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Sr. Mario Añibarro Juan

ACTA NÚM. 6/10

A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les onze hores del dia onze de juny de dos mil deu; sota la 
Presidència  de la  Sra.  Alcaldessa-Presidenta,  Sra.  Lurdes Costa  Torres,  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

La  Sra.  Alcaldessa  dóna  la  benvinguda  al  Sr.  Ricardo  Albín  que  es  reincorpora  de  nou  a 
l’Ajuntament.

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

S’aprova per unanimitat l’Acta de la sessió anterior núm. 4/10, ordinària de data 29 d’abril.

2n.  Proposta  d’acord  del  reconeixement  de  la  Ciutat  d’Eivissa  com  a  Capital  de  l’Illa 
d’Eivissa:

Donat compte de la proposta conjunta de l’Alcaldessa i de la Portaveu del Grup Municipal Popular, 
del tenor literal següent:

“La Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, al seu article 28, 
reconeix explícitament que aquells municipis on radiquin les seus dels Consells Insulars o aquells 
altres que per circumstàncies o funcions supramunicipals ho aconsellin, 'gaudiran mitjançant llei del 
Parlament d'un règim especial que tingui en compte els serveis que presten a la ciutadania en un 
àmbit superior al del municipi'.

La  ciutat  d'Eivissa  acull  la  seu  del  Consell  i,  per  tant,  ja  hauria  de  ser  mereixedora  d'aquest 
reconeixement  que preveu la llei  autonòmica però,  a més,  i  segons les conclusions  de l'estudi 
encarregat per quantificar les càrregues que suporta el municipi, la ciutat està exercint com a capital 
de fet de l'illa sense que això s'estigui compensant econòmicament.

L'Ajuntament d'Eivissa és plenament conscient del paper que assumeix la ciutat dins del territori 
insular, té vocació de capital i vol millorar en els serveis que ofereix a residents i visitants, però no 
es pot garantir una passa de qualitat si no s'involucra la Comunitat Autònoma reconeixent aquest 
fet,  la  qual  cosa  ha  d'arribar  mitjançant  aprovació  de  la  lei  pertinent  al  Parlament  de les  Illes 
Balears.
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Sent  voluntat  política de tots  els  grups municipals  aconseguir  aquest  reconeixement,  el  Ple  de 
l'Ajuntament d'Eivissa proposa:

1. Aprovar el manifest que reclama el reconeixement de la condició de capitalitat per a la ciutat 
d'Eivissa i demanar el suport de la ciutadania i els col·lectius que vulguin impulsar aquesta iniciativa 
davant la Comunitat Autònoma.
2. Instar al Consell d'Eivissa a que en base al que preveu la Llei 20/2006 de 15 de desembre, 
exerceixi  la iniciativa  legislativa per tal  que el  Parlament  de les Illes Balears declari  a la  ciutat 
d'Eivissa capital de l'illa d'Eivissa i estableixi un règim especial per al municipi.

Eivissa, 4 de juny de 2010
Sgt. Lurdes Costa Sgt. Virtudes Marí
Alcaldessa d'Eivissa Portaveu del Grup Municipal Popular”

Intervencions:

La Sra. Alcaldessa procedeix a la lectura d’un escrit del tenor literal següent:

“Bon dia a tots i a totes i moltes gràcies per la seua assistència en aquesta sessió extraordinària a 
la qual donam una primera passa en una reivindicació crec que justa i legítima que té aquesta ciutat 
i  que no és altra que el reconeixement per part  del Parlament de les Illes Balears de la nostra 
condició de capital de l'illa.

Voldria començar la meua intervenció agraint, abans de tot, el suport que durant tots els mesos que 
portam treballant en aquesta matèria, hem rebut des de diferents àmbits. Començant pel grup de 
l'oposició, que en tot moment ha treballat al nostre costat i ha respaldat les passes que s'han anat 
donant per poder arribar fins al dia d'avui amb total unanimitat; per part de tots els membres de la 
comissió d'ex-alcaldes, un grup lleial i al qual mai s'han tingut en compte els colors polítics i que 
sempre ens ha fet  arribar  oportuns suggeriments i  consells;  i  a  tots els  col·lectius  de diferents 
àmbits que en tenir coneixement de l'estudi que s'estava fent ens han prestat la seua col·laboració 
des del convenciment que la causa era justa. Esperam ara que, amb aquesta nova passa, comenci 
a arribar encara més suport i recolzament i que la veu d'Eivissa es pugui sentir ben forta i clara allí 
on s'ha de prendre la decisió final. Estic segura que entre tots ho aconseguirem.

