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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 núm. 15/11, ordinària de data 27-10.
- Acta núm. 16/11, ordinària de data 24-11.
- Acta núm. 17/11, ordinària de data 22-12.

2n. Mocions amb proposta d’acord:
1.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE amb proposta d’acord per tal d’incloure la reforma 

dels sostre de la piscina de Can Misses a la primera fase de les obres de rehabilitació 
2.- Moció del Grup Municipal  PSOE-PACTE amb proposta d’acord sobre l’aparcament de la 

plaça d’Espanya al Barri de Dalt Vila.
3.-  Moció  del  Grup  Municipal  PSOE-PACTE  amb  proposta  d’acord  sobre  els  expedients 

d’expropiació de la Unitat d’Actuació 27 i Centre Cívic.
4.-  Moció  del  Grup  Municipal  PSOE-PACTE  amb  proposta  d’acord  per  seleccionar  als 

beneficiaris de la promoció d’habitatges de protecció oficial del Barri de Can Cantó.
5.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE amb proposta d’acord sobre l’avantprojecte de Llei 

de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears.
3r. Decrets i comunicacions.
4t. Mocions sense proposta d’acord.

1.-Moció de control del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, sobre Joventut.
5è. Precs i preguntes.

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  CELEBRADA,  AMB  CARÀCTER  ORDINARI,  PER  L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 26 DE GENER DE 2012.

ASSISTENTS:

Sr. Alcaldessa-Presidenta:

Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez

Srs. Regidors:

Sr. Juan Daura Escandell
Sra. Catalina Sansano Costa
Sra. María del Pilar Marí Torres
Sr. Juan Mayans Cruz
Sra. Maria del Mar Sánchez Gutiérrez
Sra. Miriam Valladolid Portas
Sr. Ignacio Rodrigo Mateo
Sr. Alejandro Marí Ferrer
Sr. Raimundo Prats Ramos
Sr. Constantino Larroda Azcoitia
Sra. Lurdes Costa Torres
Sr. Marcos Costa Tur
Sra. Maria del Carmen Boned Verdera
Sr. Enrique Francisco Sánchez Navarrete
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Sra. Maria Angeles Martínez Corderas
Sr. Rafael Ruiz González
Sra. Montserrat Garcia Cuenca
Sr. Ildefonso Molina Jiménez
Sr. Vicente Ferrer Barbany
Sr. Antonio Villalonga Juan

Secretari-Acctal.:

Sr. Joaquim Roca Mata

Interventora-Acctal:

Sra. Cristina Sala Torres

ACTA NÚM. 1/12

A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les deu hores i trenta minuts del dia vint-i-sis de gener de dos 
mil dotze; sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa-Presidenta, Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui 
Martínez, 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

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.15/11, 
ordinària de data 27-10, núm. 16/11, ordinària de data 24-11, i núm. 17/11, ordinària de data 22-12.

2n. Mocions amb proposta d’acord:

2.1.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE amb proposta d’acord per tal d’incloure la reforma 
dels sostre de la piscina de Can Misses a la primera fase de les obres de rehabilitació.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA PER TAL 
D'INCLOURE LA REFORMA DEL SOSTRE DE LA PISCINA DE CAN MISSES 

A LA PRIMERA FASE DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ

Rafel  Ruiz  González,  regidor  del  grup  municipal  PSOE-Pacte  per  Eivissa,  a  l'ampar  del  que 
estableixen  els  articles  91.4  i  97.3  del  Real  Decret  2568/1986  que  aprova  el  Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu debat i 
aprovació al proper ple ordinari la següent MOCIÓ:

2



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 26 de gener de 2012

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La  piscina  de  Can  Misses  és  una  instal·lació  esportiva  amb  més  de  30  anys  d'història  que 
actualment pateix nombroses patologies de diferent tipus. Aquesta és la raó per la qual, durant la 
passada legislatura, es va prioritzar la construcció d'una nova piscina, inversió que va ser possible 
gràcies al suport econòmic del Plan E, promogut pel Govern Central.

En setembre de 2010 es va realitzar el trasllat dels usuaris de Can Misses a es Viver. En aquell 
moment, els clubs de natació del municipi varen demanar poder quedar-se entrenant a la piscina 
vella per poder guanyar així més espai i hores d'entrenament. Per tal d'avaluar aquesta sol·licitud es 
va demanar per part de l'equip de govern municipal un informe tècnic que determinés si era viable 
mantenir l'ús de l'esmentada infraestructura esportiva.

El resultat de l'informe tècnic va ser determinant, donat que recomanava el tancament immediat de 
la piscina per no poder-se garantir  la seguretat dels usuaris.  Aquest  informe feia notar  que les 
tècniques constructives amb les quals s'havia fet la piscina en el seu moment estaven totalment 
obsoletes i que inclús podien ser perjudicials per a la salut i recomanava que, com a mínim, es fes 
un informe tècnic especialitzat, abans de plantejar-se la possibilitat de dur endavant cap actuació a 
l'edifici.

A la vista d'aquest informe, l'equip de govern progressista es va reafirmar en la necessitat de fer 
una instal·lació  totalment  nova,  aprofitant  també per  ampliar  els  serveis  que es  prestaven a la 
ciutadania, tant a la zona d'aigües com a les pistes esportives exteriors. Per dur endavant aquest 
objectiu es va plantejar un projecte que no suposava cap cost d'inversió ni de manteniment futur o 
de personal.

El nou equip de govern municipal ha descartat la realització d'aquest projecte esportiu, criteri que el 
grup municipal PSOE-Pacte no comparteix però que respecta per tractar-se d'una responsabilitat 
que  actualment  recau  en  els  actuals  governants.  En  tot  cas,  s'ha  estudiat  amb deteniment  la 
proposta  de  millora  de  Can  Misses  que  el  grup  municipal  popular  pensa  dur  endavant  i  s'ha 
comprovat que si bé la reforma es planteja en tres fases, aquestes són absolutament independents 
i es preveu l'obertura de la piscina per a ús públic a partir de l'execució de la primera de les fases.

Vist  que aquesta  primera  fase no preveu cap actuació  sobre  el  sostre  de la  piscina  i  que és 
precisament  el  sostre l'element  que més dubtes provocava als  tècnics  de la  casa per  la  seua 
possible perillositat.

Vist que la regidora d'Esports va confirmar a la Junta del Patronat d'Esports que la segona fase, a la 
qual es faria la reparació del sostre, no estaria inclosa als pressupostos de l'any 2012.

Vist que ens trobam en dates prèvies a l'aprovació del pressupost del proper any i que per tant 
encara estam a temps de replantejar la dotació econòmica que s'atribueix a cada regidoria i projecte 
de cara al any vinent.

Per tot això, es proposa el següent

ACORD
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Dur endavant la reforma de la piscina de Can Misses incloent-hi la millora del sostre des de la 
primera fase de les obres, per a la qual cosa s'inclourà als pressupostos del 2012 la partida suficient 
per poder executar aquestes obres amb plenes garanties de seguretat per als usuaris. 

Eivissa, 2 de desembre  de 2011

Sgt. Rafel Ruiz González,
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”

Intervencions:

Sr. Ruiz: En primer lloc, vol agrair als Sr. Mayans les seves disculpes personals i públiques per la 
disputa que varen tenir.
La moció és una proposta que varen presentar fa quasi dos mesos, per veure si poden arribar a un 
acord respecte a la reforma de la piscina de can Misses.  Aquesta piscina fa trenta anys que es va 
construir i  està en molt mal estat.
Varen construir una piscina nova, ja que era una prioritat pel seu equip de govern.
Veient que la piscina d’es Viver anava a bon ritme, varen fer un trasllat dels usuaris progressiu. 
Primer hi varen anar els abonats i els clubs de competició es varen quedar a la piscina de can 
Misses, perquè varen arribar a un acord amb ells perquè es quedessin un mes més a can Misses. 
Un cop passat aquest mes, i els varen dir que se n’havien d’anar cap es Viver, varen dir que no, 
que estaven molt bé i que la situació era molt bona, i van demanar si es podien quedar.
Aleshores va demanar un informe per veure si a la piscina hi havia risc i podia aguantar perquè 
poguessin entrenar-hi els clubs. L’informe dels Serveis Tècnics deia que no hi havia seguretat i 
varen tancar can Misses immediatament.
Estaran  d’acord amb la rehabilitació, sempre que retirin el sostre que és de dubtosa seguretat. Per 
això li demanaven que inclogués en el pressupost una partida per fer la reforma, en la qual estigui 
prevista la reforma del sostre.
Espera que els 200.000 euros en inversió en matèria esportiva que hi ha en el pressupost, sigui per 
arreglar el sostre.

