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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. 18/11, extraordinària de data 30 de desembre.

2n.  Proposta d’acord de l’aprovació de la modificació de l’Ordenança General de Recaptació de 
Tributs i Altres Ingressos de Dret Públic de l’Ajuntament d’Eivissa
3r. Proposta d’acord de l’aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora dels horaris 
d'establiments, espectacles públics i activitats recreatives
4t. Proposta d’acord en relació a l’expedient de contractació per a la gestió del servei públic de 
neteja de l’espai públic i recollida de residus del municipi.
5è.Mocions amb proposta d’acord:
1.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord sobre connectivitat 
aèria.
2.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord sobre la celebració 
d’un debat anual sobre l’estat del Municipi.
3.-  Moció  del  Grup  Municipal  PSOE-PACTE  per  Eivissa,  amb  proposta  d’acord  per  tal  que 
l’Ajuntament habiliti  els sistemes i procediments necessaris per a l’admissió i  gestió de factures 
electròniques.
4.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord sobre el projecte de 
port esportiu a es Viver/ses Figueretes.
5.- Moció del Grup Eivissa pel Canvi, amb proposta d’acord sobre protecció i recuperació de ses 
Feixes:

- Continuar amb la tramitació del Pla de Protecció de ses Feixes des Prat de Vila.
- Procedir a l’elaboració del Pla de Protecció de ses Feixes del Prat de ses Monges.
-  Instar  al  Consell  a  que,  en  col·laboració  amb  els  ajuntaments  d’Eivissa  i  Santa  Eulària, 
segueixi realitzant actuacions de millora de ses Feixes.
- Mantenir l’actual classificació de ses Feixes des Prat se Vila i des Prat de ses Monges

6è. Decrets i comunicacions.
7è. Mocions sense proposta d’acord:

1. Moció de control del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, sobre situació del taxi.
2. Moció  de  control  del  Grup  Municipal  PSOE-PACTE  per  Eivissa,  sobre  actuacions  de 

promoció del comerç.
8è. Precs i preguntes.

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  CELEBRADA,  AMB  CARÀCTER  ORDINARI,  PER  L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 23 DE FEBRER 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
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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
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. Margarita Riera Torres

ACTA NÚM. 3/12

A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les deu hores del dia vint-i-tres de febrer 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 l’Acta de la sessió anterior núm. 18/11, extraordinària de 
data 30 de desembre.

2n. Proposta d’acord de l’aprovació de l’Ordenança General de Recaptació de Tributs i Altres 
Ingressos de Dret Públic de l’Ajuntament d’Eivissa:

Donat compte de la proposta d’acord del tenor literal següent:
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“PROPOSTA  D'ACORD  D’APROVACIÓ  INICIAL  DE  L’ORDENANÇA  GENERAL  DE 
RECAPTACIÓ DE TRIBUTUS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC DE L'AJUNTAMENT 
D'EIVISSA.

Vistos els  informes de la  Intervenció,  Tresoreria   i  Secretaria,  es proposa al  Ple de la 
Corporació, l’adopció dels següents:

PRIMER.- Aprovar inicialment per a l’exercici de 2012 i següents l’ordenança:

PUNT 1) ORDENANÇA GENERAL DE RECAPTACIÓ DE TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE 
DRET PÚBLIC DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA.

Article 1. PRINCIPIS GENERALS

Aquest Ajuntament, fent ús de la potestat reglamentària que li atribueix l'article 106.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'Abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i l'article 15.3 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 , de 5 de març, estableix la present Ordenança, que conté les normes generals de 
recaptació referent a tots els tributs i  altres ingressos de dret públic municipals i  té per objecte 
establir normes comunes, tant substantives com de procediment, relatives a la gestió recaptatòria 
que realitzi l'Ajuntament d'Eivissa.

Article 2.

Aquesta Ordenança s'aplicarà ,  en els termes continguts en la mateixa,  a la gestió dels 
ingressos de dret públic de l´Ajuntament d´Eivissa, des de la seva entrada en vigor fins la seva 
derogació o modificació, obligant a totes les persones físiques o jurídiques susceptibles de drets i 
obligacions fiscals, així com als ens col·lectius que, sense personalitat jurídica, siguin capaces de 
tributació per ser centre d'imputació de propietats o activitats.

La  gestió  recaptatòria  consisteix  en  l'exercici  de  la  funció  administrativa  conduent  a  la 
realització dels crèdits tributaris i altres de dret públic.

Article 3. RÈGIM LEGAL

La normativa aplicable es regirà per:
a) Les normes contingudes en la present Ordenança.
b) El Reglament General de Recaptació.
c) La Llei General Tributària.

d) La Llei General Pressupostària.
e) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals.
f) Les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria, així com les disposicions normatives 

dictades per al seu desenvolupament.

Aquesta normativa s'interpretarà conformement al disposat en l'apartat 1 de l'art.3 del 
Codi Civil.

Article 4. ÒRGANS DE RECAPTACIÓ

La  gestió  recaptatòria  dels  crèdits  tributaris  i  altres  de  dret  públic  correspondrà  a 
l'Ajuntament, a través dels seus òrgans i departaments propis o Empreses de Col·laboració que a 
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aquest efecte poguessin contractar-se, i al Servei Municipal de Recaptació i personal adscrit al 
mateix. La Prefectura del Servei Municipal de Recaptació l'ostenta el Tresorer Municipal.

Article 5 . SISTEMES DE RECAPTACIÓ

1. La recaptació tributària consisteix en l'exercici de les funcions administratives conduents 
al cobrament dels deutes tributaris.

