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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 5/10, ordinària de data 28 de maig.
- Acta 6/10, extraordinària de data 11 de juny.

2n. Designació festes locals any 2011.
3r. Aprovació  de  les  modificacions  del  Conveni  Col·lectiu  del  personal  del  Patronat  Municipal 
d’Esports.
4t. Aprovació definitiva de la relació de bens i drets, delimitació i necessitat d’ocupació de la U.A 27. 
Carrers Alt i Retir
5è Aprovació definitiva de la relació de bens i drets, delimitació i necessitat d’ ocupació de la U.A 2 i 
3 – Centre Cívic 
6è  Aprovació  definitiva  conveni  de  col·laboració  entre  Ajuntament  d’Eivissa  i  l’entitat  Pública 
Empresarial de Sol l SEPES
7è. Mocions amb proposta d’acord.
8è. Decrets i comunicacions:

Donar  compte  de  l’acord  de  la  Junta  de  Govern  de  la  Mancomunitat  de  l’Escorxador 
Insular, d’aprovació definitiva de la modificació les Estatuts.
9è. Mocions sense proposta d’acord:

1.-  Moció  del  Grup  Popular  en  relació  amb  el  retard  de  l’Ajuntament  d’Eivissa  en  la 
tramitació del concurs d’adjudicació dels serveis de platja de temporada.

2.- Moció del Grup Popular en relació amb la contractació de l’empresa “Transit Projectes, 
S.L.” per part del Pla d’Excel·lència Turística.

3.- Moció del Grup Popular sobre la intervenció dels comptes de l’empresa concessionària 
del servei d’estacionament regulat de la ciutat d’Eivissa.
10è. Precs i preguntes.

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  CELEBRADA,  AMB  CARÀCTER  ORDINARI,  PER  L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 29 DE JUNY DE 2010.

ASSISTENTS:

Sr. Alcaldessa-Presidenta:

Sra. Lurdes Costa Torres

Srs. Regidors:

Sr. Santiago Pizarro Simon
Sr. Vicente Torres Ramón
Sr. Vicente Ferrer Barbany
Sra. Sandra María Mayans Prats
Sr. Marcos Costa Tur
Sra. Irantzu Fernández Prieto
Sr. Juan Manuel Rubio Córdoba
Sra. Vicenta Mengual Lull
Sr. Rafael Ruiz González
Sr. Enrique Francisco Sánchez Navarrete
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Sra. Virtudes Marí Ferrer
Sr. Antonio Prats Costa
Sra. María del Pilar Marí Torres
Sr. Jaime León Díaz de Entresotos Cortés
Sr. Rafael Triguero Costa
Sra. Carolina Cava de Llano Carrió
Sr. Alejandro Marí Ferrer
Sra. Olga Martínez Parra
Sra. Adrián Trejo de la Rosa

Srs. que falten amb excusa:

Sr. Ricardo Pedro Albín Pascual

Secretari-Acctal.:

Sr. Joaquim Roca Mata

Interventor-Acctal:

Sr. Mario Añibarro Juan

ACTA NÚM. 8/10

A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les onze hores del dia vint-i-nou 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 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

Sra. Costa: Vol felicitar a la Sra. Marí Ferrer per la seua incorporació al Parlament Balear com a 
Diputada. Que consti en acta la felicitació de tota la Corporació, i  a través d’aquí intentaran fer 
arribar les peticions de l’Ajuntament, si així ella ho creu convenient.

Sra. Marí Ferrer: Dona les gràcies, i diu que si per alguna cosa pot servir la doble condició de 
Regidora d’aquest Consistori i la de Diputada, com no pot ser d’una altra manera, és per estar a la 
seua disposició  com a disposició  de la  resta de companys,  perquè hi  ha moltes coses que es 
decideixen en el Parlament Balear que ens afecten, no sols com a Illa, sinó també com a Ciutat. Per 
tant  si  pot  ser  útil  estarà  encantada  de  complir  aquesta  funció  en  la  mesura  de  les  seves 
possibilitats.

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

Per  unanimitat  s’acorda  l’aprovació  de  les  Actes  de  les  sessions  anteriors  núm.  5/10, 
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ordinària de data 28 de maig, i núm. 6/10, extraordinària de data 11 de juny.

2n. Designació festes locals any 2011:

Donat compte de l’escrit  de la Conselleria  de Treball  i  Formació del Govern de les Illes 
Balears, on ens comuniquen el calendari laboral per a l’any 2011, i demanen que es determinin les 
dues festes locals en l’àmbit municipal per a l’any 2011; i vista la proposta d’acord del tenor literal 
següent:
“DE: 1r. TINENT D’ALCALDE DELEGAT D’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL
A: COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL
En relació a l’escrit de la Conselleria de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears de data 
26  de  maig  de  2010,  registrat  d’entrada  en  aquest  Ajuntament  el  dia  4  de  juny  de  2010,  on 
demanen que es determinin les dues festes locals d’aquest municipi per a l’any 2011, pel present es 
proposen els  dies  5  i  8  d’agost,  Festivitats  de Ntra.  Sra.  De les  Neus,  Patrona,  i  Sant  Ciriac, 
Copatró, respectivament.
Eivissa 7 de juny de 2010. EL 1r. TINENT D’ALCALDE, Sgt.: Santiago Pizarro Simón.”.

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Administració Municipal.

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

3r. Aprovació de les modificacions del Conveni Col·lectiu del personal del Patronat Municipal 
d’Esports:

