suggereix que les propostes per als pressupostos participatius es pugui començar abans,
perquè aquestes associacions tenguin més temps per fer aportacions.
Es proposa que cada vocalia del Consell Participatiu pugui aportar idees o algun projecte que sigui
del seu àmbit, per després fer una tria.
S’ha d’intentar depurar el tipus de projectes que es poden dur a terme, perquè les associacions de
determinats àmbits tenguin més clar quin tipus dels seus projectes poden ser interessants.
2. Neteja, és prompte per dir si està bé. Problemàtica dels contenidors per a les persones majors,
perquè han d’utilitzar les dues mans.
Igualment hi ha un problema de neteja greu a ses Feixes, en el Prat de ses Monges, al costat de
Talamanca
Sra. Carmen Boned respon a la primera qüestió: El Consell Participatiu es reuneix cada sis
mesos, però els diferents àmbits poden demanar reunions extraordinàries puntuals i concretes,
perquè es puguin ajustar al màxim les necessitats de tots els àmbits.
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Igualment es recorda d’altres canals de comunicació i de propostes, com la pàgina web d’Eivissa
Participa, on es poden fer propostes i afegir necessitats, i també el contacte directe amb les
diferents regidories dels seus àmbits.
Sra. Elena Lopez respon a la segona qüestió: L’Ajuntament recorda que es pot sol·licitar un
contenidor adaptat en aquests casos puntuals. Ses Feixes, actuació gestionada per Consell (Pla
especial per actuacions i millora), per estar entre dos municipis. El pla de l’Ajuntament ja estava
fet, mancava el pla de Sta Eulària, que ha estat entregat fa un mes. Cal ara la proposta del
Consell a partir d’aquestos plans per saber quines coses es poden fer i quines no. Davant de
dubtes de com netejar o què fer es pot trucar a vies públiques o a través de línia verda.
Sr. Juan José Tur, planteja la qüestió de la nova connexió d’aigua a Cas Mut, ja que segons el
tècnic de medi ambient Sant Josep, estan fetes les obres de connexió per a aigua al barri. Voldrien
saber quan arribarà la nova connexió d’aigua.
Sra. Elena López respon: En principi, aquesta connexió ha d’arribar el pròxim mes de maig.
Atès que no hi ha més assumptes a tractar, el Sr. Rafael Ruiz aixeca la sessió a les 20.30 h i
s’estén la present acta, que consta de 5 pàgines i que, amb mi, el secretari, signen tots els
assistents. De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific.
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