2.  La  recaptació  dels  tributs  i  altres  ingressos  de  dret  públic  es  realitzarà,  en  període 
voluntari, en la Tresoreria Municipal, en el Servei Municipal de Recaptació ,en les entitats de crèdit 
col·laboradores, mitjançant domiciliació o transferència bancària i a través d'Internet, en els llocs i 
formes que es ressenyaran tant en el document liquidatori remès al domicili del deutor com en la 
normativa reguladora del respectiu tribut. El document citat serà apte i suficient per a permetre 
l'ingrés en les entitats col·laboradores durant el citat període.

3. En el cas de tributs i preus públics de venciment periòdic l'Ajuntament podrà remetre, amb 
caràcter voluntari, un avís de pagament, sense justificant de recepció, atès que no és preceptiva 
l'acreditació de la seva recepció per part del subjecte passiu. En aquest supòsit, si no es rebés tal 
document,  abans de  la  finalització  del  període  voluntari,  podrà  sol·licitar-se  un duplicat  en  la 
Secció  de  Gestió  Tributària  o  bé  procedir  directament  al  pagament  dels  dèbits  en  el  Servei 
Recaptatori Municipal. La manifestació de no haver rebut l'avís de pagament, no serà, en cap cas, 
motiu o causa d'impugnació del procediment administratiu de constrenyiment que s'iniciarà en cas 
de impagament dels dèbits en període voluntari.

4.  En període executiu  la  recaptació dels  deutes es realitzarà mitjançant  el  pagament  o 
compliment  espontani  de  l'obligat  tributari,  o  en  defecte  d'això,  a  través  del  procediment 
administratiu de constrenyiment.

Article 6. DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

1. Es podrà sol·licitar la domiciliació per al pagament de rebuts en període voluntari, en les 
entitats bancàries col·laboradores o en les oficines del Servei Municipal de Recaptació.

No són susceptibles de domiciliació les liquidacions corresponents a l'alta en els padrons, 
registres o matrícules corresponents.

2. La comunicació a l'òrgan recaptatori de la domiciliació haurà de presentar-se almenys 
amb dos mesos d'antelació al començament del període recaptatori corresponent. En altre cas 
sortiran efecte a partir del període següent.

3.En els supòsits de rebuts domiciliats no es remetrà al domicili del contribuent el rebut o 
document de pagament. Les dades del deute s'incorporaran en el suport magnètic que origini el 
corresponent  càrrec  bancari,  devent  l'entitat  financera  expedir  i  remetre  al  subjecte  passiu  el 
comprovant de càrrec en compte.

4. El càrrec en compte de les domiciliacions bancàries s'efectuarà en la primera setmana del 
segon mes del període voluntari de pagament.

5. Les domiciliacions tindran validesa per temps indefinit  en tant no siguin anul·lades per 
l'ordenant. Quedaran automàticament anul·lades aquelles domiciliacions que no fossin ateses al 
seu venciment per l'Entitat col·laboradora.
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Article 7. ELEMENTS DE LA RELACIÓ JURÍDICA

En matèria d'obligats al pagament, subjectes passius, successors, responsables tributaris, 
etc., s'estarà al que disposin les ordenances pròpies de cadascun dels tributs i preus públics, Llei 
General Tributària, Llei General Pressupostària i altres disposicions aplicables.

Article 8. CALENDARI DE PAGAMENT

1. Amb caràcter general, s'establirà un calendari fiscal en el qual es determinarà el període 
voluntari de cobrament per a aquells ingressos de caràcter periòdic.

2.  Les  exaccions  de tipus periòdic  podran posar-se  al  cobrament  en el  primer  o  segon 
semestre indistintament, prèvia la publicació del corresponent Edicte de Cobrança en el Butlletí 
Oficial de la Província i en el Tauló Municipal d'Anuncis.

Article 9. DOMICILIO FISCAL

1. El domicili fiscal és el lloc de localització de l'obligat tributari en les seves relacions amb 
l'Administració tributaria.

2. El domicili fiscal serà:
a) Per a les persones físiques, el lloc on tinguin la seva residència habitual.
b) Per a les persones jurídiques, el seu domicili social. 
No obstant això podrà també determinar-se altre domicili fiscal de conformitat amb el previst 

en la Llei General Tributària i altra normativa d'aplicació.

3. El domicili fiscal dels no residents a Espanya haurà de fixar-se d'acord amb l’establer en 
la Llei General Tributària.

4. Els obligats al pagament haurien de comunicar el seu domicili fiscal i el canvi del mateix a 
la respectiva Administració gestora del tribut. El canvi de domicili fiscal no produirà efectes fins 
que es compleixi amb dit deure de comunicació.

RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA

Article 10. PERÍODES DE RECAPTACIÓ

1. Els terminis d'ingrés en període voluntari dels deutes de venciment periòdic i notificació 
col·lectiva,  tant  per  tributs  com  preus  públics,  seran  els  determinats  per  l'Ajuntament  en  el 
calendari de cobrança. En cap cas, el termini de pagament en el citat període serà inferior a dos 
mesos.

2. El termini d'ingrés en període voluntari dels deutes resultants de liquidacions serà el qual 
consti en el document-notificació sense que pugui ser inferior al període establert en el Reglament 
General de Recaptació i en la Llei General Tributària. 

3. Els deutes tributaris resultants d'una autoliquidació han de pagar-se en els terminis que 
estableixi la normativa de cada tribut.

4. Els deutes per conceptes diferents als regulats en els apartats anteriors han de pagar-se 
en els terminis que determinin les normes aplicables a tals deutes. 
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5. Els deutes no satisfets en els períodes citats s'exigiran en període executiu.

Article 11. DESENVOLUPAMENT DEL COBRAMENT EN PERÍODE VOLUNTARI

1.  Els  mitjans  de  pagament  admissibles  són  els  diners  de  curs  legal,  xec  nominatiu, 
conformat  o  bancari,  a  favor  de  l'Ajuntament,  transferència  o  domiciliació  bancària  i  per  via 
telemàtica a través d'internet en les Entitats que disposin del citat servei de pagament.