Donat compte de la proposta d’acord d’aprovació de “Modificacions al Nou Conveni Col·lectiu del 
personal  laboral  del  Patronat  Municipal  d’Esports  de  l’Ajuntament  d’Eivissa”,  del  tenor  literal 
següent:
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE MODIFICACIONS AL NOU CONVENI COL·LECTIU 
DEL PERSONAL LABORAL DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS DE L’AJUNTAMENT 
D’EIVISSA 
Havent-se aprovat el Conveni col·lectiu del personal laboral del Patronat Municipal d’Esports per 
Junta Rectora del PME dia 1 de desembre de 2009 i pel Ple de l’Ajuntament d’Eivissa, dia 15 de 
desembre de 2009 i posteriorment presentada sol·licitud de registre, dipòsit i publicació del Conveni 
a la Conselleria de Treball i Formació.
Vist el requeriment d’esmena de deficiències emès per la Conselleria de Treball i Formació amb 
Registre  d’Entrada al  Patronat  Municipal  d’Esports  Núm. 238 de dia  13 d’abril  de  2010 on es 
comunica que l’expedient de registre, dipòsit i publicació del Conveni col·lectiu del personal laboral 
del Patronat Municipal d’Esports de l’Ajuntament d’Eivissa resta suspès fins que s’evacuï el tràmit 
d’esmena.
Vista l’Acta de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu del Patronat Municipal d’Esports de 
l’Ajuntament d’Eivissa de la sessió celebrada el dia 16 d’abril de 2010 on s’aproven una sèrie de 
modificacions al text del nou conveni col·lectiu del personal laboral del PME per tal d’esmenar les 
deficiències comunicades per la Conselleria de Treball i Formació i on s’acorda la redacció definitiva 
del conveni.
Vist que la Junta Rectora del Patronat Municipal d’Esports, a la sessió celebrada dia 15 de juny de 
2010,  va  aprovar  el  text  del  nou  conveni  col·lectiu  del  personal  laboral  del  PME  amb  les 
modificacions als Articles núm. 1, apartat 3 i Article núm. 56, apartat 2 i l’afegit d’una disposició 
addicional tercera amb les següents redaccions:
“Artículo 1. Objeto y partes concertantes
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1. El presente Convenio tiene como objeto la regulación de las condiciones de trabajo del personal 
laboral  del  Patronato  Municipal  de  Deportes  del  Ajuntament  d’Eivissa,  facilitando  el  normal 
desenvolvimiento de las relaciones de trabajo.
2. Este Convenio ha sido negociado al amparo de lo que dispone la Ley 7/2007 del Estatuto Básico 
del Empleado Público,  el Estatuto de los Trabajadores y las demás normas convencionalmente 
aplicables al personal laboral.
3. Las partes que conciertan el presente Convenio son las personas representantes del personal 
laboral  de la  Comisión Negociadora,  como parte empleada,  y  las  personas representantes del  
Patronato  Municipal  de  Deportes  del  Ajuntament  d’Eivissa,  como  parte  empleadora,  
representados/as conforme a lo que establece la legislación vigente.”
“Artículo 56. Reconocimientos médicos
1. El personal será sometido a un reconocimiento médico anual con carácter gratuito, voluntario y 
confidencial, y dentro del horario ordinario de trabajo de acuerdo con la normativa vigente.
2. El reconocimiento aplicará los protocolos médicos establecidos legalmente para cada puesto de 
trabajo en función de los riesgos que concurran en el mismo. Además de lo establecido legalmente,  
el reconocimiento tendrá las siguientes prestaciones:
a) Historia Clínica e Informe
b)  Examen  médico  general  (audiometría,  espirometría,  agudeza  visual,  sistema  nervioso, 
respiratorio, cardiovascular, abdominal y urológico)
c) Estudio radiológico del tórax (por prescripción facultativa)
d) Electrocardiograma (a petición del trabajador/a)
e) Analítica de sangre (hemograma completo, VSG, glucemia, urea, ácido úrico, colesterol (HDL y 
LDL), transaminasas, CTHDL, TG)
f) Analítica de orina
g) Revisión ginecológica y citología (a petición de la trabajadora)
3.  Se exceptuarán  de este  carácter  voluntario  aquellos  casos en los  que la  realización  de los 
reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la 
salud de las personas trabajadoras o para verificar si su estado de salud puede constituir un peligro 
para ella misma, para el otro personal o para el público, o cuando así esté establecido en una 
disposición legal  en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial 
peligrosidad.
4. La entrega de los resultados de los reconocimientos médicos deberá realizarse dentro de los 45 
días siguientes al último reconocimiento realizado.”
   “Disposición Adicional Tercera  
Se creará una Comisión para tratar los temas para la igualdad efectiva de mujeres y hombres cuya  
función  será  establecer  procedimientos  y  medidas  de  vigilancia  del  respeto  y  aplicación  del  
principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y el seguimiento sobre la  
eficacia de las medidas implantadas.
Se convocará a petición de una de las partes y en todo caso una vez al año. Estará compuesta por 
un representantes de cada sindicato con representación legal en el PMDE y el mismo número de 
representantes  por  parte  del  PMDE  y  en  su  primera  reunión  se  dotará  de  un  reglamento  de  
funcionamiento.”
Per tot això es proposa al Ple de la Corporació el següent:
PRIMER.- Aprovar  les  modificacions  i  afegits  al  Conveni  col·lectiu  per  al  personal  laboral  del 
Patronat Municipal d’Esports segons requeriment d’esmena de deficiències emès per la Conselleria 
de Treball i Formació, Direcció General de Treball.
SEGON.- D’acord amb el que estableix l’article 3 del text, el present Conveni haurà de ser aprovat 
per la Junta Rectora del PME i posteriorment elevat al Ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació. 
TERCER.- Autoritzar al Sr. Rafel Ruiz González en qualitat de Regidor d’Esports com a persona 
encarregada per efectuar les tramitacions administratives necessàries per al seu registre davant 
l’autoritat competent. 
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Eivissa, 16 de juny de 2010. El Regidor d’Esports, Sgt. Rafel Ruiz González.”.

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Administració Municipal.

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

4t. Aprovació definitiva de la relació de bens i drets, delimitació i necessitat d’ocupació de la 
U.A 27. Carrers Alt i Retir:

Donat compte de la proposta d’acord del Tinent d’Alcalde de l’Area de Planificació Territorial i Espai 
Públic, del tenor literal següent:

“PROPOSTA D’ACORD

Atès que amb data 28 de febrer de 2010 el Ple de la Corporació va acordar aprovar inicialment la 
delimitació de la unitat d'actuació expropiatòria núm. 27 del Pla General d'Ordenació del municipi 
així com la relació de bens i drets afectats.

Atès que els anteriors acords varen set sotmesos a informació pública mitjançant la seua publicació 
al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 26 de 16 de febrer de 2010 i al Diario de Ibiza i notificació 
individual als interessats.

Durant el període d’informació pública es varen presentar al·legacions per la Sra. Esperanza Serra 
Planells, el Srs. Vicent i Carmen Juan Cardona i el Sr. Antonio Cardona Cardona les quals consten 
a  l'expedient  així  com  els  informes  jurídics  emesos  en  relació  amb  les  mateixes,  informes 
núm.47/10 de 20 d'abril, 48/10 de 20 d'abril i 68/10 de 20 de maig.

Vistes les certificacions registrals relatives a les finques registrals afectades, de conformitat amb 
l'article 22.1 del RD 1093/1997 de 4 de juliol.

Atès que s'han efectuat per part dels serveis tècnics municipals inspeccions oculars del immobles 
afectats que han motivat canvis en algunes de les dades de la relació inicial.
Vistos els informes dels serveis tècnics municipals núm. 42/10 de data 21 d'abril i el seu annex així 
com la proposta definitiva de la relació de bens i drets i de la delimitació de la unitat d'actuació i la 
proposta de fixació del just i preu mitjançant el sistema de taxació conjunta.

Vist l'informe/certificat de consignació pressupostària de l'actuació emès per la Intervenció de Fons.

Vist l'informe de Secretaria núm. 115 de data 16 de juny 2010. 

Correspon al Ple de l'Ajuntament acordar la necessitat d'ocupació dels bens.

De conformitat amb els articles 199 del Reglament de Gestió Urbanística i 20 del Reglament de la 
Llei d'Expropiació Forçosa es PROPÓS al Ple de la Corporació l'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Estimar o desestimar les al·legacions segons figura als informes jurídics abans transcrits 
els quals es consideren formen part del present acord.
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SEGON.- Aprovar definitivament la delimitació de l'àrea afectada per a la expropiació segons els 
plànols que figuren al document Annex d'aprovació definitiva i a l'acord d'aprovació inicial de data 
28 de gener de 2010.

TERCER.- Aprovar definitivament la relació de bens i drets afectat per l'expropiació que figura al 
document Annex d'aprovació definitiva així com la necessitat d'ocupació d'aquestos.

QUART.- De conformitat al previst als articles 30 del text refós de la Llei del sòl de 2008, article 202 
del Reglament de gestió urbanística i ateses les característiques dels bens a expropiar, acordar que 
s'apliqui  el  procediment  de  taxació  conjunta  a  fi  de  fixar  el  justi  i  preu  dels  bens  objecte 
d'expropiació.