Sra. Sánchez: Quan es va incorporar al Patronat d’Esports, una de les primeres coses  que va fer 
va ser preguntar als  Serveis Tècnics com es podria portar  a terme la reobertura de la piscina, 
perquè els clubs ho demanaven. Els tècnics varen preguntar per quan temps. 
En  la  situació  econòmica  en  la  que  estam,  no  tenen  previst  cap  projecte  d’una  nova  piscina. 
Aleshores,  si  que té sentit  fer  una reforma a la  piscina.  La segona cosa que li  plantejaren els 
tècnics, va ser el valor d’aquesta obra que era d’aproximadament 800.000 euros.
Degut a la situació econòmica de l’Ajuntament, el tècnic va proposar fer les obres per fases, i va 
determinar quines obres és feien primer i fan cas dels tècnics. A més, l’anterior equip de govern va 
mantenir aquesta piscina oberta 3 anys així com està. 
Les decisions  es basen en criteris tècnics,  i  actualment  com que econòmicament  no es poden 
permetre l’obra del sostre, no es farà.

Sr. Ruiz: Ha parlat amb els clubs i usuaris, i no estan d’acord amb la reforma sense el sostre.
L’anterior equip de govern, quan varen tenir constància de l’informe tècnic varen tancar la piscina.
Ara hi ha un informe que contradiu al primer informe que l’anterior equip de govern va tenir, i va fer 
públic. El mateix tècnic es contradiu. 
No li queda clar si hi ha risc sanitari o no, i el grup PSOE-PACTE per Eivissa no queda tranquil.
Obrirà la piscina i l’any que ve la tancarà per arreglar el sostre? No té sentit, i no hi estan d’acord.
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Sra. Sánchez: També s’ha assentat amb els clubs, i no li han mostrat el que diu el Sr. Ruiz. El 
primer informe a les conclusions diu textualment: “En ningún momento ha habido riesgo para los 
usuarios”.
En el segon informe explica el perquè de la perillositat del fibrociment, i per això a les conclusions, 
diu que no hi ha cap risc sanitari. 
El  que demana el  Sr.  Ruiz  és que facin un esforç econòmic.  Si  poguessin  el  farien,  però això 
suposaria dos coses, o bé augmentar el deute, o ser insolidaris amb la resta de regidories. Ara 
mateix han de prioritzar altres temes. L’obra dels sostre es farà. El pressupost està obert i quan 
tenguin sous ho faran. Si és aquest any millor.
No hi ha cap risc i així ho diuen els tècnics.

Sotmesa  a  votació  es  desestimada  amb  els  vots  en  contra  de  les  Sres.  Sánchez-Jáuregui, 
Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats i Larroda, a favor de 
les Sres. Costa, Boned, Martínez, Garcia i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina i Ferrer, i l’abstenció 
del Sr. Villalonga.

2.2.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE amb proposta d’acord sobre l’aparcament de la plaça 
d’Espanya al Barri de Dalt Vila.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA SOBRE L'APARCAMENT DE LA 
PLAÇA D'ESPANYA AL BARRI DE DALT VILA

Marc Costa Tur, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'ampar del que estableixen 
els  articles  91.4  i  97.3  del  Real  Decret  2568/1986  que  aprova  el  Reglament  d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu debat i aprovació al proper 
ple ordinari la següent MOCIÓ:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El  passat  1  d'agost  de  2011,  el  grup  municipal  PSOE-Pacte  va  preguntar  sobre  l'ús  com  a 
aparcament de la Plaça d'Espanya, demanant a l’equip de govern que en compliment del que diu el 
Pepri de Dalt Vila, es deixés de fer servir aquesta plaça com a aparcament, donat que el nostre 
grup entén que la normativa només permet el pas a vehicles de serveis especials o d’emergència.

Davant la contestació rebuda mitjançant informe d'un tècnic municipal, el nostre grup va plantejar la 
necessitat d'elevar la consulta a la Ponència Tècnica del PEPRI de Dalt Vila, responsable de dirimir 
qualsevol  debat sobre interpretacions de la normativa del nucli  històric.  Es tracta,  de fet,  d'una 
possibilitat apuntada al propi informe tècnic municipal.

La  sol·licitud  per  tal  que  es  pronunciés  la  Ponència  Tècnica  es  va  registrar  el  passat  16  de 
novembre de 2011, havent-se celebrat dues ponències d’ençà la sol·licitud sense haver-se tramitat 
la consulta.

Per tot això, es planteja la següent

PROPOSTA D'ACORD
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Primer.- Que es tramiti i es contesti de forma urgent pels serveis d’interpretació de Patrimoni  la 
consulta plantejada pel nostre grup en data 16 de novembre relativa a la  possibilitat d’aparcament 
a la plaça d’Espanya de Dalt Vila.

Segon.- Que es finalitzi el projecte executat a aquesta plaça introduint els “bolardos” previstos al 
projecte per tal de limitar l’accés a aquest espai públic i per a vianants.

Eivissa, 20 de gener de 2012

Sgt. Marc Costa Tur,
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a 

l'Ajuntament d'Eivissa”

Intervencions:

Sr. Costa: Una pregunta que han fet en aquest ple, per inactivitat, s’ha hagut de convertir en moció.
Espera que l’aprovin. Entén que no s’ha d’aparcar a la Plaça d’Espanya.
El projecte tenia la vocació de fer la plaça com a zona per a vianants, i que fos un mirador.
L’equip de govern va demanar un informe tècnic, i aquest informe diu que potser es podria aparcar, 
però que ho digui el PEPRI.
Va  demanar,  en  el  mes  de  novembre,  que  el  PEPRI  ho  estudiés.  Han  passat  dos  ponències 
tècniques del PEPRI i no han dut el tema.
Demana que aprovin aquesta moció,  que el  que demana és que facin aquest  informe, i  que el 
projecte  s’acabi  amb  els  bol·lards  a  l’entrada  de  la  plaça,  perquè  puguin  entrar  vehicles 
d’emergències o per actes oficials, i vehicles de l’hotel per accedir al seu gual.

Sr. Marí: El Sr. Costa coneix els pros i contres d’aquest projecte. És cert que la plaça d’Espanya 
necessitava una reforma, les zones per a vianants són molt positives però els projectes s’han de fer 
complerts i no parcials. El seu projecte no solucionava el problema d’aparcament.
Demanaran un informe tècnic per veure com reubicar les places que desapareixen, i que s’estan 
utilitzant actualment. Tota la zona peatonal ho serà, però  tancaran la plaça quan tenguin resolt el 
problema.
A les comissions del PEPRI que es varen celebrar durant la legislatura anterior, el Grup Municipal 
Popular ja va demanar la retirada d’aquest projecte, perquè era parcial i no solucionava la falta de 
places d’aparcament.
Quan tinguin aquest informe i els aclareixi les alternatives i les solucions que siguin viables i que 
afectin el mínim possible als comerciants, habitants i als usuaris actuals, la plaça es tancarà.