S'entendrà pagat un deute en període voluntari,  quan la data de realització i de valor de 
l'ingrés no sigui posterior a la finalització del termini d'ingrés en període voluntari. En cas contrari, 
l'import de l'ingrés es considerarà a compte en la via executiva.

2.  El  pagament  mitjançant  l'autorització  de  tècniques  i  mitjans  electrònics,  informàtics  o 
telemàtics es realitzarà d'acord amb els requisits i condicions de la Llei General Tributària i altres 
disposicions d'aplicació.

Article 12.- PAGAMENT FRACCIONAT EN PERÍODO VOLUNTARI DELS TRIBUTS DE 
COBRAMENT PERIODIC ANUAL.

S'estableix un pla de pagament a l'efecte del pagament fraccionat, en període voluntari, dels 
tributs de cobrament periòdic anual i notificació col·lectiva següents:

- Impost sobre Béns Immobles (Urbana i Rústica)
- Taxa per Recollida i Eliminació de Fems 
- Taxa per Entrada de Vehicles (Immobles i Comerç)
- Impost sobre Activitats Econòmiques
- Impost sobre Vehicles a Tracció Mecànica.
- Taxa servei de Clavegueram.

Podran acollir-se a aquest Pla els contribuents i obligats al pagament d'algún o varis dels 
citats tributs que ho sol·licitin, quan compleixin els requisits que a continuació s'especifiquen i en 
els termes que aquí s'estableixen:

- Els beneficiaris del Pla han d'estar al corrent de pagament dels seus dèbits amb la Hisenda 
Municipal en el moment de formular la sol·licitud.

- El sol·licitant haurà d'indicar els rebuts que determinaran el deute a fraccionar per a domiciliar en 
un únic compte bancària de la seva titularitat. Podran incloure's rebuts de diversos contribuents 
dintre d’un mateix Pla.

- S´estableix un mínim per contribuent , d'un import  igual o superior a 50 euros, no exigint-se 
interessos de demora respecte dels fraccionaments objecte del Pla.

- La freqüència dels càrrecs serà , en els mesos següents i amb els següents percentatges:
- Maig  el 30 %, Agost el 40% i  20 de octubre l´import restant , amb venciments l'últim dia del mes 
corresponent, o si fos inhàbil, el dia hàbil posterior.

- El termini per a sol·licitar l'alta en el Pla de Pagament serà de l'1 de marc al 30 de abril de cada 
any.  L'alta es formularà mitjançant  la cumplimentació  de l'imprès habilitat  a aquest  efecte per 
l'Ajuntament,  en el  que es faran constar,  necessàriament,  les dades identificatives dels rebuts 
objecte del Pla i  el  número del compte bancari  on s'haurien de domiciliar  els pagaments.  Els 
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rebuts  a  incloure  haurien  de  figurar  en  el  Padró  cobratori  del  tribut  corresponent  a  l'exercici 
anterior en el qual vagi a fer efecte l'alta.

- Les modificacions que suposin la incorporació de nous rebuts es podran sol·licitar en qualsevol 
moment però tindran efecte en l'exercici següent. Les quals suposin la baixa de rebuts o bé la 
cancel·lació del Pla es podran sol·licitar en qualsevol moment. Igualment els interessats podran en 
qualsevol moment procedir al pagament anticipat de quotes.

-  L'import  de  cadascun  dels  dos  primers  terminis  fraccionats  serà   el  resultant  d´aplicar  als 
percentatges abans descrits,  es a dir 30% i 40% respectivament , per   l'import total de les quotes 
ingressades en l'exercici  anterior  respecte de les quals se sol·licita el   pagament.  L'import  del 
tercer i últim termini serà la diferència resultant entre l'import total dels rebuts inclosos en el Pla i 
l'import total ingressat dels dos primers terminis.

- Si el sol·licitant incorre en l'impagament de qualsevol termini es deixaran de carregar en compte 
els terminis següents, considerant-se cancel·lat el Pla Tributari, devent-se pagar el deute total per 
el sistema normal de pagament, en període voluntari o executiu, segons procedeixi; quedant els 
pagaments ja efectuats com ingressos a compte del rebuts dels Padrons corresponents.

- El Pla de pagament es prorrogarà automàticament per a cadascun dels exercicis següents al 
d'alta, sempre que l'interessat no formuli renuncia expressa al mateix i no tingui deutes pendents 
de pagament en període executiu.

- L'acolliment al referit Pla no suposa cap alteració dels terminis per a exercir els recursos contra 
les liquidacions practicades ni de qualsevol altre aspecte de la gestió tributària, que es seguirà 
regint per la seva normativa específica.

- En el supòsit que el sol·licitant vingués abonant algun o diversos dels rebuts inclosos en el Pla 
mitjançant domiciliació bancària, aquesta s'entendrà nul·la i sense efecte, al ser substituïda per la 
nova domiciliació ordenada en el Pla.

Article 13. IMPUTACIÓ DELS PAGAMENTS

El deutor de diversos deutes podrà, al realitzar el pagament en període voluntari, imputar-ho a 
les quals lliurement determini.

Article 14. PAGAMENTS PARCIALS

1. Perquè el deute en període voluntari quedi extingit haurà de ser pagat en la seva totalitat.

2. Si el deutor està en disposició de realitzar un ingrés parcial abans del venciment l'Ajuntament 
podrà  admetre  aquest  pagament  sempre  que  al  mateix  temps  es  sol·liciti  l'ajornament  o 
fraccionament  de  la  resta  del  deute.  Aquesta  Ordenança  Municipal,  una  vegada  aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple conforme al disposat en l’article 49 de la Llei  7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, començarà a regir una vegada publicat el seu 
text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment de l’article 70.2 del mateix text 
legal i hagi transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la mateixa Llei, i continuarà en vigor 
fins que s’acordi la seva derogació o modificació en el seu cas.