QUINT.-  Que  es  notifiqui  el  present  acord  als  interessats  de  conformitat  amb  l'article  20  del 
Reglament d'expropiació forçosa i que es publiqui en el BOIB i en un diari de major circulació. Es 
podran  interposar  contra  el  mateix  recurs  de  reposició  davant  al  ple  de  la  corporació  o  bé 
directament recurs contenciós-administratiu davant el jutjat contenciós-administratiu de Palma de 
Mallorca.

El  termini  per interposar el  recurs potestatiu  de reposició  serà d'un mes comptat des de el  dia 
següent a la notificació del present acord, essent el termini  per interposar el recurs contenciós- 
administratiu de dos mesos des de el dia següent a la notificació del present acord.”.

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Planificació Territorial i Espai Públic.

Intervencions:

Sra. Mari Ferrer: El vot del grup popular serà d’abstenció.

Sr.  Costa: Avui  es dona una passa important,  perquè s’acorda intervenir  en una zona que és 
central i definitiva per tal de resoldre d’una manera permanent, tota la problemàtica associada a 
l’infrahabitatge i a la marginalitat que significa per al barri de sa Penya, per la qual cosa vol convidar 
al Grup Popular que pensi el seu vot, i que en comptes d’abstenir-se votin a favor.

Sra. Marí Ferrer: Si no han intervingut en el primer torn de paraula no és perquè no considerin que 
el tema no sigui vital i important, sinó perquè l’argumentació la varen donat tota en el moment de 
l’aprovació provisional, i no els hi han fet cas. Consideren que en casos que afecten a la propietat 
privada, el sistema no és el d’expropiació, sinó el de cooperació.
Estan d’acord amb la rehabilitació de sa Penya, amb intervenir, però no estan d’acord amb que amb 
això hagin solucionat el problema doncs hi ha moltes persones afectades que no són les que creen 
els problemes, perquè els que els creen són “ocupas”, i no tenen cap dret legalment reconegut per 
ocupar les vivendes. Per això el seu vot és d’abstenció, perquè creuen en la cooperació, més que 
en el d’expropiació.
No saben bé que vol fer l’equip de govern després. Quan es va aprovar el Pla General per part del 
Consell Insular, una de les prescripcions o recomanacions que varen posar, era que no es podia 
enderrocar la zona sinó que s’havia de rehabilitar. No han vist cap estudi de detall, ni cap actuació , 
més enllà del que és la relació de bens i drets, per saber que pensen fer allí una vegada que estigui 
expropiada aquesta zona.
Reiteren  el  que  ja  van  dir  al  Plenari,  i  estaran a  resultes  de  l’actuació  urbanística  que  vulgui 
emprendre l’equip de govern. Entenen que el sistema d’expropiació s’hauria pogut evitar, perquè un 
90% dels propietaris  no són els que han provocat  el  problema en aquesta zona,  i  els que els 
provoquen no tenen els títols legítims.
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Sr. Costa: Si fos tant fàcil haver posat d’acord als propietaris, ho haguessin fet.
Estant parlant d’una illa,  on la configuració de la propietat no permet el sistema de cooperació, 
altament inviable.
És el sistema que s’utilitza a la majoria de centres històrics quan hi ha una situació de marginalitat 
com aquesta.
Saben  que  encara  han  de  treballar  molt  per  acabar  aquest  expedient  d’expropiació.  Avui  es 
determina clarament qui  són els  propietaris,  qui  té  dret  a  reallotjament,  i  quins  són els  metres 
quadrats que té cada vivenda. Quan varen plantejar el sistema d’expropiació el Grup Popular va 
anunciar una cascada de al·legacions, per part de la propietat privada. Només hi ha hagut quatre 
al·legacions, perquè els propietaris estan cansats de la situació que la majoria de les vegades no 
han provocat ells.
Els  agradaria  comptar  amb el  vot  favorable  del  Grup Popular,  però  seguiran  treballant  perquè 
finalment a sa Penya es pugui habitar més dignament, del que ja s’habita ara a molts dels carrers. 
Només queda aquesta part per acabar de solucionar. Tothom està d’acord amb l’actuació, per tant 
pensen que estan en el bon camí, i una vegada més lamenten que el Partit Popular no ho recolzi.

Sotmès  l’assumpte  a  votació,  és  aprovat  amb  els  vots  a  favor  de  les  Sres.  Costa,  Mayans, 
Fernández, Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Rubio, Ruiz i Sánchez, i l’abstenció de les 
Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Cava de Llano, Martínez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero, 
Trejo i Marí Ferrer.

5è Aprovació definitiva de la relació de bens i drets, delimitació i necessitat d’ ocupació de la 
U.A 2 i 3 – Centre Cívic:

Donat compte de la proposta d’acord del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Planificació Territorial i Espai 
Públic, del tenor literal següent:

“PROPOSTA D’ACORD

Atès que amb data 28 de febrer de 2010 el Ple de la Corporació va acordar aprovar inicialment la 
delimitació de la unitat d'actuació expropiatòria núms. 2 i 3 del PEPRI de sa Penya, la Marina i zona 
d'eixample de Vara de Rey així com la relació de bens i drets afectats.

Atès que els anteriors acords varen set sotmesos a informació pública mitjançant la seua publicació 
al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 26 de 16 de febrer de 2010 i al Diario de Ibiza així com 
notificació individual als interessats.

Durant  el  període d’informació pública  es varen presentar  al·legacions  pel  Sr.  Antonio  Colomar 
Marí, la Sra. Christine Dejachy, el Sr. Juan José Moreno Moreno i el Sr. Guy Desager, les quals 
consten a l'expedient així com els informes jurídics emesos en relació amb les mateixes, informes 
núm.44/10, 45/10 i 46/10 de 20 d'abril així com l'informe tècnic NRE 8292 de 13 d'abril.

Vistes les certificacions registrals relatives a les finques registrals afectades, de conformitat amb 
l'article 22.1 del RD 1093/1997 de 4 de juliol.

Atès que s'han efectuat per part dels serveis tècnics municipals inspeccions oculars del inmobles 
afectats que han motivat canvis en algunes de les dades de la relació inicial.
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Vistos els informes dels serveis tècnics municipals núm. 58/10 de data 18 de maig i el seu annex 
així com la proposta definitiva de la relació de bens i drets i de la delimitació de la unitat d'actuació i 
la proposta de fixació del just i preu mitjançant el sistema de taxació conjunta.

Vist l'informe/certificat de consignació pressupostària de l'actuació emès per la Intervenció de Fons.

Vist l'informe de Secretaria núm. 114 de data 16 de juny 2010. 

Correspon al Ple de l'Ajuntament acordar la necessitat d'ocupació dels bens.

De conformitat amb els articles 199 del Reglament de Gestió Urbanística i 20 del Reglament de la 
Llei d'Expropiació Forçosa es PROPÓS al Ple de la Corporació l'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Estimar o desestimar les al·legacions segons figura als informes jurídics abans transcrits 
els quals es consideren formen part del present acord.

SEGON.- Aprovar definitivament la delimitació de l'àrea afectada per a la expropiació segons els 
plànols que figuren al document Annex d'aprovació definitiva i a l'acord d'aprovació inicial de data 
28 de gener de 2010.

TERCER.- Aprovar definitivament la relació de bens i drets afectat per l'expropiació que figura al 
document Annex d'aprovació definitiva així com la necessitat d'ocupació d'aquestos.