La  ciutat  d'Eivissa  és  la  capital  de  l'illa  des  de  tots  els  punts  de  vista  possibles.  Per  raons 
històriques, per sentiment  ciutadà, per les seues condicions sociodemogràfiques, urbanístiques i 
administratives. Pel fet que presta servei a tots els habitants d'Eivissa, que ineludiblement han de 
passar pels seus jutjats, l'hospital, la Comissaria, el Consell o les oficines del Govern balear, per 
citar només alguns dels serveis que ofereix.  Perquè el seu port és el principal  punt d'accés de 
mercaderies a l'illa i la necessària porta d'entrada cap a Formentera. I per moltes altres coses que 
ara seria llarg enumerar.

El nostre municipi dona servei diàriament a molta més gent de la que resideix a la ciutat, i no em 
refereixo només a les visites turístiques, que evidentment generen uns ingressos per al municipi i 
que  també  es  donen  a  la  resta  de  municipis  eivissencs,  sinó  al  fet  que  la  nostra  ciutat  rep 
diàriament milers de persones que necessàriament han de venir a Eivissa a fer feina, gestiones de 
tipus  administratiu  o  visites  mèdiques.  I  com  a  Ajuntament  no  tan  sols  assumim  aquesta 
característica amb orgull sinó que ho feim amb voluntat de millora. Volem fer-ho però volem fer-ho 
bé. I si des de sempre hem intentat arribar a més coses, ser un municipi  acollidor i  donar una 
atenció de qualitat a totes les persones residents i als visitants, ara reafirmam aquest compromís 
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però a la mateixa vegada demanam ajuda, conscients que aquesta situació no es pot mantenir per 
sempre. Perquè l'esforç tributari que fan els nostres residents ja és suficient.

La reivindicació de la condició de capital de l'illa no és una qüestió de títol, no és una qüestió de 
nom. El que persegueix aquesta corporació no és un reconeixement buit, sinó una compensació per 
l'esforç real que cada any s'ha de fer per donar resposta a la qualitat de servei que se'ns demana. 

Tenim el marc legal necessari per aconseguir que aquesta reivindicació sigui una realitat en un 
termini de temps no massa llarg i és que la normativa autonòmica estableix que aquells municipis 
on es trobin les seus dels consells insular i que prestin serveis de caràcter superior al del municipi 
podran gaudir  d'un  règim especial  per  tal  de  suplementar  els  seus ingressos  amb aportacions 
extraordinàries provinents de la Comunitat Autònoma.

Per tant, no estam demanant res que no ens pertoqui.

I aquesta reivindicació s'ha concretat en una xifra que avui posam damunt la taula i que és de 7 
milions d'euros anuals; quantitat que demanarem que es complementi, com es va fer a Palma, amb 
un percentatge anual del 4 per cent de les inversions de la Comunitat Autònoma, que s'hauran de 
decidir mitjançant una comissió de treball mixta entre les dues administracions.

Aquesta reclamació, que avui supera el tràmit municipal, s'enviarà al Consell, on esperam que es 
doni la mateixa unanimitat i proposam que, mitjançant una iniciativa legislativa, es faci arribar el 
més aviat possible al Parlament de les Illes Balears. Apel·lam a la responsabilitat de tots els nostres 
consellers i parlamentaris per tal que estudiïn a fons la situació del nostre municipi i concloguin que 
la demanda és justa i que se li ha de donar una resposta adequada.

En aquest procés que ara comença pensam que tenim assegurat el recolzament de la ciutadania; 
l'enquesta que es va fer dins dels estudis que ens han fet arribar fins aquí recull que el 95 per cent 
de les persones que resideixen a l'illa d'Eivissa entén que la ciutat és la capital i un 84 per cent 
estan plenament d'acord en que es reconegui així.

La nostra tasca, des d'avui, és explicar el que demanam en aquest 84 per cent i, si és possible, 
convèncer al 16 per cent restant; perquè el reconeixement de la capitalitat d'Eivissa no va contra 
ningú i suposarà una millora per a tothom. Ha arribat el moment de lluitar per la nostra ciutat i en 
aquest viatge esperam trobar molta companyia.”

A continuació intervé la Sra. Marí Ferrer, manifestant que en primer lloc se sumen a la seva alegria 
de que el Sr. Ricardo Albín torni a estar entre nosaltres, i li dona la benvinguda.

Manifesta que avui probablement és un dels plenaris mes importants que es portarà a terme, i amb 
més transcendència dins la història d’aquesta institució, i en aquesta legislatura, i que per aquest 
motiu vol fer constar en Acta que els dos regidors que falten perquè es troben fora del país, que són 
el Sr. Jaime Díaz de Entresotos i la Sra. Carolina Cava de Llano, si bé no podran votar en nosaltres, 
li han demanat que fes constar que, estan en aquest plenari amb esperit i donen suport a aquesta 
iniciativa.

A continuació dona lectura a un escrit del tenor literal següent: 
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“ La Llei 20/2006, municipal i de règim local de les Illes Balears, aprovada la legislatura passada, va 
obrir la possibilitat del que, fins a aquest moment era una mera voluntat política -recollida en els 
programes electorals de 2003- es convertís en una realitat. La Llei de Capitalitat va obrir un camí i 
ens va oferir una possibilitat que avui aprofitem. 