DISPOSICIÓ FINAL
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Aquesta Ordenança Municipal,  una vegada aprovada definitivament  per  l’Ajuntament  Ple 
conforme al disposat en l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, començarà a regir una vegada publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la 
Província, en compliment de l’article 70.2 del mateix text legal i hagi transcorregut el termini previst 
en l’article 65.2 de la mateixa Llei,  i  continuarà en vigor fins que s’acordi  la seva derogació o 
modificació en el seu cas.

Aquesta  Ordenança  ,  va  ser  aprovada inicialment  per  la  Corporació  Plenària  en  sessió 
ordinària celebrada el dia    de          de 2012, i exposat al públic l’acord d’aprovació, a l’efecte de 
reclamacions  i  suggeriments  en  el  Tauler  d’Anuncis  d’aquest  Excm.  Ajuntament,  i  el  seu 
expedient, en la Secció de Gestió Tributària , per termini de trenta dies, mitjançant Anunci publicat 
en el “Butlletí Oficial”  de la Província         ,  i  aprovada definitivament de conformitat amb el 
disposat en l’article 49 in fine de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local. 

SEGON: Que es procedeixi a l'obertura del tràmit d'informació pública mitjançant la publicació 
del present acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al taulell d'anuncis de la Corporació a fi 
de que en el termini de 30 dies es puguin presentar les reclamacions que s'estimen oportunes. 
En el supòsit que dins el citat termini no es presentés cap reclamació o suggeriment, el present 
acord s'entendrà definitivament aprovat, procedint a la publicació del text íntegre al Butlletí Oficial 
de les Illes Balears.
Eivissa,  a  16  de  febrer  de  2012.Sgt.:  Juan  Daura  Escandell.Tinent  d'Alcalde  Delegat  Àrea 
Econòmica i Admó Municipal”

Dictaminat favorablement de la Comissió Informativa Econòmica i d’Administració Municipal.

Intervencions:

Sr. Molina: Pensen que l’esperit de l’ordenança és correcte, sobretot en aquest moment amb la 
pujada d’impostos que sofriran, per l’IBI, per les taxes de fems, etc. Creuen que és el mínim que es 
pot fer per als ciutadans, proposar-los una forma de pagar de manera que es puguin acompassar a 
la  disponibilitat  d’efectiu  que  pugui  tenir  la  gent.  En  aquest  sentit  votaran  a  favor.  El  que  si 
demanarien  és  que  es  pogués  plantejar  oferir  una  via  addicional  de  pagament  dels  tributs 
municipals, de forma que els ciutadans poguessin avançar el pagament amb una bonificació. Per 
exemple,  que els  ciutadans poguessin  fer  efectiu  el  pagament  dels  impostos en febrer  o març 
obtenint una bonificació de l’import, i això generaria tresoreria per a l’Ajuntament. En qualsevol cas 
entenen que ara no pot ser, però  els agradaria que ho tenguessin en compte de cara a exercicis 
futurs, per facilitar encara més el pagament als ciutadans.

Sr. Daura: Efectivament aquest ordenança és molt beneficiosa per als ciutadans. És la primera 
vegada que es fa en el municipi. Això és una primera fase i la segona fase, com ja havien parlat 
amb  el  Sr.  Molina,  degut  a  la  manca  de  temps,  enguany  no  era  factible.  Per  l’any  que  ve 
segurament es posarà en marxa.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

3r. Proposta d’acord de l’aprovació inicial   de la modificació de l'Ordenança reguladora dels   
horaris d'establiments, espectacles públics i activitats recreatives:

Donat compte de la proposta d’acord del tenor literal següent:
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“PROPOSTA D’ACORD

PROPOSTA  D’ACORD  DEL  DELEGAT  DE  L’ÀREA  DE  TURISME  I  COMERÇ  AL  PLE  DE 
L'AJUNTAMENT D'EIVISSA

Assumpte:  Aprovació  inicial  de  la  modificació  de  l'Ordenança  reguladora  dels  horaris 
d'establiments, espectacles públics i activitats recreatives.
Vist  l’expedient  instruït  per  l’aprovació  de la  modificació  de l'ordenança reguladora  dels  horaris 
d'establiments, espectacles públics i activitats recreatives i atesa la necessitat de modificar l'article 
núm. 12  que es conté a dita Ordenança.

Vist l’informe jurídic emès en data 10 de febrer del 2012, i ateses les atribucions que tinc conferides 
per la legislació vigent,

Es proposa al Ple de la Corporació la adopció del següent:

ACORD

Primer.- Aprovar  amb  caràcter  inicial  la  modificació  de  l'Ordenança  reguladora  dels  horaris 
d'establiments, espectacles públics i activitats recreatives que consta annexat al present acord.

Segon.- Que  es  sotmeti  a  informació  pública  mitjançant  anunci  al  BOIB  i  tauler  d’anuncis  de 
l’Ajuntament per període mínim de trenta dies per formular reclamacions, objeccions i observacions 
de conformitat amb el que disposa l’article 102 de la llei 20/2006. Si no es presentés cap reclamació 
o suggeriment, l’acord inicialment adoptat s’ha d’entendre definitivament aprovat sense necessitat 
d’un nou acord exprés. 

Tercer.-  Que es notifiqui a les associacions inscrites al registre municipal d’associacions veïnals i 
les finalitats de les quals guardin relació directa amb l’objecte de la disposició. Eivissa, a 10 de 
febrer del 2012. EL REGIDOR DE TURISME I COMERÇ. Sgt. Ignacio Rodrigo Mateo.”

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa Econòmica i d’Administració Municipal.