QUART.- De conformitat al previst als articles 30 del text refós de la Llei del sòl de 2008, article 202 
del Reglament de gestió urbanística i ateses les característiques dels bens a expropiar, acordar que 
s'apliqui  el  procediment  de  taxació  conjunta  a  fi  de  fixar  el  justi  i  preu  dels  bens  objecte 
d'expropiació.

QUINT.-  Que  es  notifiqui  el  present  acord  als  interessats  de  conformitat  amb  l'article  20  del 
Reglament d'expropiació forçosa i que es publiqui en el BOIB i en un diari de major circulació. Es 
podran  interposar  contra  el  mateix  recurs  de  reposició  davant  al  ple  de  la  corporació  o  bé 
directament recurs contenciós- administratiu davant el jutjat contenciós-administratiu de Palma de 
Mallorca.

El  termini  per interposar el  recurs potestatiu  de reposició  serà d'un mes comptat des de el  dia 
següent a la notificació del present acord, essent el termini  per interposar el recurs contenciós- 
administratiu de dos mesos des de el dia següent a la notificació del present acord.”.

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Planificació Territorial i Espai Públic.

Intervencions:

Sr. Costa: És important que en seu plenària quedi constància del que es fa i de l’argumentació 
política,  en  aquest  cas  l’aprovació  definitiva  de  bens  i  drets  i  la  necessitat  d’ocupació  d’una 
expropiació, igual que en el punt d’abans. Abans estaven treballant en matèria d’habitatge, intentant 
fer  aquesta unitat  d’actuació  per dignificar  el  barri  i  portar  14 famílies més quan es puguin  fer 
aquestes obres. Però a més el que estan fent amb aquesta actuació és un nou equipament que 
complementa el centre polivalent que ja s’està fent.
Al  barri  de  sa Penya  hi  ha d’haver  habitatge de manera permanent  i  equipaments  de manera 
permanent.
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Sra. Marí Ferrer: Està d’acord amb els equipaments, però li agradaria que els que ja existeixen no 
es tanquessin, perquè el Reten de la Policia Municipal porta tancat des de l’any 2000, i des de l’any 
2003 o 2004 el centre de salut. És difícil de justificar a persones que se’ls hi està expropiant que es 
facin nous equipaments, quan n’hi ha d’altres sense usar. Haurien de donar rendiment a les coses 
que hi ha i afegir-ne més.

Sr.  Costa: El  centre de sa Drassaneta està sent  utilitzat.  Es varen reunir  amb la  Gerència de 
l’Ibsalut i va manifestar que, una vegada que estava obert el centre de l’Av. 8 d’agost, tot havia de 
convergir allí, i varen dir que no volien reobrir el centre de salut de sa Drassaneta. Aleshores es va 
cedir aquest espai a l’Associació d’Artistes Visuals,  i després si va afegir  l’Associació d’Actors i 
Actrius d’Eivissa i Formentera, i a més a l’Associació de Vesins de sa Penya, amb la qual cosa 
aquell edifici està perfectament utilitzat, encara que és molt petit, i per tant faran falta més espais.
Hi ha la Casa Broner oberta, i el centre de sa Riba està a ple rendiment. Per tant dignificar aquests 
espais per portar-hi més usos, és el camí que seguiran,, juntament amb el camí lògic de portar-hi 
famílies que hi visquin de manera permanent.

Sotmès  l’assumpte  a  votació,  és  aprovat  amb  els  vots  a  favor  de  les  Sres.  Costa,  Mayans, 
Fernández, Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Rubio, Ruiz i Sánchez, i l’abstenció de les 
Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Cava de Llano, Martínez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero, 
Trejo i Marí Ferrer.

6è Aprovació definitiva conveni de col·laboració entre Ajuntament d’Eivissa i l’entitat Pública 
Empresarial de Sol l SEPES:

Vista la proposta d’acord del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Planificació Territorial i Espai Públic, del 
tenor literal següent: 

“PROPOSTA D’ACORD

Amb data vint-i-cinc de març de 2010 el  Ple de l’Ajuntament va acordar aprovar inicial  ment el 
conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  d’Eivissa  i  la  l’Entitat  Pública  Empresarial  del  Sol 
SEPES per al desenvolupament del Pla Parcial del Sector 12. 

El conveni es va exposar al públic durant 20 dies, mitjançant la publicació del corresponent anunci 
al Butlletí Oficial de les Illes Balears número 57 de data 15 d’abril de 2010, i comunicat al Consell 
Insular d’Eivissa, sense que s’hagi rebut cap al·legació al respecte.

En conseqüència,  havent-se realitzat  la  tramitació  administrativa  legalment  prevista,  i   atesa la 
conveniència d’aprovar el citat conveni amb caràcter definitiu, mitjançant la present i de conformitat 
a l’informe jurídic de data 17 de març de 2010  del qual se’n desprèn que l’òrgan competent per a 
l’aprovació definitiva del conveni correspon al Ple de la Corporació, es proposa al Ple l’adopció dels 
següents ACORDS: 

PRIMER.-  Aprovar  definitivament  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  d’Eivissa  i  la 
l’Entitat Pública Empresarial del Sol SEPES que s’adjunta com annex I.

SEGON.- Facultar al Tinent d’Alcalde Delegat de l’Àrea de Planificació Territorial i Espai Públic per 
a la signatura del conveni i  per a la realització de totes les actuacions necessàries per a l’execució 
del present acord.

9



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 29 de juny de 2010

TERCER.- Que es notifiqui el present acord als interessats i al Consell Insular ’Eivissa.”.

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Planificació Territorial i Espai Públic.

Intervencions:

Sra. Marí Ferrer: S’abstenen perquè el nombre de vivendes és excessiu per l’espai que hi ha. 
Suposa que el sistema triat  és l’únic possible per fer un parc, ja que no tenen sous. Espera que 
després de tres anys d’oferir aquest parc, abans de que acabi aquesta legislatura, vegin la primera 
pedra.
Els hi donen un vot de confiança, i per això el seu vot no és en contra sinó d’abstenció. Si al final es 
fa el parc estaran encantats encara que ja els hi hagi costat dos solars al passeig marítim.

Sr.  Costa: És  important  i  destacable  la  voluntat  del  Ministeri  d’actuar  per  primera  vegada  de 
manera important a l’àmbit de Balears. El Govern Balear dona suport ple a aquesta operació, que 
entenen que té una doble naturalesa, perquè a la vegada es fa gestió urbanística, que permetrà que 
hi  hagi  aquest  parc,  amb el  desenvolupament  de  tots  els  vials  i  la  cessió  dels  solars  per  fer 
equipaments, i a més que es farà habitatge de protecció oficial.

Sra.  Marí  Ferrer: Hauran de garantir,  tant  en les  bases com en el  sistema d’adjudicació,  que 
realment estan construint vivendes per la gent que no pot anar al mercat. El Sr. Costa parla només 
de  vivenda,  però  estan  cedint  una  sèrie  de  solars  per  construir  aquestes  vivendes,  els  solars 
d’equipaments no són per via d’aquest conveni, aquests solars ja són de l’Ajuntament.
El  que realment  estan fent  és una espècie  de permuta,  perquè l’Ajuntament  els  hi  cedeix  uns 
terrenys, i a canvi fan una urbanització i un parc.
Espera que les restriccions de l’Estat no afectin a aquest projecte.
Fan un vot de confiança, en el sentit que això revertirà en benefici de la ciutat, encara que el està 
clar que el parc de Ca n’Escandell els hi sorstirà car..