Sr. Costa: Quants informes han de demanar per fer les coses? El problema és de legalitat.  El 
PEPRI de Dalt Vila, segons el seu criteri diu que no es pot aparcar, i per això van fer una plaça per 
a vianants.
Fa tres mesos que varen demanar l’informe i no entén perquè no ho cursa.
Els vesins de Dalt Vila tenen llocs per aparcar, tenen espai i estan aparcant.
Les  places  que  hi  ha  estan  utilitzades  per  persones  que  estan  treballant  al  servei  d’aquesta 
Corporació i per usuaris de l’activitat hotelera existent, amb la qual es va pactar que podien aparcar 
les seves furgonetes a mode de transfer. 

No ha de tenir por de cursar la petició d’informe. 
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Sr. Marí: No es poden posar més traves sense tenir solucions. Si demana l’informe és per buscar 
solucions.
Parla de la gent que fa servir la plaça, i el Sr.Costa sap que  per exemple hi ha funcionaris que per 
prescripció metge, han de pujar en cotxe. Quina alternativa proposa el Sr. Costa?
No poden posar més traves a la gent de Dalt Vila, sense haver previst la solució.
També es pregunta com ho fan pels repartidors dels comerços. 
Han fet la meitat del projecte, i l’altra meitat que és la solució després de fer la plaça, no l’han 
previst.
Una vegada que tenguin la resposta clara, no farà falta passar-ho per ponència tècnica,  ni per 
enlloc, perquè aquest equip de govern en el moment que el problema estigui solucionat, la plaça 
quedarà totalment peatonalitzada, i estarà com marqui el PEPRI.
El Sr. Costa era coneixedor dels pros i dels contres del projecte, per tant, o ha omès els contres o 
no els ha sabut resoldre. El seu vot serà desfavorable a la moció.

Sotmesa  a  votació  es  desestimada  amb  els  vots  en  contra  de  les  Sres.  Sánchez-Jáuregui, 
Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats i Larroda, a favor de 
les Sres. Costa, Boned, Martínez, Garcia i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina i Ferrer, i l’abstenció 
del Sr. Villalonga.

2.3.- Moció  del  Grup  Municipal  PSOE-PACTE  amb  proposta  d’acord  sobre  els  expedients 
d’expropiació de la Unitat d’Actuació 27 i Centre Cívic.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA SOBRE ELS EXPEDIENTS 
D'EXPROPIACIÓ DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ 27 I CENTRE CÍVIC

Marc Costa Tur, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'ampar del que estableixen 
els  articles  91.4  i  97.3  del  Real  Decret  2568/1986  que  aprova  el  Reglament  d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu debat i aprovació al proper 
ple ordinari la següent MOCIÓ:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El  29 d’abril  de 2011 la  Comissió  d’Ordenació  del  Territori,  Urbanisme i  Patrimoni  Històric  del 
Consell d’Eivissa aprovà definitivament els procediments d’expropiació de les Unitats d’Actuació de 
Sa Penya UA 27 i Centre Cívic.

Així mateix, el Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, al seu pressupost de 2011 contempla les 
necessàries partides per procedir al pagament als propietaris de les esmentades expropiacions.

Per aquestos motius, es proposa el següent

ACORD

Primer.  Convocar  de  manera  immediata  la  Junta  Rectora  del  CEPH  per  tal  de  procedir  a 
l’abonament als propietaris de les quantitats establertes als procediments d’expropiació finalitzats i 
es procedeixi a la presa de possessió dels esmentats immobles de les unitats d'actuació 27 i Centre 
Cívic.
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Segon. Convocar el més aviat possible un concurs d'idees per tal de seleccionar a l'equip redactor 
del projecte de rehabilitació de la UA 27.

Eivissa, 20 de gener de 2012

Sgt. Marc Costa Tur,
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a 

l'Ajuntament d'Eivissa”

Intervencions:

Sr.  Costa: Un  tema  central  de  l’anterior  legislatura,  va  ser  buscar  una  solució  a  la  part  més 
degradada del barri sa Penya.
A la  comissió  del  PEPRI,  sempre els  hi  han dit  que estaran en l’equip  de govern en aquesta 
operació.
Els hi han de recordar que han de prendre decisions en aquest tema, que fa més de trenta anys 
que se’n parla, i que en els darrers quatre anys se li ha donat un impuls important. En aquest barri 
si els impulsos s’aturen es torna  a posicions de fa més de quinze o vint anys.
Aquesta moció vol recordar que han de treballar per impulsar el projecte.
El  29  d’abril  de  2011,  es  va  aprovar  definitivament  per  la  CIOTUPHA del  Consell  d’Eivissa  el 
projecte d’expropiació de la unitat d’actuació 27, que vol recordar que són trenta infra-habitatges 
que hi ha en els carrers Alt i Retiro, així com l’aprovació definitiva de l’expedient d’expropiació d’un 
equipament  que  es  diu  Centre  Cívic,  el  qual  el  conformen  sis  infra-habitatges,  amb  l’objecte 
d’enderrocar-los, i fer aquest centre cívic.
Haurien de convocar la Junta Rectora del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per tal de 
pagar als propietaris les quantitats que se’ls hi deuen, i prendre possessió d’aquestes finques que 
passen a ser de propietat municipal. Alerta que no tinguin que pagar interessos.
A la vegada demana que convoquin un concurs d’idees, juntament amb els col·legis d’arquitectes i 
aparelladors,  per  tal  de  treure  a  concurs  la  redacció  del  projecte  de  l’obra  de  remodelació  i 
rehabilitació dels nous habitatges.

Sra. Sansano: És veritat que en aquest tema concret, s’ha fet molta feina. Està d’acord en quasi tot 
el que planteja el Sr. Costa.
Creu que no fa falta la moció perquè tot està en tràmit. Lamentablement l’Administració és més 
lenta del que desitgen.
L’estudi històric que la CIOTUPHA va considerar preceptiu, s’ha presentat al Consell Insular el dia 
14 de desembre i encara no ha passat per ponència tècnica. En seguida que s’aprovi per ponència 
tècnica i passi per la CIOTUPHA, llavors faran l’estudi de detall i de patologies, i el que toqui.
Han  tingut  reunions  amb el  col·legi  d’arquitectes,  i  s’han  mostrat  partidaris  de  col·laborar  amb 
aquest tema en tot el que faci falta. 
Ja tenen previst convocar la Junta Rectora en seguida que tenguin el vist-i-plau de la CIOTUPHA.
En relació al segon punt, ja han parlat amb el col·legi d’arquitectes pel tema d’un possible concurs 
d’idees. Per això creuen que no és necessari aprovar aquesta moció.

Sr. Costa: Una cosa és l’expedient d’expropiació i l’altra la construcció.
Aquest expedient  tan complex,  va començar el 16 de febrer de 2010 amb l’aprovació inicial  de 
quines  eren les  vivendes que s’havien d’expropiar,  i  la  figura urbanística  que s’havia  d’aplicar. 
Després faltava iniciar l’expedient d’expropiació. Amb un any varen fer molta feina, i amb set mesos 
no han ni convocat la Junta Rectora per pagar als propietaris.
Està content que ja hagin enviat l’estudi històric al Consell, però creu que ja es pot començar a 
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convocar el concurs per tal de redactar el projecte, perquè són coses que poden anar en paral·lel.

Sra. Sansano: Estan continuant la feina i no s’ha parat. Ja varen dir que quan tornessin a convocar 
el  Consorci,  parlarien  dels  projectes  concrets,  i  el  tema  urgent  serà  el  pagament  d’aqustes 
expropiacions. De seguida que hi hagi l’informe d’intervenció es convocarà la Junta Rectora del 
Consorci.
És  cert,  com  diu  el  Sr.  Costa,  que  han  de  treballar  en  paral·lel.  Vol  recordar  que  a  aquests 
habitatges hi ha deu famílies d’ocupas. Hi havia una subvenció de fons del Govern Balear,  per 
ajudar al seu reallotjament i d’aquestes només sis famílies han sol·licitat el reallotjament, i comptar 
amb l’assistència de serveis socials, però algunes no assoleixen els requisits que se’ls demana. Per 
tant com se’ls ha d’ajudar s’hauran d’habilitar altres vies.
La complexitat és poder-ho fer tot junt, per una banda el reallotjament i les expropiacions, i per 
l’altra banda treballar ràpid en l’aprovació de tots els projectes i estudis necessaris, per començar 
les obres.
Repeteix que han parlat amb el col·legi d’arquitectes i que col·laboraran.
És un tema que els preocupa, i de seguida que tinguin, per una part l’informe d’intervenció per 
poder  procedir  a  les  expropiacions,  i  per  altre  l’estudi  històric  aprovat,  començaran  amb  les 
actuacions necessàries,  des del  punt  de vista urbanístic,  pagament  d’expropiacions,  i  sobre tot 
reallotjament de les famílies que ho necessiten.