Intervencions:

Sra. Sánchez-Jáuregui: De conformitat amb el previst a l’article 92 del ROF, es proposa la retirada 
del  punt  de  l’ordre  del  dia  i  que  l’expedient  quedi  damunt  la  taula,  a  fi  d’estudiar  millor  les 
modificacions a introduir.

Sr. Rodrigo: Plantegen aquesta retirada,  perquè consideren que la proposta de modificació és 
millorable.  Es poden aportar idees,  i  mesures que regulin millor  el  règim sancionador.  Per això 
creuen convenient i prudent retirar-lo, ornar-lo a tractar amb l’oposició i fer una plantejament d’acord 
comú per al següent ple.

Sr. Villalonga: Demana que la propera vegada que es plantegi, sí que puguin debatre el text. Hi ha 
errades,  i  una  de  les  susceptibles  millores  que  tendria  aquest  text  seria  desestacionalitzar  la 
temporada. Demana consens.

Sr.  Costa: Volen  manifestar  la  seva  estranyesa,  per  haver  portat  l’ordenança  a  la  comissió 
informativa, i que en una espai de dos dies es retiri aquest punt de l’ordre del dia. Si és per millorar 
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l’ordenança i per no possibilitar la facilitat de la infracció, benvinguda sigui aquesta rectificació.

Sr. Rodrigo: Consideren que el que és seriós en política, és que quan s’és conscient que una cosa 
es pot millorar, s’ha de fer.
Tenen temps de millorar perquè els establiments encara no han obert. Poden acceptar propostes i 
altres opinions.
Aquest és el motiu, i confirma que no serà per modificar el que ja han plantejat, sinó per afegir un 
cinturó més estricte a la possibilitat d’animar a la reiteració degut a la baixada de sancions que 
s’han vist obligats a fer jurídicament.
Quan al que ha dit el Sr. Villalonga, li agraeix les seus aportacions. Estan a temps d’escolar les 
seues propostes.

Per unanimitat s’acorda la retirada d’aquest punt.

4t. Proposta d’acord en relació a l’expedient de contractació per a la gestió del servei públic 
de neteja de l’espai públic i recollida de residus del municipi:

Vista proposta d’acord en relació a l’expedient de contractació per a la gestió del servei públic de 
neteja de l’espai públic i recollida de residus municipals del municipi. del tenor següent:

“PROPOSTA D’ACORD

Vist  l’expedient  de contractació per a la gestió del  servei  públic de neteja de l’espai  públic  i 
recollida de residus municipals del municipi aprovat mitjançant acord de Ple de data 18 de maig de 
2011, el qual es troba suspès en aplicació del previst a l’article 188.3 de la Llei 20/2006 de 15 de 
desembre municipal i de règim local de les Illes Balears.

Vistos els informes que consten a l’expedient dels que se’n desprèn l’existència d’infraccions no 
subsanables  de  les  normes  de  preparació  del  contracte  i  de  les  reguladores  del  procediment 
d’adjudicació a l’expedient de contractació aprovat.

Atesa la conveniència d’introduir modificacions en els plecs de prescripcions tècniques respecte als 
aprovats.

A la vista de tot lo anterior, i de conformitat als informes que obren a l’expedient i al previst a l’article 
139 de la Llei 30/2007 de 20 d’octubre de Contractes del Sector Públic i a la clàusula 42 del plec de 
clàusules administratives particulars es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

ACORDS:

PRIMER.- Desistir del procediment de licitació del contracte de gestió del servei públic de neteja de 
l’espai públic i recollida de residus municipals aprovat mitjançant acord de Ple de data 18 de maig 
de 2011 i procedir a l’arxiu del mateix. 

SEGON.-Que es realitzin les actuacions que s’escaiguin per a que, a la major brevetat possible, es 
procedeixi a convocar una nova  licitació del servei públic.

Eivissa a 14 de febrer de 2012
L’ALCALDESSA

Sgt. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez”.
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Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Urbanisme, Obres, Medi Ambient i Serveis 
Municipals.

Intervencions:

Sr. Ruiz: És increïble el que porten avui al Ple. Considera que aquesta proposta d’acord és un 
escàndol i donen ganes de marxar, però no ho aconseguiran. Han encarregat un informe jurídic 
extern que costarà milers d’euros i que no té ni índex.
És un informe jurídic per estudiar les al·legacions que paren un concurs públic, tirat endavant amb 
molt d’esforç per l’anterior equip de govern.
És un plec que des d’un principi no va agradar al partit popular. La única al·legació que para el 
procés d’aquest concurs públic, és la que va presentar la Sra. Virtudes Marí. Segons aquest informe 
aquestes al·legacions no han de ser estimades i no entén perquè han de desistir del concurs públic. 
Tiraran al fems 60.000 euros que va costar l’altre plec, pagaran aquest informe i hauran de fer un 
altre plec.
A més, el que ha fet  aquest informe, que serà jutge i part, serà l’encarregat de fer el nou plec 
segons va dir el Sr. Mayans a la comissió d’urbanisme.