Sr. Costa: Sempre s’abstenen en matèria d’habitatge des del mes de setembre de l’any 2007.
Una vegada més els convida a que s’ho repensin. A vegades deien que Imvisa no era bona,  però 
IMVISA està funcionant. Altres vegades recomanaven que es fessin actuacions vía l’IBAVI, i ara 
quan es fa amb el Ministeri tampoc recolzen aquest col·laboració. Demana que li expliqui quin és el 
seu model d’habitatge de protecció oficial perquè no el té clar. 

Sotmès  l’assumpte  a  votació,  és  aprovat  amb  els  vots  a  favor  de  les  Sres.  Costa,  Mayans, 
Fernández, Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Rubio, Ruiz i Sánchez, i l’abstenció de les 
Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Cava de Llano, Martínez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero, 
Trejo i Marí Ferrer, que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

7è. Mocions amb proposta d’acord:

No se’n presentaren.

8è. Decrets i comunicacions:

8.1.- Donar compte de l’acord de la Junta de Govern de la Mancomunitat de l’Escorxador Insular, 
d’aprovació definitiva de la modificació les Estatuts de la Mancomunitat, en els quals s’han inclòs 
els  suggeriments o al·legacions  presentades pels  diferents Ajuntaments de l’Illa,  per unanimitat 
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s’acorda quedar assabentats.

8.2.- 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.

9è. Mocions sense proposta d’acord:

9.1.- Moció del Grup Popular en relació amb el retard de l’Ajuntament d’Eivissa en la tramitació del 
concurs d’adjudicació dels serveis de platja de temporada:

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DE CONTROL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE 
L'AJUNTAMENT D'EIVISSA EN RELACIÓ AMB EL RETARD DE L’AJUNTAMENT 
D’EIVISSA EN LA TRAMITACIÓ DEL CONCURS D’ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS 

DE PLATJA DE TEMPORADA

D. ALEJANDRO MARÍ FERRER, regidor del Grup Municipal Popular, a l'empara de l'establert en 
els articles 91.4 i 97.3 del Reial decret 2568/1986 pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, 
Funcionament  i  Règim Jurídic  de les  Entitats  Locals,  presenta  per  al  seu debat  i  aprovació  la 
següent MOCIÓ DE CONTROL: 

Veïns i visitants no han disposat dels serveis de platja de temporada en cap de les tres platges del 
municipi fins a bé avançat el mes de juny, almenys de forma legal, com a conseqüència del retard 
de  l'Ajuntament  d'Eivissa  en  la  tramitació  del  concurs  d'adjudicació  dels  lots  d'hamaques  i 
ombrel·les del litoral.

El sector va sol·licitar a l'Ajuntament un augment de preus de fins a sis euros, amb l'objectiu que les 
concessions  de  Vila  s'equiparessin  amb  les  de  la  resta  dels  municipis.  A  l'octubre  de  2009, 
l'Ajuntament ja havia presentat el projecte de zonificació per a l'explotació de serveis de temporada 
del municipi. La prèvia autorització de la Demarcació de Costes per a l'ocupació i aprofitament del 
domini públic marítim-terrestre per aquests serveis de temporada va ser concedida el passat mes 
de febrer.

No obstant això, l'actual equip de Govern no va sotmetre a la consideració del Ple la modificació de 
la corresponent ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis en el litoral fins al 
passat 29 d'abril. Gairebé un mes i mig després, el plec de condicions per a contractar l'explotació 
de les  instal·lacions  de temporada en les  platges  del  municipi  seguia  sense ser  publicat  en el 
Butlletí Oficial dels Illes Balears.

Després de la publicació en el BOIB, s'obre el termini de presentació d'ofertes, al que caldrà sumar 
dos dies més per a resoldre errors i el termini per a la presentació d'al·legacions. D'aquesta manera, 
els potencials titulars d'aquestes explotacions no podran començar el negoci fins a finals del mes de 
juny, el que els augura una temporada encara més curta del normal i en un moment en el qual 
s'enfronten a un incert balanç de resultats com a conseqüència de la greu crisi econòmica.

Per tot això, el Grup Municipal Popular presenta aquesta moció de control per a determinar els 
motius  de  la  tardança  de  l'actual  equip  de  Govern  de  l'Ajuntament  d'Eivissa  en  el  procés 
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d'adjudicació de les concessions dels serveis de temporada en les platges, el que ha provocat que 
les platges del municipi es trobessin sense hamaques al començament de l'estiu.

En Eivissa, a 23 de juny de 2010
Sgt. Alejandro Marí Ferrer

Regidor del Grup Municipal Popular
Ajuntament d’Eivissa”

Intervencions:

Sr. Marí: Veu preocupat al Sr. Rubio. No sap si és conscient que vivim del turisme, i que el turisme 
és tot, incloses les concessions de gandules i para-sols.
Si analitzen tot el que s’ha fet amb aquesta concessió, és increïble poder entendre que ha passat, 
perquè els tècnics han fet la seva feina amb una antelació inusual. El projecte està redactat des de 
el mes d’octubre de l’any passat, la Demarcació de Costes va autoritzar les zones en el mes de 
febrer i al mes d’abril varen presentar a aprovació la modificació de les tarifes.
Té que explicar perquè des de febrer a abril no es varen aprovar les noves tarifes. Va dir que eren 
els concessionaris els que ho havien demanat, però no creu que els concessionaris vulguin perdre 
un mes i mig de concessió.
No són conscients dels perjudicis que causen al sector.
L’Associació de Veïns de Talamanca públicament ha demanat la seva dimissió. Recolzen la petició 
de  l’Associació  de  Veïns  i  demanen  la  seva  dimissió.  Està  perjudicant  els  interessos  dels 
concessionaris.

Sra.  Costa: És  veritat  que  públicament  han  demanat  la  seva  dimissió,  però  privadament  han 
matisat aquesta petició.

Sr. Rubio: Al mes de novembre de 2009 es va demanar l’informe a Costes.
Es fa responsable del retràs. Li assegura que mai ha dit a cap tècnic que demorés l’expedient. Tots 
els tècnics han treballat el més ràpid que han pogut.
Es va fer una modificació de taxes perquè es va demanar, i perquè varen creure que en el mes de 
maig estarien adjudicades. S’ha retardat perquè han hagut de passar tots els filtres.
No creu que perjudiqui als concessionaris a la vista de les ofertes que han presentat. Si fos tant 
deficitari haguessin reduït els cànons oferts, i a més totes les concessions han ofert material nou.
Respecte a la petició de dimissió, no dimitirà a no ser que l’hi demanin els seus companys.

Sr. Marí: Ja li  ha dit  que els tècnics han fet una feina molt  ràpida. El que li  recriminen és que 
després  del  mes de febrer  que Costes va  donar  les  autoritzacions,  algú  va prendre la  decisió 
desafortunada de revissar les taxes i això va motivar que les concessions no s’han pogut adjudicar 
fins ara.
Ofegaran als empresaris, i això ho demostra que deu lots han quedat deserts. No poden continuar 
pel camí de perjudicar als ciutadans i se’ls hi ha de facilitar les coses.
Segueixen demanant la seva dimissió.