Sotmesa  a  votació  es  desestimada  amb  els  vots  en  contra  de  les  Sres.  Sánchez-Jáuregui, 
Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats i Larroda, a favor de 
les Sres. Costa, Boned, Martínez, Garcia i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina i Ferrer, i l’abstenció 
del Sr. Villalonga.

2.4.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE amb proposta d’acord per seleccionar als beneficiaris 
de la promoció d’habitatges de protecció oficial del Barri de Can Cantó.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA PER SELECCIONAR ALS 
BENEFICIARIS DE LA PROMOCIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL DEL BARRI DE 

CAN CANTÓ

Marc Costa Tur, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'ampar del que estableixen 
els  articles  91.4  i  97.3  del  Real  Decret  2568/1986  que  aprova  el  Reglament  d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu debat i aprovació al proper 
ple ordinari la següent MOCIÓ:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Assistim amb preocupació a la ralentització que amb aquest equip de govern està patint el Pla 
Municipal d'Habitatge (PMH), document aprovat pel Ple de la Corporació al setembre de 2007 amb 
un gran acord polític i social.

En el marc del PMH es lliuraren als seus beneficiaris 38 habitatges en Platja d'en Bossa en règim 
de  compravenda  i  altres  8  en  règim de  lloguer  a  Dalt  Vila.  A  més  a  més,  es  construïren  30 
habitatges a Can Cantó i 14 més estan en marxa a la mateixa àrea. 

Tota vegada que la promoció de 30 vivendes a Can Cantó ja es troba acabada i que hi ha 15 
contractes de compravenda signats, es proposa el següent

9



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 26 de gener de 2012

ACORD

Que es  convoqui  de  manera  immediata  i  urgent   el  procediment  de selecció  de les  persones 
beneficiàries,  d’acord  amb  els  procediments  establerts  en  matèria  d’habitatge  públic,  dels  15 
habitatges pendents de la promoció del Carrer des Jondal de Can Cantó,

Eivissa, 20 de gener de 2012

Sgt. Marc Costa Tur,
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a 

l'Ajuntament d'Eivissa”

Intervencions:

Sr. Costa: Es varen adjudicar les obres de trenta vivendes a can Cantó, que ja estan acabades, i 
les obres de catorze vivendes també a can Cantó, que estan aproximadament a un 80% de la seua 
edificació.
Hi ha un conveni de col·laboració amb l’IBAVI, per tal que ajudessin a seleccionar els adjudicataris. 
El 25 de maig de 2010 a can Cantó, per a les trenta primeres vivendes varen treure un procediment 
de selecció, que va acabar en abril  de 2011. Es varen adjudicar disset vivendes i en quedaren 
tretze de pendents.  Des del  mes de maig de 2011 no han convocat  cap nou procediment  per 
adjudicar les vivendes que quedaren pendents. Perquè els disset beneficiaris que ja han firmat el 
contracte hi  puguin  entrar  a viure,  s’ha  de fer  el  final  d’obra  de l’edifici,  i  s’ha  d’aconseguir  la 
qualificació definitiva. Es pregunta si s’estan fent els tràmits per aconseguir-ho.
Però  sobretot,  el  que  demanen  és  perquè  no  s’ha  convocat  un  procediment  de  selecció  per 
adjudicar les tretze vivendes que quedaren vacants.
Ja sap que s’ha convocat el concurs de les altres catorze vivendes de can Cantó. L’IBAVI ha tret 
uns criteris i ha sortit la convocatòria publicada al BOIB. Però justament de les que tenen acabades, 
fa sis mesos que no han convocat la licitació pels beneficiaris.
Demanen que es convoqui aquests procés de selecció per a les tretze vivendes que falten.

Sr. Marí: Hi ha un conveni firmat amb l’IBAVI perquè faci tot el procés de selecció.
És un tràmit bastant complicat, sobretot quan les coses no surten com s’espera. Es varen fer trenta 
vivendes i si s’haguessin adjudicat totes, avui no hi hauria moció.
En aquest cas les coses no varen sortir com s’esperaven.
Des del  mes de maig  hi  ha  hagut  unes eleccions,  un  canvi  de govern,  ha  canviat  l’estructura 
humana de l’IBAVI, i tot això ha alentit tot el procés.
Han demanat una resolució del conveni amb l’IBAVI per poder-ho fer més àgil.
Totes les vivendes que queden són d’una habitació. Són conscients que no serà fàcil adjudicar-les.
Han demanat la rescissió del conveni amb l’IBAVI, per poder-ho fer a través de l’empresa municipal 
IMVISA, amb els criteris que digui l’IBAVI.

Sr. Costa: Normalment, quan es parla de processos ràpids i senzills en matèria pública, té una 
certa cautela, i es posa a l’expectativa.
L’anterior  equip  de govern,  va  pensar  que el  millor  mètode per  adjudicar  vivendes,  és  utilitzar 
l’IBAVI que és qui en sap com es fan aquests procediments.
Diuen que han rescindit  el  conveni  amb l’IBAVI,  que és un conveni  de col·laboració per al  Pla 
Municipal d’Habitatge, per treure totes les promocions segons els criteris establerts per la Comunitat 
Autònoma, aprofitant l’experiència que té aquesta des de fa molt temps. 
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És curiós que diguin que per a aquesta promoció en concret, no es farà amb l’IBAVI, quan n’ han 
començat a fer una, que és la de les catorze vivendes de can Cantó. No entén perquè no poden 
seguir treballant en treure de nou les tretze vivendes que falten a can Cantó 1.
Aprofita, com a conseller d’IMVISA i regidor d’aquesta Corporació, per dir que aquests habitatges 
que resten per vendre d’una habitació, van des de cent tres mil a cent trenta mil euros, amb garatge 
i traster.
Està vigent la primera hipoteca en el Govern Balear, del 100% del capital de demanin els joves 
menors de 35 anys.
Estan  parlant  de  cent  mil  euros  amb garatge  i  traster,  de  que  la  hipoteca  jove  està  vigent,  i 
afortunadament aquesta promoció encara té les ajudes de l’Estat i de la Comunitat Autònoma, per 
una valor aproximat per a cada habitatge de setze mil euros.
Diu que l’IBAVI s’ha parat perquè hi ha hagut un canvi de govern, però és que ja han passat vuit 
mesos i mig. Les administracions no s’haurien de parar, i menys les que tenen un objecte social 
molt concret com és aquest.
Insisteix en que s’hauria d’haver tret altra vegada aquesta convocatòria doncs hi ha hagut temps 
suficient per haver-ho fet.  Creu que hi pot haver persones interessades i han d’utilitzar  tots els 
mecanismes de l’Ibavi i Imvisa per publicitar aquesta promoció. 
Vist el paro de l’IBAVI, creu que han de seguir en la línia acordada per l’anterior equip de govern de 
fer els habitatges i la promoció des d’aquí, i utilitzar l’IBAVI per les qüestions concretes, com és 
l’adjudicació d’aquestes vivendes.