Sr. Ferrer: A la comissió informativa va demanar com s’havia contractat aquest informe i el cost, i li 
varen dir que no ho sabien. Suposa que sap quan ha costat perquè ha set una contractació directa.
És curiós la data en què es demana, el  17 de juny de 2011.  Acaben d’arribar i  el  primer que 
demanen és un informe extern, sense tenir en compte que hi ha informes de gent de la casa que 
avalen l’anterior plec.
Hi ha coses molt curioses com el que ha dit el Sr. Ruiz, com que la única reclamació subsistent és 
del grup municipal popular. És a dir, no hi ha cap reclamació més. No veu raons d’interés públic per 
renunciar al concurs.
Mentre esperaven aquest informe, l’oposició els va preguntar varies vegades que pensaven fer amb 
el plec de neteja, i l’equip de govern va contestar que l’estaven mirant però que demanaven una 
pròrroga de sis mesos per poder continuar subsanant les deficiències que hi pogués haver en el 
plec anterior. La pròrroga es va aprovar, i naturalment aquesta tendrà que continuar forçosament, 
perquè no arribaran a temps. Tardaran un any o any i pico a aprovar el nou plec.
A sobre hi ha una pujada d’impostos que no es justifica per cap banda.
Ells llegeixen els informes tècnics de la casa que són realment la gent que fa unes afirmacions 
serioses, i són els que determinen si una cosa està ben feta o mal feta, i llegint l’informe jurídic, 
acaba dient que és una decisió de caràcter discrecional que, en el seu cas, haurà d’adoptar el Ple 
de la Corporació de forma motivada.
L’equip de govern accepta aquesta informe, i tiren endavant amb aquesta renúncia, i qui està patint 
això són els ciutadans perquè es retarda una millora d’aquest servei durant un any.
Aquesta millora podria haver estat en servei, i hauran d’esperar una any i mig per veure que es fa.
Espera que no sigui el redactor de l’informe el que farà el nou plec, perquè seria escandalós.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Com que aquest tema és eminentment jurídic, el defensarà ella.
El Sr. Ruiz sesga la realitat documental que consta a l’expedient.
Parla en tot moment de l’informe del despatx del Sr. Sánchez, i no cita per res l’informe jurídic del 
Secretari de la Corporació, que és el que té que emetre el dictamen jurídic, i dir si procedeix o no i 
perquè, i el dictamen jurídic del Secretari, està molt clar. 
El  Sr.  Sánchez és  un gran professional,  i  està demostrat.  Tant  és així  que l’anterior  equip  de 
govern, ja havia treballat amb ell en varies ocasions, amb expedients en els que no han tengut 
problemes.  Treballar  amb aquest  senyor,  no ha set  una idea del  Partit  Popular,  per  una afició 
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política. Precisament han tengut en compte, algunes de les poques coses que vostès han fet ben 
fetes, i és en alguns moment requerir els serveis d’aquest professional.
Per tant comença sesgant, d’una forma clara i obvia, els motius pels quals retiren aquest plec, que 
a més no els ha citat.
Els motius pels quals es retira el plec de condicions, consten al dictamen jurídic del Secretari de la 
Corporació, rematant l’extens informe del Sr. Sánchez, que per cert, no és de l’11 de juny, sinó de 
30 de novembre de 2011. Aquest plec s’ha de retirar, sense entrar en les condicions tècniques de si 
compleix o no el seu programa, però no s’oblidin que a vostès l’electorat els va llevar la confiança, i 
la  van  donar  al  Partit  Popular,  perquè  anaven  a  fer  un  programa  de  neteja  com mereixen  el 
ciutadans d’Eivissa, que vostès en dotze anys han set incapaços de fer.
L’informe jurídic diu que es retira aquest plec de condicions, perquè té un defecte de nul·litat, que 
recull l’article 62 de la Llei 30/1992, i és que no es va tenir en compte que quan es fa un plec 
d’aquestes  característiques,  s’ha  de  fer  un  avantprojecte  de  les  obres  a  realitzar  i  treure’l  a 
informació pública. Això no es va fer, i quan s’incompleixen les regles i les normes que té que portar 
un expedient administratiu com aquest, suposa una nul·litat. 
Això fa inviable aquest plec de condicions, i ho diu d’una forma clara el Secretari de la Corporació.
Però a més,  el dictamen que fan en el despatx del Sr. Sánchez, es fica en el tema econòmic, fa un 
estudi  molt  detallat,  acompanya  jurisprudència,  i  en  aquest  casos  s’han  de  preveure  els  riscs 
econòmics, que tampoc és varen preveure. Amb la qual cosa aquest plec de condicions no es retira 
arbitràriament, encara que a més no els agrada i després diran perquè, sinó que el retiren perquè 
és il·legal, és nul de ple dret, i és inviable.
També diu que la única al·legació és del Partit Popular, i efectivament és així. Per cert, quan varen 
anar  a  fer  la  suspensió  d’aquest  plec  no estaven les  al·legacions  on havien  d’estar  que és  a 
Secretaria General.  Quan es presentaren aquestes al·legacions quedaren a un caixó perquè no 
arribéssin a Secretaria General.  Pareix que la seua actuació habitual és la de les irregularitats, i per 
suposat, en alguns casos ratllant la il·legalitat.
El  dictamen que els  han fet  és tan objectiu  i  rigorós,  que desestima les al·legacions  del  Partit 
Popular, però no retiren aquest plec de condicions per les al·legacions del Partit Popular sinó pels 
vicis de nul·litat insubsanables que té. Torna a repetir, que tots els advocats de l’aquesta sala saben 
que una nul·litat de ple dret, és il·legal, no es pot portar endavant i qualsevol acte que es fes a 
l’empara d’un acte il·legal, en nul de ple dret i no té efecte. L’anterior equip de govern es va gastar 
60.000 euros, sous que es tiraren als fems, com moltes altres coses. Ho sent molt pels vesins 
d’aquesta ciutat que no s’ho mereixen.
El Sr. Ferrer també llegeix els informes parcialment, ho pot entendre perquè no és jurista, però li ho 
explicarà amb molt de gust. 
El Secretari al acabar el seu informe jurídic, diu que pel fet de la possibilitat d’adopció de l’acord de 
renuncia, i respecte a la procedència de què es licitin per separat la recollida de residus i la neteja 
viaria,  sense  perjudici  de  l’informat  anteriorment,  considera  que  són  decisions  de  caràcter 
discrecional, que en el seu cas haurà d’adoptar el Ple de la Corporació de forma motivada. No diu 
que sigui  discrecional  el  que retirin o no aquest  plec de condicions.  Seria  espantós que el  ple 
discrecionalment pogués retirar una cosa. Aquí són legalistes, fan les coses ben fetes, i el que és 
il·legal ho retiren tot, i procuren no cometre il·legalitats.
El que diu el Secretari,  amb molt bon criteri,  és que, que es facin dos plec de condicions, com 
suggereix el Sr. Sánchez, és una discrecionalitat del Ple, però això encara no ha entrat a debat. En 
el seu moment veuran el que és procedent i és millor per al servei que han de donar als ciutadans 
amb aquesta contracta, de menys cost per a l’Ajuntament, que és el que ha defensat en tot moment 
l’equip de govern del Partit Popular.
Amb  la  qual  cosa,  creu  que  s’han  equivocat  tots  dos  quan  han  fet  les  interpretacions  dels 
dictàmens, que acompanyen per retirar aquest plec de condicions, però ho entén perquè no són 
juristes. Creu que ho ha explicat amb la suficient claredat, perquè ho hagin entès, i sobretot perquè 
ho puguin entendre els vesins d’Eivissa, que són els que realment importen a l’equip de govern.
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Respecte a la taxa, demana al Sr.Ferrer que no posi el carro davant el burro, perquè no caminarà. 
La taxa, quan arribi el moment, veuran la pujada que es fa i com es fa.  