Sr. Rubio: Ja li ha dit que es feia responsable de la decisió. La única diferència respecte a l’any 
passat  ha  set  la  decisió  de  pujada  de  taxes,  que  segurament  ho  han  fet  massa  tard  ja  que 
pensaven que al mes de maig estaria adjudicat.
Hi ha un procediment i s’haurà de revisar si es pot fer millor, i sobretot més ràpid. L’any passat, que 
no hi va haver modificació d’ordenança, encara ho varen adjudicar més tard.
Les adjudicacions són per quatre anys, i  per les concessions que han quedat desertes s’ha fet una 
modificació a la baixa de zones de gandules, que l’any passat ja es va fer, perquè no són rentables.
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El procediment  que marcava el  plec era que qualsevol  empresari  que volgués presentés oferta 
s’ajustés al preu de licitació, només donant compliment a la part tècnica, i han entrat 3 sol·licituds.
Hauran de reflexionar perquè els lots que queden deserts no són rentables.

Sra.  Costa: Vol  explicar  que en el  darrer  ple extraordinari,   deixaren sobre la  taula el  plec de 
condicions per a la concessió de l’aigua, en aras a aconseguir un consens. No han tingut prou 
temps per fer les reunions corresponents, i  per a la introducció de les propostes en el  plec de 
condicions  amb  els   informes  tècnics  necessaris,  per  la  qual  cosa  no  han  pogut  acomplir  el 
compromís que van acordar  a l’anterior plenari. Convocaran un ple extraordinari de seguida que 
estigui completat l’expedient.

9.2.- Moció del Grup Popular en relació amb la contractació de l’empresa “Transit Projectes, S.L.” 
per part del Pla d’Excel·lència Turística:

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DE CONTROL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE 
L'AJUNTAMENT D'EIVISSA EN RELACIÓ AMB LA CONTRACTACIÓ DE 

L’EMPRESA ‘TRANSIT PROJECTES, SL.’ PER PART DEL PLA D’EXCEL·LÈNCIA 
TURÍSTICA

D. ALEJANDRO MARÍ FERRER, regidor del Grup Municipal Popular, a l'empara de l'establert en 
els articles 91.4 i 97.3 del Reial decret 2568/1986 pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, 
Funcionament  i  Règim Jurídic  de les  Entitats  Locals,  presenta  per  al  seu debat  i  aprovació  la 
següent MOCIÓ DE CONTROL: 

- Sobre contractació de l'empresa ‘Transit Projectes,  SL’ per part del Pla d'Excel·lència Turística: 
objecte del contracte, personal contractat i funcions.

En Eivissa, a 22 de juny de 2010
Sgt. Alejandro Marí Ferrer

Regidor del Grup Municipal Popular
Ajuntament d’Eivissa”

Intervencions:

Sr. Marí: Li vol recordar que havien demanat la compareixença de la Gerent del Pla d’Excel·lència, 
perquè justifiques una sèrie d’actuacions i de projectes, i no va ser possible la seva presència. 
Varen demanar informació i varen veure que a 31 d’agost la Sra. Belda va acabar la seva relació 
laboral amb l’Ajuntament.
No entenen que feia des del mes de setembre fins al mes de febrer treballant, quan va enviar un 
mail despedint-se. Els hi hauria d’explicar.

Tampoc perquè la nòmina del personal del Pla d’Excel·lència fins a 31 d’agost  li  costava a les 
arques municipals 6.691 euros, i a partir del mes de setembre la factura de transit projectes costa 
11.671,74 euros.

És difícil entendre que amb la situació econòmica que hi ha, l’equip de govern hagi decidit buscar a 
una  empresa  de  Barcelona,  per  contractar  el  mateix  personal  que  estava  treballant  fins  el  31 
d’agost i per un preu més alt.
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Es pregunta perquè han triat aquest model i no se l’hi ha ofert un contracte autònom com assessor 
extern  a  aquesta  persona.  Demana perquè  s’ha  triat  aquesta  empresa  i  qui  ha  decidit  agafar 
aquesta empresa.

Es pregunta perquè s’han necessitat sis mesos més, i gastar-se 70 mil euros amb sis factures de 
Transit Projectes, justament rascant el límit del que marca la llei de contractes, que és un contracte 
menor d’adjudicació directa. Si s’hagués contractat un mes més haurien d’haver fet un concurs.
El Sr. Ferrer sempre ha dit que el Pla d’Excel·lència havia set un tema molt escrupolós, que s’havia 
portat perfectament bé, i no entén perquè surten aquestes coses.
Si la Sra. Belda ha deixat de tenir una relació laboral amb l’Ajuntament, a partir de l’1 de setembre, 
es  pregunta  perquè  conforma  factures  de  l’Ajuntament.  Espera  que  no  l’hi  contesti  dient  les 
excel·lències del pla, sinó que l’hi contesti el que l’hi ha preguntat.

Sr. Ferrer: Vostè mateix s’ha donat la resposta, doncs el 31 d’agost es va acabar el contracte.
El Pla d’Excel·lència, per les raons que siguin, no s’havia pogut acabar, i tenia que continuar amb 
unes mesures que són excel·lents pel ritme que duen, i varen tenir que contractar a una empresa 
perquè tanqués el Pla. Varen contactar amb varies empreses i es varen decidir per aquesta, la qual 
va  demanar que fos la mateixa persona que coneixia el Pla la que estés al front.
Això es va pagar amb el romanent que tenia el Pla d’Excel·lència, i no de les arques municipals.
Les coses no les decideix una sola persona, i no hi ha res a amagar. Si mira les actes ho veurà.

Sr.  Marí: Aquestes factures s’han pagat  dels  3.000.000 d’euros del  Pla d’Excel·lència,  i  no del 
romanent. Han agafat una contracta de 70.000 euros, i ho han fraccionat en 6 mesos.
Una gerent que no té cap relació amb l’Ajuntament, està conformant factures i no ho entén.
L’hi ha dit que la mateixa empresa és la que suggereix contractar al mateix personal, i es pregunta 
si per això van a buscar una empresa de Barcelona.
Estaven gastant el doble de quan pagaven a la gerent en nòmina, i a això li diu romanent, quan el 
que han fet és tirar 30.000 euros. Ho han pagat de les arques municipals, cadascun dels ciutadans 
d’aquest municipi.
S’ha llegit les actes, i la del dia 3 de setembre s’explica als assistents el nou model de contracte, 
amb fets consumats, quan ja estava decidit quina empresa ho faria i quan se li pagaria.
Està  clar  que el  que  es  fa  tirar  els  sous.  L’hi  donarà  un detall  més,  indagant  dins  de tota  la 
documentació, varen trobar una factura d’IKEA de Barcelona, a càrrec del Pla d’Excel·lència, a nom 
de la germana de la gerent del Pla.
No es pot dir que el Pla d’Excel·lència hagi estat clar, i no han justificat res.

Sr.  Ferrer: El  capítol  1  és  directament  de  l’Ajuntament,  i  del  que  estan  parlant  és  del  Pla 
d’Excel·lència, que té aportacions de diferents administracions, per la qual cosa els diners no surten 
de l’Ajuntament. El capítol 1 no el poden modificar, i quan s’acabava el Pla d’Excel·lència i pel ritme 
que duia es tenia que acabar a les dates correctes, varen tenir que fer un canvi d’última hora per 
una obres que es varen retardar,  es varen tenir  que contractar,  perquè no sabien quan temps 
durarien. Quan els serveis tècnics de l’Ajuntament varen poder assumir tot el Pla d’Excel·lència, 
automàticament varen deixar de treballar la Gerent i l’Auxiliar Administrativa.
Són  les persones que composen la Junta els que decideixen i no el Regidor sol.
Està tot aprovat i tot bé. El govern espanyol i el govern balear ho fiscalitzen tot, i ja s’han tornat els 
avals de totes les anualitats.
Està tot aprovat i acabat dins dels terminis correctes, el Pla ha estat excel·lent i no voldria tenir que 
comparar amb altres Plans que hi ha hagut a l’Illa.