Sr. Marí: El problema real que estan patint amb aquesta promoció concreta, és que tenen tretze 
vivendes  d’una  habitació  que  han  quedat  desertes,  que  sumat  el  seu  valor  total  ascendeix  a 
1.378.00 euros. Si no es venen ràpidament, IMVISA haurà de fer front a 46.000 euros d’interessos 
enguany. Però si no es venen enguany, a part de fer-se càrrec d’aquestos interessos, hauran de 
començar a amortitzar hipoteca.
El que no ha explicat el Sr. Costa és quina fe tenien en fer habitatges d’una habitació.
Tenen un problema, han de trobar adjudicataris amb perfils concrets i els processos de l’Ibavi són 
molt lents.
L’equip de govern valorant que això segurament no anirà tant ràpid com voldrien,  ho plantegen 
d’una altra manera, i ho faran des d’IMVISA, perquè si no poden adjudicar-ho la primera vegada ho 
aniran treient  insistentment, fins que siguin capaços de trobar els tretze propietaris que fan falta, 
per evitar que l’Ajuntament tengui que fer front als interessos.
Confirma que les catorze vivendes de l’altra promoció de can Cantó, ja està publicada la llista.
Creu que ha quedat prou justificat perquè votaran en contra d’aquesta moció, perquè l’equip de 
govern ja té la solució prevista.

Sotmesa  a  votació  es  desestimada  amb  els  vots  en  contra  de  les  Sres.  Sánchez-Jáuregui, 
Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats i Larroda, a favor de 
les Sres. Costa, Boned, Martínez, Garcia i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina i Ferrer, i l’abstenció 
del Sr. Villalonga.

2.5.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE amb proposta d’acord sobre l’avantprojecte de Llei de 
modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA SOBRE L'AVANTPROJECTE DE 
LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2007, DE 27 DE MARÇ, DE LA FUNCIÓ PÚBLICA DE LA 

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS.
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María Ángeles Martínez Corderas, regidora del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'ampar 
del que estableixen els articles 91.4 i 97.3 del Real Decret 2568/1986 que aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu debat i 
aprovació al proper ple ordinari la següent MOCIÓ:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atesa la presentació de la  resolució del conseller d’Administracions Públiques, de 14 de desembre 
de 2011, per la qual se sotmet a l’audiència de la ciutadania el nou esborrany d’Avantprojecte de llei 
de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears.

Atès que aquest Avantprojecte de llei representa una ruptura del consens bàsic sobre l’ús de la 
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l’administració pública, consens establert per la Llei 
de Normalització Lingüística, aprovada per unanimitat el 1986.

Recordant, com feia l’exposició de motius de l’esmentada Llei de Normalització Lingüística, que: la 
Constitució espanyola, a l'article 3, diu, que «el castellà és la llengua espanyola oficial de l'Estat» la  
qual  «tots els  espanyols  tenen el  deure de conèixer  i  el  dret  d'usar»,  que «les  altres llengües  
espanyoles seran també oficials a les respectives Comunitats Autònomes d'acord amb els seus 
estatuts»,  i  que «la riquesa de les diferents modalitats  lingüístiques d'Espanya és un patrimoni  
cultural que ha d'esser objecte d'un respecte i protecció especials».

Atès que en el mateix sentit, la mateixa Llei afirmava: la Comunitat Autònoma té el dret i el deure 
d'acabar amb la situació d'anormalitat sociolingüística i es compromet a regular l'ús de la llengua 
catalana com a llengua pròpia de les Illes Balears, i del castellà com a llengua oficial de tot l'Estat.  
És així  que haurà de garantir  els  drets lingüístics  i  farà possible  que tothom conegui  les dues 
llengües, precisament, per poder fer efectius aquells drets.

Atès que la situació sociolingüística esmentada en el 1986 per l’exposició de motius de la Llei de 
Normalització  Lingüística  no  han  variat,  ans  al  contrari,  el  procés  de  globalització,  el  creixent 
nombre de mitjans de comunicació en llengües diferents de la catalana, entre d’altres fenòmens, 
han seguit impulsant la progressiva substitució lingüística de la llengua pròpia de les nostres illes.

Considerant  que és un mandat  constitucional  i  estatutari  garantir  que els  ciutadans puguin  ser 
atesos per l’administració pública en qualsevol de les dues llengües cooficials a la nostra Comunitat 
Autònoma, i que aquest dret només es pot exercir si els professionals estan capacitats per emprar 
les dues llengües, ambdues cooficials, en la seva tasca en relació als administrats.

Per tot això, proposa la següent

PROPOSTA D'ACORD

1. L’Ajuntament d'Eivissa manifesta el seu rebuig a l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 
3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i insta 
al  Govern  de  les  Illes  Balears  a  mantenir  les  disposicions  lingüístiques  consensuades  des  de 
l’aprovació de la Llei de Normalització Lingüística del 1986.
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2. L’Ajuntament d'Eivissa sol·licita al Govern de les Illes Balears la retirada de l’Avantprojecte de llei 
de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears.

Eivissa, 20 de gener de 2012

Sgt. M.Ángeles Martínez,
Regidora del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a 

l'Ajuntament d'Eivissa”

Intervencions:

Sra. Martínez: Presenten aquesta moció, perquè volen garantir els drets lingüístics dels ciutadans, 
perquè volen evitar la discriminació entre el funcionariat i perquè volen garantir la igualtat entre les 
dues llengües oficials de les nostres illes.

A continuació llegeix el text de la moció.

Sra. Marí: Llegint la moció amb deteniment, li xoquen coses. Diu que aquesta modificació suposarà 
una ruptura del consens que es va establir per tots els grups parlamentaris en 1986, però també diu 
que, la situació d’anormalitat sociolingüística que es donava en 1986, se segueix mantenint. Ella ho 
veu al contrari, pensa que ara és el moment de la normalitat.
Dir que segueixen en la mateixa situació, té dos lectures, o la situació ha variat i ara la normalitat és 
en una altre sentit, o precisament el que han de pretendre és evitar això, perquè creu que sí hi ha 
hagut un avanç. Al 1986 els escolars no estudiaven català, i ara és al contrari, és el castellà que a 
vegades es té com a assignatura.  Amb això  el  que vol  dir  és que,  tots els  alumnes d’aquesta 
comunitat surten amb un nivell de català que ja els permetria accedir a la funció pública. El nivell de 
català està garantit.
Tota la gent que treballa a la funció pública, ja coneix el català perquè ha set un requisit durant 
molts anys. 
El que no poden fer és imposar-ne l’ús social, perquè no es pot anar en contra de la llibertat de la 
gent.
Creu que amb aquesta modificació el que es pretén, és que els criteris de mèrits i  capacitació 
professional per accedir a qualsevol lloc de feina de la funció pública, a la qual tots els ciutadans hi 
tenen dret, sigui el que prevalgui, al marge que després també pugui ser un mèrit el coneixement de 
la llengua pròpia de les illes. A més continua essent requisit pels llocs de feina que sigui necessari. 
Creu que és un avanç, perquè s’aconsegueix compatibilizar dos drets fonamentals: el constitucional 
de  que  tots  els  ciutadans  del  territori  nacional  puguin  concórrer  a  ocupar  un  lloc  de  feina  a 
l’administració pública, i també el dret dels ciutadans de les Illes a ser atesos en qualsevol de les 
dos llengües. Això queda garantit amb aquesta modificació, per això ho veu com un avanç i no un 
retrocés.

Sra. Martínez:. Pensen que ha de ser requisit i no només mèrit, perquè les llengües oficials han de 
ser un requisit per definició, perquè a més sinó seria rebaixar el grau del coneixement del català.
Si  els  funcionaris  no  han  de  saber  obligatòriament  el  català,  es  vulnera  el  dret  lingüístic  dels 
catalano parlants, perquè hi podria haver funcionaris que el sabessin i altres que no.
Que el castellà sigui requisit i que el català només sigui un mèrit crea una desigualtat.
També creuen que amb aquest avantprojecte, es vulnera la carta europea de les llengües regionals 
o minoritàries.
Pensen que s’ha de fer com a requisit, i per això presenten aquesta moció, per garantir els drets de 
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tots el ciutadans, per evitar la discriminació entre els funcionaris, i per garantir la igualtat entre les 
dos llengües oficials.