Eivissa i els seus residents es senten orgullosos de la seva ciutat i del seu patrimoni, de l'aposta 
decidida dels seus habitants per la salvaguarda de la seva història com motor econòmic, social i 
cultural. Eivissa crea, promou, difon i inverteix en benefici de tota la illa com poques ciutats de la 
seva grandària en el  món. Els seus residents, igual que els de tota la illa,  són un exemple de 
cohesió social, de l'educació en valors i del desenvolupament personal i col·lectiu. 

Ni Espanya ni Balears poden tancar els ulls davant el paper que juga la ciutat d'Eivissa. La seva 
‘capitalitat  de  fet’  està  plenament  justificada  pel  seu  volum  demogràfic,  per  la  seva  activitat 
econòmica i productiva i per la seva situació de centralitat institucional i de serveis. 

Però,  per  sobre de tot,  l'acord que avui  anem a confirmar  unànimement  és també una aposta 
decidida per a promoure el treball en xarxa entre tots els municipis de la illa. Eivissa no és -i no 
pretén ser- una mica més que els seus quatre municipis germans, però la tradició i l'esdevenir del 
temps l'han posicionada en la ment de Balears,  d'Espanya i del món –quin dubte cap- com ‘la 
primera entre iguals’. 

Sabem que ens enfrontem a un repte, però crec expressar el sentir majoritari a l'assenyalar que 
estem disposats a treballar units per a aconseguir que la capitalitat d'Eivissa suposi ‘un element de 
progrés  per  a  tota  la  illa’.  I,  tots  junts,  ho  podem aconseguir  perquè  tenim tradició,  mentalitat 
europeista,  vocació  de  servei,  capacitat  d'innovació  i  una  ciutadania  que  és  un  exemple 
d'hospitalitat i cortesia. Perquè som una ciutat europea, oberta, un territori de convivència de dues i 
fins a tres o quatre llengües, rica en tradicions, inquieta i cosmopolita, ecològica i participativa. 

El  repte que assumim avui transcendeix  les conjuntures polítiques i  requereix la complicitat  del 
conjunt  de  la  ciutadania  i  de  tota  la  Corporació  eivissenca.  Disposem  d'allò  més  necessari: 
persones amb vocació de servei. Una ciutadania i uns col·lectius socials que tenen inquietuds, que 
innoven, que s'organitzen per a prestar servei a tots i per a portar a terme multitud d'iniciatives que 
enriqueixen la vida del conjunt de la illa. 

Aquesta declaració formal suposa també sol·licitar al Govern que avanci en l'articulació del territori i 
que doni un pas endavant per a reafirmar ‘l'espai de Balears’. Som conscients que proposem a la 
ciutat  un  projecte  que  necessàriament  hem  de  compartir  amb  els  agents  socials,  culturals  i 
econòmics i amb el conjunt de la ciutadania de la illa. Però també la Capitalitat és ‘un projecte de 
territori’, dels residents en el nostre municipi i de tots els residents de la illa d'Eivissa, que requereix 
del suport i la implicació de tots nosaltres. 

El repte és ambiciós, però aprendrem i madurarem en aquest procés i això ajudarà a enfortir-nos 
com ciutat.  Així,  qui  conformem l'Ajuntament  de  la  ciutad  de  Eivissa,  Alcaldia,  Govern,  Grups 
municipals, estem disposats a superar aquest apassionant repte, convençuts que Eivissa pot ser la 
capital de tots els eivissencs. El camí de reflexió, treball i il·lusió que ara iniciem per a aconseguir-lo 
servirà a la ciutat d'estímul immillorable per a innovar, actuarà com facilitador per a la culminació de 
projectes estratègics; ajudarà a l'engegada de noves iniciatives econòmiques, turístiques, culturals i 
socials; i ens permetrà compartir i treballar en xarxa amb tots els municipis de la illa i projectar, 
encara més si cap, la nostra imatge internacional.
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Som ja una ciutat d'hospitalitat i de servei i volem seguir sent-lo molt més en el futur. Junts podem 
aportar a aquesta societat interconnectada i globalitzada la nostra singular experiència com ciutat al 
servei de tots els municipis d'Eivissa.”

La Sra. Alcaldessa dona les gràcies a la Sra. Marí i a continuació es procedeix a la votació de 
l’assumpte el qual és aprovat per unanimitat dels assistents.

La  Sra.  Alcaldessa  manifesta  que  creu  que  s’han  de felicitat  tots  per  aquesta  primera  passa.i 
agraeix l’assistència al plenari dels ex-Alcaldes,  Consellers i  Diputats, que han volgut compartir 
amb la Corporació aquest dia d’alegria.

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les onze hores i trenta minuts del dia onze 
de juny de dos mil deu, de la qual se n’estén la present Acta que consta de sis folis que, amb mi el 
Secretari, firmen tots els assistents.

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