9.3.- Moció del Grup Popular sobre la intervenció dels comptes de l’empresa concessionària del 
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servei d’estacionament regulat de la ciutat d’Eivissa.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓN DE CONTROL QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL 
AYUNTAMIENTO DE EIVISSA SOBRE LA INTERVENCIÓN DE LAS CUENTAS DE LA 

EMPRESA CONCESIONARIA DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO DE 
LA CIUDAD DE EIVISSA

D. JAIME DÍAZ DE ENTRESOTOS CORTÉS, concejal del Grupo Municipal Popular, al amparo de lo 
establecido  en  los  artículos  91.4  y  97.3  del  Real  Decreto  2568/1986  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta 
para su debate y aprobación la siguiente MOCIÓN DE CONTROL:

- Sobre la situación actual de la concesión del servicio de estacionamiento regulado de la ciudad de 
Eivissa, tras el nombramiento de interventor de dicha concesión dictada por el Ayuntamiento, con 
relación  -entre  otros-  al  estado  económico-financiero  de  la  concesión,  información  sobre  el 
procedimiento de control y verificación de los ingresos y gastos públicos y privados de la concesión, 
relación de ingresos y gastos mensuales de la concesión y saldo resultante, así como estado de las 
cantidades adeudadas por Park Control al Consistorio.

En Eivissa, a 23 de junio de 2010
Fdo. Jaime Díaz de Entresotos Cortés
Concejal del Grupo Municipal Popular

Ayuntamiento de Eivissa”

Intervencions:

Sr. Díaz de Entresotos: El motiu d’aquesta moció es obtenir la informació que està relacionada 
amb la intervenció efectuada a la companya concessionària dels aparcaments de la ciutat, arrel de 
l’acumulació de deutes i de les mesures presses per l’Ajuntament.
Ja havien advertit dels risc que podria suposar a les arques municipals, el mecanisme d’intervenció 
que s’està executant per l’Ajuntament, per la pèrdua de solvència que està tinguent l’empresa Park 
Control.
Demana que els diguin com està la situació global des de l’inici de la intervenció, amb l’explicació 
de el deute total generat; si s’ha normalitzat la situació de les liquidacions de cànon variable i cànon 
fix; si es manté la pretensió de condonació o compensació del cànon variable amb el presumpte 
perjudici  econòmic causat pel  govern balear a la companya concessionària  per la liquidació de 
l’Impost de Transmissions Patrimonials; i si  a la vista de les dades de 2010 observades amb la 
intervenció actual de l’Ajuntament, es pot determinar si són coherents amb les anteriors.

Sr. Rubio: Des del mes de març de 2010 s’està realitzant una intervenció diària, i els ingressos i 
pagaments passen a un compte específica, amb la firma conjunta de l’empresa i de l’Ajuntament 
delegada  en  l’Interventor.  Per  la  qual  cosa  la  situació  a  dia  d’avui  és,  que  estan  esperant  la 
resolució del Consell Consultiu per resoldre el contracte.
Des del dia 10 de març hi ha un auditor nomenat per aquest Ajuntament, que està verificant tots els 
ingressos i totes les despeses, i llavors passa a Intervenció perquè es realitzin els pagaments.
Creu que això és el que demana a la moció.

Sr. Díaz de Entresotos: Per això no feia falta una moció. Esperava que els hi donessin xifres de 
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recaptació, i tot el relacionat amb l’incompliment de Park Control.
Pensaven que es prendrien mesures seriosament, que l’Ajuntament intentaria recuperar els sous 
perduts, però sembla que no.
Tot el que els hi acaba de dir ja ho sabien. Volen saber les xifres de la Intervenció, i se’ls hi ha dit 
que les xifres estan en mas de l’Interventor i de ningú més té accés a aquesta informació.
Tiren pilotes fora, perquè no volen que la gent s’assabenti del que fan.
No li ha respost a cap de les preguntes, i els hi formularà novament.
Segueixen fent les compensacions entres els diferents contractes?
Almenys de cànon fix haurien d’haver cobrat dins del primer trimestre prop de 200.000 euros. S’ha 
pagat?
Quina quantitat s’ha recuperat del deute?
Segueixen insistint amb el risc que es corre en el procediment de la intervenció elegida, que estaria 
bé si l’empresa no estigués en la situació que està.
Fins ara Park Control el que ha fet durant els darrers anys, ha set utilitzar l’excedent que obtenia de 
l’Ajuntament per cobrir pèrdues d’altres companyies de la societat.
Park Control tots els anys ha obtingut beneficis, per la qual cosa si no ha pagat a l’Ajuntament, és 
perquè ha pagat a un altre.
El deute de l’empresa Park Control amb l’Ajuntament, és un deute que l’origen no està en dificultats 
de Park Control, sinó probablement en dificultats financeres d’alguna societat vinculada a ella, i per 
tant tots el ciutadans d’Eivissa, pagaran que uns socis d’Alacant s’emportin els sous que haurien 
d’haver entrat a l’Ajuntament.
S’han presentat les liquidacions de cànon fix?
S’han presentat les liquidacions de cànon variable fins el 31-12-2009?
S’ha recuperat alguna quantitat que deuen?
Els hi està demanant xifres i fets.
Li ha sorprès molt que sigui el Sr. Rubio el que contesti i no el Sr. Pizarro.

Sra. Costa: Permetrà que siguin ells qui triïn qui contesta les mocions, i qui diguin el que volen dir 
en les respostes.
Es disculpa perquè tindrà que sortir un moments perquè té la visita del Conseller de Medi Ambient.

Sr. Rubio: Potser té raó que Park Control ha desviat els diners, i que per això hi ha el problema.
El que demanaven en la moció era com funciona el procés, es reitera en tot el que ha dit.
La concessionària retira els tiquets i el sous de totes les màquines, tot passa el seu control i es 
verifiquen automàticament tots els tiquets. Tots els ingressos entren a un compte. Els pagaments 
els proposa l’empresa contractada i els autoritza l’Interventor de l’Ajuntament.
Periòdicament  un  dels  pagaments,  és  l’ingrés  a  compte  de  les  deutes  antigues  a  aquest 
Ajuntament.
Per tant, no poden insinuar que hi ha fugues dels diners.
Si vol totes les dades detallades, ho demani, i si es pot els hi informaran. Del  deute antic acumulat 
amb aquest Ajuntament del 2009, només queda per pagar 143.853,03 euros.
Tots els sous estan controlats i els ingressos es destinen a liquidar el deute existent, i a pagar les 
factures corrents (lloguer, nòmines, etc.).

10è. Precs i preguntes:

10.1.- Donat compte de la pregunta escrita, del tenor literal següent:
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“Dª. PILAR MARÍ TORRES, concejala del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Eivissa, 
al amparo de lo establecido en el artículo 97 del Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el 
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales, 
formula, para su contestación en el próximo pleno ordinario, la siguiente pregunta:

PREGUNTA

Según respuesta oral del concejal de Núcleo Histórico formulada en el Pleno ordinario celebrado el 
pasado  mes  de  mayo,  se  está  procediendo  a  la  redacción  del  Proyecto  de  Ejecución  de  sa 
Peixateria.
En consecuencia, el Grupo Municipal Popular solicita conocer los siguientes datos:

- Arquitecto o arquitectos a los que se ha encargado dicha redacción.
- Presupuesto de este encargo.
- Criterios para la adjudicación de dicho encargo.