Sra.  Marí: No  ho  veuen  així,  perquè  per  al  personal  que  no  sigui  requisit  saber  el  català, 
l’administració té l’obligació de posar els mitjans necessaris perquè aprenguin la llengua. I així no es 
vulnerarà el dret de la lliure concurrència de tota la gent que està en el territori nacional. Imposar-lo 
d’entrada creuen que no és necessari.

Sotmesa  a  votació  es  desestimada  amb  els  vots  en  contra  de  les  Sres.  Sánchez-Jáuregui, 
Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats i Larroda, a favor de 
les Sres. Costa, Boned, Martínez, Garcia i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina i Ferrer, i l’abstenció 
del Sr. Villalonga.

3r. Decrets i comunicacions:

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.

4t. Mocions sense proposta d’acord:

4.1.- Moció de control del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, sobre Joventut.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DE CONTROL DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE 
PER EIVISSA SOBRE JOVENTUT

María Ángeles Martínez Corderas, regidora del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'ampar 
del que estableix L'article 22.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local i per exercitar la funció de control i fiscalització dels òrgans de govern, presenta la següent 
MOCIÓ DE CONTROL:

El grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa considera que l'atenció a la joventut del nostre municipi 
ha de ser una prioritat de la Corporació Municipal i a tal efecte presenta aquesta moció de control 
per tal de conèixer els plans d'actuació i les prioritats per a 2012 de la Regidoria de Joventut. A més 
a més, i vist que durant aquest any s'han de desenvolupar les obres de conversió de l'edifici del 
carrer de Castella en un centre de creació jove, el grup municipal progressista demana informació 
sobre el desenvolupament de les esmentades obres i les implicacions que aquestos treballs tenen 
per als serveis que es presten als joves a la nostra ciutat.

Eivissa, 20 de gener de 2012

Sgt. M. Ángeles Martínez
Regidora del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a 

l'Ajuntament d'Eivissa”
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Intervencions:

Sra. Costa: El  tema de la joventut  és un tema que ha d’ocupar a tots els membres d’aquesta 
Corporació, perquè la joventut és el futur. Per tant  la formació i les oportunitats que tenguin, i els 
medis que es posin al seu abast, condicionaran que aquest futur sigui més fàcil.
Ha mogut al seu grup presentar aquesta moció de control, el fet que el dia 10 desembre va sortir en 
premsa que es tancava el CIJAE, i deien que mantindrien tots els programes per a joves.
Abans de que sortís  en premsa,  tots  els  centres  educatius  del  municipi  varen rebre una carta 
signada pel Sr. Prats, que deia que a partir de gener els serveis del CIJAE es realitzarien al Centre 
d’Informació Jove del Consell.
Tots els serveis que es prestaven al CIJAE, es presten a dia d’avui en el CIJE?
És veritat que s’han ampliat els horaris d’aquesta oficina? I quins són aquests nous horaris?
A la carta deia que hi havia alguns serveis que es farien a partir del mes de febrer. Efectivament 
poden assegurar que serà així, i que el mes de febrer hi haurà aquests programes en marxa?
No han derivat als usuaris el nou telèfon i la gent no sap on ha d’anar. 
Que ha passat amb el personal? Està a la nova oficina del CIJE?
Quin personal té actualment el departament de Joventut?
Quin estalvi ha suposat tancar aquest local?

Sr. Prats: Quan va arribar es va trobar que el contracte del CIJAE, ja havia caducat i s’estava fent 
una pròrroga. 
És veritat que en el mes de desembre va dir que conveniarien amb el Consell Insular el serveis de 
joventut, però després d’observar la situació real, varen decidir traslladar-lo a un local municipal, en 
el Viver d’Empreses, i s’obrirà durant el mes de febrer. Això ha suposat que en el mes de gener no 
hi hagi hagut activitat del servei d’informació juvenil, però hi ha joves que es dirigeixen directament 
al CETIS a fer les consultes als tècnics de joventut, i si allí no se’ls hi pot resoldre, els deriven al 
CIJE. 

Respecte al personal és extern a l’Ajuntament, era de l’empresa adjudicatària. Quan surti la licitació, 
han posat un requisit que és que el personal tingui experiència.
L’estalvi del lloguer i la reducció de la partida del contracte suposarà uns 100.000 euros anuals.

Sra. Costa: No li ha quedat clar si actualment s’estan donant tots els serveis, que el Sr. Prats va 
anunciar públicament. Li dona la sensació que és que no, i està segura que és així.
La carta que ve directament de l’Ajuntament, que va dirigida a tots els centres educatius, i que diu 
que el servei de visites guiades del CIJAE que estaven programades per als mesos de gener, febrer 
i març, no es realitzaran de moment. Per tant a la pregunta que feia de si actualment s’estan fent 
tots els serveis, tal com va dir el Sr. Prats, la resposta és que  no es fan.
Li agradaria saber si no es faran en aquests tres mesos, quan es faran i si hi haurà personal que se 
n’encarregui fer-ho.
La carta de la Regidoria de Joventut,  diu que el CIJAE encara no disposa de personal qualificat per 
realitzar aquests serveis,  ni està instaurat el CIJE. Es queden amb el  que deien, no es fan els 
serveis, no saben quan es faran, ni  saben si finalment tIndran aquesta informació en el CIJAE. 
Tampoc li  ha dit  si segueix fent l’assessoria  legal i  l’assessoria sexual,  que es feien,  i  si  hi ha 
intenció  de  mantenir  aquest  programa  de  corresponsals  i  d’orientació  educativa  que  s’estava 
portant a terme.

També l’hi agradaria sentir quins són els seus projectes per a 2012.
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Sr. Prats: El servei del CIJAE depèn ara mateix del procés de contractació. El procediment està 
bastant avançar, i espera que al llarg d’aquest mes estigui enllestit perquè hi ha hagut una baixa 
d’un funcionari. 
Espera que a primers de febrer el CIJAE estigui a ple funcionament en el Viver d’Empreses.
Mantindran el servei de corresponsals. També mantindran el servei de sa Brúixola, que té una bona 
acollida en el  municipi,  i  l’underground que es realitza tots els dissabtes a l’edifici  la Graduada 
antiga,  fins que obrin  l’edifici  del  carrer  Castella  que és  on es  traslladaran  tots  els  serveis  de 
joventut del Municipi.
També tenen el Casal de Joves, que aquest any té una afluència massiva de joves, gracies als 
cursos d’indole cultural que estan realitzant. També realitzaran el dia mundial de la joventut.
Com a novetat, estan habilitant la casa de can Tumeu, com a casa de colònies.
Creu que la joventut va fins als 35 anys, i per això des de la regidoria estan proporcionant unes 
mesures d’oci alternatiu, com va ser la nit de Reis i la Festa de la Moguda, que va tenir un èxit 
massiu.
Per això han decidit que el dia 18 de febrer, realitzaran una festa a la Plaça del Parc. Per a joves 
que tenguin unes altres inquietuds, també de més edat, realitzaran una carrera de carrilanes per 
carnaval.
Aniran realitzant el seu programa durant tot l’any, ajustant-se al pressupost.

5è. Precs i preguntes:

5.1.- Sra. Costa: 

Precs:

1. Demana a la Sra. Alcaldessa que els discursos institucionals que es facin en moments festius no 
siguin polítics i que van dirigits a tota la població, ja que en el discurs inaugural de les festes, que 
havia de ser festiu hi va haver massa interferències polítiques. En el discurs de les medalles d’or, 
un acte dels més polits que s’ha aconseguir  crear dins de les festes de la terra,  en el  que es 
reconeixent  els  mèrits  dels  ciutadans  d’Eivissa,  hi  va  tornar  haver  una  referència  que  els  va 
incomodar. Però és que fins i tot, a la inauguració de les festes de nadal, a l’encesa de llums amb 
una majoria de públic infantil, que la Sra. Alcaldessa es posi a parlar dels fantasmes del passat, va 
ser la gota que va fer vessar el got, i que fa que avui plantegi aquest prec.