Sr. Ruiz: La taxa ja s’ha aprovat. L’Alcaldessa llegeix el que l’interessa. El Secretari diu que no 
entra a valorar els aspectes de caire econòmic. No hi ha informe econòmic.
L’anterior plec, que podia tenir errades subsanables, també tenia informes jurídics i econòmics, que 
aquest no en té. Possiblement com tota persona humana, els tècnics es poden equivocar i no passa 
res. Això no impedeix que es pugui fer una exposició pública d’un avantprojecte, continuar amb el 
que tenien i no s’ha de parar el procés. Es pregunta quin és l’objectiu de parar aquest procés, 
potser és per la granera d’or que vol aconseguir, però també l’aconseguiria amb l’anterior plec. 
Ells volen la millora per a la ciutadania, encara que hagin perdut les eleccions. Ha aprés molt de la 
derrota,  iestà aprenent molt a l’oposició.  És molt positiu treballar per al bé de la ciutadania des dels 
dos costats,  però està segur que l’equip de govern no ha fet  l’anàlisi  de que a la  bancada de 
l’oposició hi ha més vots que a la de l’equip de govern.
L’anterior equip de govern també demanava informes, i el Sr. Sánchez és un gran professional, 
però l’informe que ha fet ara està agafat amb pinces.
El Sr. Mayans va dir que només retocarien el plec, i que els tècnics hi estaven treballant perquè a 
l’anterior plec no se’ls va demanar opinió. Això és faltar al respecte a la gent de la casa.
Els tècnics de la casa varen treballar molt amb l’altra plec, i moltes hores, i a més també varen tenir 
ajuda externa.
Al final el que interessa és el bé de la ciutadania. No creu que amb un any tenguin el nou servei. Si 
el tenen serà el primer en reconèixer-los la feina. L’hi sap mal perquè la ciutat tenia ja un contracte, 
que creu que ara mateix ja podria estar adjudicat, però l’equip de govern l’atura.
L’oposició no és la seua enemiga, estan aquí per al bé de la ciutadania, i per intentar que la ciutat 
millori, i això que fan, a part de tirar els sous als fems, és un perjudici perquè la ciutat seguirà estant 
bruta. Perdran un temps preciós. Si hi ha coses que no els hi agraden és poden canviar però no 
tirar-ho tot.

Sr. Ferrer: No és advocat però sap llegir. L’informe del Secretari diu:
“Per últim, i pel que fa a la possibilitat d’adopció d’un acord de renúncia i respecte a la procedència 
de que es licitin per separat la recollida de residus i la neteja viaria, sense perjudici de lo informat 
anteriorment, el que subscriu considera que són decisions de caràcter discrecional que, en el seu 
cas, haurà d’adoptar al Ple de la Corporació de forma motivada.” Parla de la renuncia i diu que és 
discrecional del Ple.
No hi ha informe econòmic de la interavenció de la casa, i és sorprenent. A la primera pàgina ve la 
data de l’encàrrec de l’informe extern, que és 17 de juny de 2011.
Les taxes ja estan aprovades fa un parell de mesos, i aquí qui s’ha equivocat ha set l’Alcaldessa.
Creu que això és una voluntat política de l’equip de govern, però és un perjudici pels ciutadans, 
sobretot perquè ara és veuran obligats a fer una contracta separada de neteja i de recollida, per la 
qual cosa serà molt més cara per als ciutadans i per l’Ajuntament.