En Eivissa, a 24 de junio de 2010
Fdo. Pilar Marí Torres

Concejala del Grupo Municipal Popular
Ayuntamiento de Eivissa

Sr. Costa: L’arquitecte és el Senyor. Rafael Perera Leoz, el Pressupost són 66.400 euros + IVA i 
els citeris eren preu i termini. Després havien de fer un estudi i una programació on justifiquessin la 
seva intervenció. En el jurat hi havia un representant del Col·legi d’Arquitectes, i un de l’equip tècnic 
del Consell Insular.

10.2.- Donat compte de la pregunta escrita, del tenor literal següent:

“Dª. PILAR MARÍ TORRES, concejala del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Eivissa, 
al amparo de lo establecido en el artículo 97 del Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el 
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales, 
formula, para su contestación en el próximo pleno ordinario, la siguiente pregunta:

PREGUNTA

El Grupo Municipal Popular solicita conocer la fecha de finalización del plazo para la presentación, 
por  parte  del  equipo  redactor,  de  las  modificaciones  a  introducir  en  el  proyecto  ganador  del 
concurso de ideas para la remodelación del Paseo de Vara de Rey.

En Eivissa, a 24 de junio de 2010
Fdo. Pilar Marí Torres

Concejala del Grupo Municipal Popular
Ayuntamiento de Eivissa”

Sr. Costa: Es va adjudicar provisionalment a l’equip d’arquitectura Alday y Jover. Aquest equip ara 
està preparant un avantprojecte per saber l’abast de tota la intervenció, ja que aquesta s’escapa de 
la intervenció inicial, que després del concurs d’idees s’escapa molt més, perquè hi ha més obra i 
més intervenció als voltants de Vara de Rey.
Per tant, li han demanat a aquest equip de valori tota la intervenció, i quan estigui feta procediran a 
les fases que realment es puguin abordar.

17



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 29 de juny de 2010

La Sra. Costa demana si hi ha algú del públic que vulgui intervenir, i així el podrà escoltar abans de 
marxar.

Intervé un Sr. del públic pertanyent a establiments de la zona del port. Diu que fa dos anys varen 
denunciar  als  relacions públiques del  Port,  i  segueixen igual.  Molesten als  turistes,  i  no es pot 
passar per la via pública. Demana que enviï una brigada al Port i marquin una línia per on puguin 
passar els vianants, i els bars sàpiguen on posar les taules i les cadires, doncs no es pot caminar.
No han fet res amb els relacions públiques. Demana que els treguin del carrer.
Demana que netegin el jardí del final del carrer Garijo que està molt brut.

Sra. Costa: Gràcies per venir i plantejar els seus problemes.
Recorda quan varen venir fa dos anys, i que s’han fet moltes coses des de aleshores. Es varen 
reunir amb els propietaris del Port, i es va concretar que només hi hauria autoritzat un relacions 
públiques per establiment, que a més aquest no podria sortir de la seva terrassa. És cert que hi ha 
que  controlar-ho i  vigilar-ho.  Li  podrien  dir  el  nombre de multes  que s’han  posat  als  diferents 
establiments que no compleixen. .
Revisaran, controlaran i estaran pendents de què efectivament tot el mon compleixi amb l’acord.
Prenen nota de la seva queixa, igual que la del jardí del carrer Garijo, i faran que es netegi més 
sovint.

Torna a Intervenir el mateix Sr. manifestant que ahir a la nit a la cantonada dels valencians, hi havia 
10 relacions públiques, i si no hi pot anar la policia, amb els càmeres de vídeo que hi ha instal·lades 
ho poden controlar.
Si precinten una terrassa s’haurà acabat el problema, ja que a més estan traficant amb drogues.

10.3.- Sra. Marí Ferrer: Demana que a l’entrada del rastrillo controlin l’oferiment de droga que hi 
ha. No es pot acceptar això a les portes del Patrimoni. Creu que hi ha mitjans per evitar-ho.

10.4.- Sra. Marí Torres: Demana que es pintin els passos de vianants que hi ha a l’Avda. Santa 
Eulària.

10.5.- Sr. Díaz de Entresotos: Demana que contestin per escrit la següent informació:
- El deute confirmat per l’Ajuntament de Park Control 2000, a 1 de març de 2010.
- Relació de deute recuperada a partir de la intervenció.
- Informes d’Intervenció i decrets de liquidació de cànon variable i fix dels anys 2007, 2008, 2009 i la 
part que correspon de 2010.
- Deute pendent de satisfer per Park Control a data d’avui.

10.6.- Sr. Trejo: L’any passat es va firmar un conveni amb la UIB per obrir la seua biblioteca durant 
el mes d’agost, ja que la de can Ventosa, està tancada a les tardes, no sap si enguany s’ha signat. 
Demana que es faci el possible perquè es firmi.

Sra. Mayans: No li pot contestar com està la situació, però li farà arriba la informació.

Sr. Trejo: No li fa falta la informació, només demana que es firmi.

10.7.- Sra. Martínez: 1. Per què hi ha escola d’estiu a Can Misses, si varen dir que no n’hi hauria?
2. Hi ha algun informe on es verifiqui la seguretat dels nens als centres on hi ha escola d’estiu i en 
els quals s’estant fent obres del Pla E?
3. Quan començaran les obres del C.P. sa Bodega?
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Sra.  Fernández: 1.  No recorda que diguessin  que no hi  hauria  escola  d’estiu  en el  C.P.  Can 
Misses. El que si pot haver dit és que no hi hauria escola d’estiu organitzada per la regidoria de 
Joventut. L’escola d’esports funciona de forma diferent, perquè no estan tot el dia a l’escola, sinó 
que fan esports i activitat i tenen com a punt de trobada aquesta escola, però no vol dir que estiguin 
allí tot el dia. Li consta, no només a través de la regidoria d’Educació, sinó a través de la regidoria 
d’Esports, que es varen posar en contacte amb l’escola, al igual com es posen en contacte en totes 
les escoles, ja que  l’Ajuntament té la responsabilitat  d’organitzar les escoles d’estiu,  per donar 
aquest servei a tots els ciutadans d’Eivissa.
2.  A  totes  les  escoles  es  faran  obres  durant  aquest  estiu,  i  com que  a  sa  Graduada  i  a  sa 
Blancadona hi ha escola d’estiu, es varen reunir amb Vies Públiques per veure com s’organitzarien 
les obres en aquestes dos escoles, perquè no hi hagués cap conflicte i que tothom estigués bé. A 
sa Graduada no necessiten informe de seguretat perquè les obres estaran totalment acabades el 
dia  1  de  juliol,  i  les  obres  de sa  Blancadona  seran  totalment  compatibles  perquè  així  ho  han 
especificat el tècnics.
3. Estant pendents únicament de la confirmació per part de l’IBISEC es confirmi la validesa de la 
baixa en el pressupost que ha presentat l’empresa que té que fer les obres.

10.8.- Sra. Cava de Llano: 1. Quants braçalets contra el maltractament han arribat a les dones?
2. Quan acabaran d’instal·lar les faroles del Passeig Marítim?

Sr. Sánchez: 1. S’informarà i li contestarà.

Sr. Rubio: 2. No ho sap però suposa que aniran per tot el carrer.

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

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