2. Demana que l’any que ve si es vol ver una felicitació de nadal a través de la pàgina web, o bé 
els convidin a posar-se en la foto a tots els membres de l’oposició, o que també se’n facin una i es 
vagin intercalant,  perquè no li  pareix  de rebut  que una pàgina institucional,  com és la  web  de 
l’Ajuntament, l’equip de govern faci una felicitació només en el seu nom. Creu que això mereix que 
sigui una cosa comuna i consensuada de tota la Corporació.

3. Demana que treballin per la ciutadania ja que aquest és el segon ple que ve buit de contingut, 
perquè no hi ha cap punt de l’ordre del dia, només les mocions que ha presentat el seu grup.

Preguntes:

1.  En el  mes de novembre es  va  celebrar  a  Sintra,  l’11è.  Congrés  Mundial  de  OCPM.  Tenen 
coneixement de quins acords i de quines accions s’han aprovat? Quines són les propostes s’han fet 
per les ciutats patrimoni mundial  en aquest congrés? Demana que els hi facin arribar quan les 
tenguin.
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2.- En relació a les obres de l’escola de Sa Bodega, en el mes de setembre la Sra. Marí, regidora 
d’educació anunciava que ja estava fet el projecte, i que en breu començarien les obres. Estan a 
finals de gener,  i  no només no han començat les obres, sinó que ni tan sols han portat al  Ple 
d’aquest Ajuntament el conveni d’ampliació que s’ha de signar amb la Conselleria d’Educació, per 
tant pregunta, quan començaran les obres?
Els hi comença a preocupar seriosament les restes arqueològiques que es varen trobar, i per les 
quals es varen aturar les obres, per tant prega que s’emeti un informe per part dels tècnics de 
patrimoni, sobre si les restes arqueològiques que es varen descobrir estan en perill, després que 
han passat tant mesos estan descobertes, i pateixen les pluja, les herbes, etc.

5.2.- Sr. Sánchez:

Preguntes:

1. S’ha acordat o consensuat, en el Consell d’Alcaldes que Santa Eulària iniciï avui els tràmits de 
construcció del crematori?

2. Quins són els criteris mancomunats en defensa de l’interès general, per a la ubicació, construcció 
i gestió de tanatori, i sobretot de crematori?

3.  Pensa  la  Sra.  Alcaldessa  complir  l’acord  que  es  va  adoptar,  a  proposta  del  Grup  Nova 
Alternativa, per a la construcció d’un crematori en el municipi?

4. Perquè no s’ha informat d’aquest tema, en el Ple o en les Comissions Informatives, tal i com es 
va comprometre la Sra. Alcaldessa en el Ple de novembre?

5.3.- Sr. Ruiz: 

Preguntes:

1.Seguiran els mateixos criteris i mesures, per a la tala d’arbres en el futur?

Precs:

1. Demana que arreglin el caminet que hi ha al costat del camp de futbol de Can Cantó, perquè hi 
puja molta gent de Figueretes per anar a buscar els seus nens a l’escola de Can Cantó.

2.  L’Associació  de Vesins  de ca  n’Escandell  demana uns focus  per  poder  jugar  a  la  petanca. 
Demana que els escoltin

5.4.- Sra. García: 

Han acabat amb l’actuació de pintura, que varen comentar en el Ple del mes d’octubre? Si és així, 
segueixen detectant moltes deficiències.

5.5.- Sr. Molina: 

Han avaluat l’impacte del RD Llei 20/2011, en concret els articles 8.1.c) i 8.2.c), en relació a la 
recaptació de l’IBI? 
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Tenen clar si aplicaran els dos articles? 
Quin impacte tendrà en els rebuts d’IBI?

5.6.- Sr. Ferrer: 

Precs: 

1. Demana que no omplint el Viver d’Empreses amb oficines municipals.

2. Demana que informin correctament als portaveus de quan són les comissions informatives i que 
si no es convoquen també els informin. 

Preguntes:

1. Que han presentat a FITUR?
El que varen presentar a la Wold Travel Market de Londres, encara no funciona. Segueixen faltant 
vídeos, i no s’ha arreglat.

2.  Per  què posen un altre  bar  a  l’estadi  municipal  pel  club  Ràpid?  És temporal,  i  té  totes les 
llicències per funcionar?

3. Continuaran amb la mateixa línia de treball posada per AENOR, per les platges de Figueretes i 
de Platja den Bossa? Quan es posaran a avaluar les dues platges?

4. Quina línia d’actuació té en relació a l’arbrat de la ciutat?

5.7.- Sr. Villalonga: 

Preguntes:

1. S’ha fet alguna gestió en relació a la senyalització més correcta a la cruïlla que hi ha darrera 
l’església de Santa Creu?

2. En el Ple de novembre, hi va haver un comentari sobre que donava igual com es denominés el 
nostre municipi, si Ibiza o Eivissa, Quin és el nom del nostre municipi?

Sra. Sánchez-Jáuregui: Totes les preguntes es contestaran en el proper Ple. Per complir amb les 
seves responsabilitats com a Alcaldessa té que agafar un avió, i seguirà presidint el Ple el 1r. Tinent 
d’Alcalde Sr. Daura.

S’absenta sent les tretze hores.

5.8.- Pregunta escrita, del tenor literal següent:

“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER CONTESTADA A 
LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA

Pregunta que formula Lurdes Costa Torres, regidora de PSOE-PACTE per Eivissa a l'Ajuntament 
d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i amb l'article 95 de la 
Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:
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− Memòria estadística de serveis realitzats per la Policia Local d'Eivissa durant l'any 2011 
desglossats per mesos.

Eivissa, 19 de gener de 2012

Sgt. Lurdes Costa Torres
Regidora del grup municipal 
PSOE-PACTE per Eivissa”

5.9.- Pregunta escrita, del tenor literal següent:

“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA

Pregunta  que  formula  Ildefonso  Molina  Jiménez,  regidor  de  PSOE-PACTE  per  Eivissa  a 
l'Ajuntament d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i amb 
l'article 95 de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears, per ser contestada al 
proper ple ordinari:

− Resultat de l'arqueig de caixa de data 31 de desembre de 2011, incloent-hi conciliacions 
bancàries.

− Llistat de proveïdors pendents de pagament a data 31 de desembre de 2011.
− Deute  pendent  del  Consell  d'Eivissa  i  el  Govern  de  les  Illes  Balears  amb  l'Ajuntament 

d'Eivissa a data 31 de desembre de 2011.

Eivissa, 19 de gener de 2012

Sgt.Alfonso Molina Jiménez
Regidor del grup municipal 
PSOE-PACTE per Eivissa”

5.10.- Pregunta escrita, del tenor literal següent:

“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER 
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA

Pregunta  que  formula  Enrique  Sánchez  Navarrete,  regidor  de  PSOE-PACTE  per  Eivissa  a 
l'Ajuntament d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i amb 
l'article 95 de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:

− Número de sol·licituds presentades per acollir-se al Pla Nadó durant l'any 2011.
− Número d'ajudes concedides dins d'aquest programa.
− Número d'ajudes denegades i motiu pel qual s'han denegat.
− Està prevista la continuació d'aquesta programa durant l'any 2012? 

En  cas  afirmatiu,  quantitat  econòmica  prevista  per  a  aquestes  ajudes  i  partida 
pressupostària  a  la  que  es  carregarà.  En  cas  negatiu,  existeix  algun  altre  programa 
alternatiu que pugui donar cobertura amb similars característiques?

Eivissa, 20 de gener de 2012
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Sgt. Enrique Sánchez Navarrete
Regidor del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”

Sr. Daura: Ara donaran contestació a les preguntes escrites, següents:

Contestació a la pregunta formulada per la Sra. Costa:

Sr. Daura: No li poden donar aquesta estadística, la Policia està treballant en ella, i cap al mes de 
juny la tindran. La memòria és anual. Quan la tingui li donaran trasllat.

Contestació a la pregunta formulada pel Sr. Molina:

Sr. Daura: Encara estan treballant a 31 de desembre. Espera que en el proper Ple li pugui entregar 
la documentació.

Contestació a la pregunta formulada pel Sr. Sánchez:

Sra. Valladolid: Han rebut 48 sol·licituds, de les quals 15 han set acceptades perquè reunien tots 
els  requisits  establerts  a  les  bases  reguladores,  9  han  set  denegades  per  incompliment  dels 
requisits, i 24 han set objecte de requeriment per falta de documentació.
No està prevista la continuació d’aquest programa, i no hi ha previst cap altre programa concret, i 
que sigui alternatiu, però sí que han reconduït la partida pressupostària d’aquest programa, que era 
de 20.000 euros, en ajudes assistencials de PPB, i d’exclusió social, a més de mantenir les ajudes 
de pagament de guarderies, i facilitar ajudes de Serveis Social a famílies en situació de risc.

Sr. Daura: Ara contestaran les preguntes pendents de l’anterior Ple.

Contestació escrita de la Sra. Alcaldessa, a la pregunta de la Sra. Costa del ple de 24 de novembre, 
sobre l’auditoria de les empreses IMVISA i ITUSA, següent:

“En contestació a la pregunta formulada a la Sessió Plenària de data 24 de novembre de 
2011, relativa a si s’ha encarregat una auditoria a les empreses IMVISA i ITUSA, quan ha costa, qui 
l’ha fet, d’on és l’empresa i si no es confia amb els actuals auditors, l’hi comunico que, a data d’avui, 
la única auditoria que s’ha encarregat és una auditoria de compliment de la societat ITUSA, la qual 
és complementaria a les auditories realitzades pel Sr. Antonio Luis Marí, persona que gaudeix la 
total i plena confiança de l’equip de govern tal i que segueix auditant a la societat, tal i com ja se l’hi 
va informar a la sessió plenària.

L’encàrrec  de  l’auditoria  de  compliment  a  la  societat  ITUSA  s’ha  realitzat  a  l’empresa 
Arnaudit, S.L.P. domiciliada a la localitat de Las Rozas, essent la quantia de l’encàrrec de 17.950.- 
euros més l’iva corresponent.

Eivissa a 24 de novembre de 2011
L’ALCALDESSA

Sgt. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez”

Sr. Rodrigo: Contestació a la pregunta del Sr. Ferrer del ple de 24 de novembre, sobre les audio 
signes.

Ho va entendre malament, havia verificat el tema de els audio guies de la pàgina web, pensant que 
l’error estava allí,  i  els tècnics li  varen dir  que no. Aquesta mateixa setmana verificarà si és un 
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problema a l’iphone.  Sap què hi va haver algun problema en el pagament perquè l’Ajuntament no 
tenia Visa.  Quan ho verifiqui l’informarà quin és el problema.

Sra. Valladolid: Contestació a la pregunta del Sr. Sánchez del ple de 24 de novembre, sobre si 
s’ha reunit la Mesa d’Exclusió Social, i sobre el finançament de l’alberg municipal.

Només s’ha convocat una reunió de la Mesa d’Exclusió Social, va ser el dia 5 d’octubre. Aquest 
Ajuntament no pot defensar cap criteri  en aquests moments, tenint en compte que, quan varen 
arribar hi havia un acord que era per al 2009 i 2010, per tant no estava vigent, i que les aportacions 
de cara a la resta dels anys, fins que estigués funcionant el nou centre, es faria en el moment 
oportú. Després de diverses reunions entre els diferents Ajuntaments i Consell, ha sortit la demanda 
de tornar a portar aquest tema al Consell d’Alcaldes per fer un nou acord, i estan a l’espera de què 
es torni a convocar.
Donat que no varen trobar el desenvolupament efectiu ni vigent d’aquests acords presos a l’anterior 
Consell d’Alcaldes, han aparaulat que per a l’any 2011 l’Ajuntament de Vila seguiria subvencionant 
el centre d’acollida municipal, a canvi de què els altres Ajuntaments i Consell es fessin càrrec de 
subvencionar les despeses ocasionades pel centre de dia i el menjador social.

Sra. Marí: Contestació a la pregunta de la Sra. Martínez del ple de 24 de novembre,  sobre el 
programa paire.

L’Ajuntament  des del  departament de Normalització  Lingüística,  fan programes d’acolliment  per 
alumnes nouvinguts. Realment és un reforç de català per integrar-los a la cultura de les nostres 
illes. El que es feia també era un reforç i suport als alumnes nouvinguts, dels centres educatius del 
municipi, per ajudar-los a la seva integració.
Aquests tallers sempre han tingut bastant èxit. Aquest any hi ha hagut un increment de demanda.
El departament de Normalització Lingüística es dirigeix als centres educatius, i  són ells els que 
deriven els alumnes que pensen que els pot venir bé aquest suport i aquest reforç. De moment es 
fan a primària. No fa molt es va fer una estadística per veure la necessitat de fer-los extensius a 
secundària, però com l’Institut d’Estudis Eivissencs ja ho està fent per aquests alumnes, de moment 
veuen que el servei està cobert. Si pensen que pot fer falta un reforç per part de l’Ajuntament, ho 
farien, i així estan disposats Fa més d’un mes que ja s’han posat en contacte amb els centres de 
secundària.

Sr.  Daura: Contestació  a la  pregunta de la  Sr.  Molina  del  ple de 24 de novembre,  sobre que 
confirmi els imports de la partida de despeses de viatges i desplaçament de l’equip de govern, dels 
anys 2007, 2008, 2009 i 2010, en les liquidacions de comptes del pressupost de despeses.

Ho estan analitzant perquè estan trobant moltes factures d’empreses que ni tan sols són agències 
de viatge, com per exemple una que es diu Modus de Qualitat. Quan ho tenguin tot clar i  ben 
desglossat ho presentaran.

Sr. Daura: Contestació a la pregunta de la Sr. Ferrer del ple de 24 de novembre, sobre la opinió 
que els fons estatutaris anessin cap a l’Ajuntament de Santa Eulària.

És obvi que no, que lluitaran pels nostres.

Sr. Mayans: Contestació a la pregunta del Sr. Ruiz del ple de 24 de novembre, sobre quan ha 
costat l’informe de l’aigua.

La proposta de despeses per a l’elaboració d’aquest informe, és de 5.000 euros més IVA.
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Sr.  Marí: Contestació  a  la  pregunta  de  la  Sra.  García  del  ple  de  24  de  novembre,  sobre  la 
legalització de les instal·lacions de les Associacions de Vesins.

Ara mateix Platja den Bossa, Figueretes i Ca n’Escandell, tenen llicència d’instal·lació atorgada. Els 
tècnics municipals estan treballant amb la memòria, per atorgar la llicència d’obertura. Els terminis 
que han fixat  han set que per dos d’elles serà de forma imminent,  i  l’altra tardarà d’una a dos 
setmanes.  El  local  social  de  Cas  Serres  és  més  complicat,  degut  a  què  es  varen  fer  unes 
ampliacions que no tenien les llicències oportunes. Per tant els tècnics municipals han de valorar 
com està la situació i quina solució se li pot donar, perquè hi ha problemes de sortides de fums, de 
renovació d’aire  dins del  local.  Miraran de solventar-ho de la  millor  manera possible  per  poder 
aprofitar totes les instal·lacions.

Sr. Marí: Contestació a la pregunta del Sr.  Villalonga del ple de 24 de novembre, sobre la fira 
d’atraccions del costat dels multicines.

Li confirma que té totes les llicències i els informes necessaris, en conjunt per a tota la fira, i a nivell 
individual per a cada una de les atraccions.

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

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