Sr. Villalonga: Als ciutadans els agradaria  saber que passarà exactament  a partir  d’ara.  Quan 
tendran el nou plec, si hi haurà un o dos contractes i quina diferència hi ha entre el nou plec i el que 
hi havia.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Vol dir-li al Sr. Ferrer, perquè li acaba d’aclarir el Sr. Secretari, que el que 
diu a la primera pàgina és que la suspensió del procediment es va fer per Decret de data 17 de 
juny. No és que en aquest moment s’encarregués l’informe, realment va ser després.
Quan  el  Sr.  Ruiz  ha  començat  a  parlar,  ha  parlat  de  que  era  increïble  el  que  estaven  fent, 
d’escandol, de formes d’actual del Partit Popular, i dels mils d’euros, que ho deixa per a després. 
No sap com s’atreveix a donar aquest qualificatius, quan fa pocs dies s’ha vist que el que no té 
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nom, són les actuacions del seu grup PSOE-PACTE, i que afortunadament ja han quedat retratats i 
sobretot desemmascarats davant els vesins de la ciutat.
El plec que defensa l’oposició,  i  que diuen que el retiren per una caprici polític i  perquè no els 
agrada el que fa el PSOE-PACTE, a més de què és il·legal, i per tant inviable, arriba tard.
Si els preocupa tant la neteja i els vesins de la ciutat com diuen, es pregunta per quina raó tardaren 
dotze anys a fer-ho.
Els vol recordar que és el 18 de maig de 2011, quan les eleccions municipals varen ser el 22 de 
maig de 2011, quan acorden aprovar l’expedient de contractació de la gestió del servei de neteja de 
l’espai públic i recollida de residus municipals, amb la modalitat de concessió administrativa. El 18 
de maig de 2011, a cinc dies de les eleccions autonòmiques i locals.
Creu que en el ple anterior,  algú de l’equip de l’oposició, els va dir vagos perquè no treballen. No 
han deixat  de treballar,  però desgraciadament,  resolvent  tots els  temes que l’anterior  equip de 
govern ha deixat sense resoldre, que és el que ha fet que s’alenteixi el que realment va en el seu 
programa i és l’estrella del mateix, com és la neteja. Es pregunta qui són els vagos, i no sap que es 
pitjor ser vago  o inepte.
Si després de dotze anys varen ser incapaços de treure un plec, perquè es remet a dates i dades 
objectives, 18 de maig de 2011, ja li diran si realment els preocupava molt la neteja d’Eivissa, de la 
que es queixaven feia temps, ciutadans, vesins, residents i visitants.
Aquest plec no només arriba tard, sinó que és un plec, a més d’il·legal que és el que verdaderament 
la decideix a la retirada, és dens i enrevessat. No tenen més que veure, ja no les al·legacions del 
Partit Popular, sinó els aclariments que demanen les empreses. Es pregunta perquè fan les coses 
tan poc clares.
Tot el que està fent per ara l’equip de govern, ho fan amb la major transparència possible. Estan 
dient als vesins de la ciutat, realment com estan les coses en aquest Ajuntament quan les van 
descobrint, i quan tenen les dades suficientment clares i rigoroses per a transmetre-les.
No parlin de poca transparència, perquè realment pareix ser que és l’actuació habitual de l’oposició. 
El que passa és que les coses poc clares, tal vegada donen llavors marge per fer el que no és millor 
per a l’interès general. Com ja desgraciadament ha quedat provat fa poc, pareix que tenen uns 
hàbits d’afavorir molt més els interessos privats que els generals.
El Sr. Ruiz pregunta perquè ara no ho fan els tècnics de la casa. Precisament des de que han 
arribat, sí que estan recorrint als tècnics de la casa, perquè facin l’informe sobre el projecte de Vara 
de Rei, per al projecte sobre els temes del CETIS, que per cert, els diuen que en cap d’ells havien 
intervingut  per res. Estan recorrint   també als tècnics de la casa perquè els ajudin amb el  Pla 
d’Embelliment. Recorren als tècnics de la casa per a la majoria d’actuacions que s’estan portant a 
terme, cosa que ells mateixos diuen que no feien abans. Per tant la confiança que va dir des d’un 
principi que tendria aquest equip de govern en els funcionaris, i per tant en els tècnics, es demostra 
no en paraules sinó amb actituds i gestos.
Tendran en compte les raons d’oportunitat  i  conveniència.  Tendran en compte la necessitat  de 
millora respecte a aquest plec per donar als vesins de la ciutat, el que es mereixen en neteja i en 
embelliment.
Quan va veure el plec, abans de saber que patia d’aquests vicis de nul·litat, va estar reunida amb la 
regidoria de medi ambient, que és on es tramiten aquests expedients, i varen consultar amb els 
tècnics.  Varen  repassar  el  plec  tècnicament,  i  se’n  van adonar  que  el  plec  que havia  aprovat 
l’anterior equip de govern, parlava de números de  camions, de números persones etc.... Un gran 
professional els va dir que no han de parlar de camions i de persones, perquè són concessions per 
a deu anys, sinó que han d’anar a resultats i a índex de qualitat. Els polítics no tenen que saber, ni 
tant sols els tècnics de la casa, si a la Marina s’ha de recollir cinc, tres, o dos vegades a l’estiu, és 
l’empresa la que té que donar el servei que la ciutat necessita. Volen que l’empresa que es quedi el 
servei,  sigui  concient  de  que,  o  dona els  resultats  que se li  exigeixin,  o  sinó  se  li  resoldrà  el 
contracte. Una altra cosa fonamental, és que no es preveia en el plec de condicions el control del 
que es fa.
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Preveuran que una persona posada per l’Ajuntament,  però pagada per l’empresa adjudicatària, 
controli que l’empresa faci els treballs com els té que fer.
Una altra cosa necessària i imprescindible,  com és el soterrament dels contenidors, gradual per 
suposat perquè encareix, tampoc estava previst. Ja saben que tot el que no es preveu en el plec de 
condicions, després no se li pot exigir a l’empresa concessionària. Ho preveurà el nou plec.El plec 
tampoc preveia la neteja de platges, que és caríssima.
Quan varen començar a fer el pla de xoc,  és quan se n’adonaren que fins que això no estigui 
aprovat  no tendran la neteja que necessiten i  que volen,  perquè la  contracta no té els mitjans 
humans i materials ni tan sols perquè es pogués fer be el pla de xoc de neteja.
Però  el  més greu,  és  que  ha  estat  tant  temps  bruta  Eivissa,  i  l’anterior  equip  de govern  tant 
despreocupat de què es netegés bé, que al final tenen que fe un pla d’embelliment.
Com que estan sense sous, gracies a la bona administració que han fet durant els darrers dotze 
anys dels fons públics, varen preveure en els pressupostos un milió d’euros per a aquest pla, però 
creuen que no serà suficient, i una altra cosa que també demanaran a l’empresa que es quedi amb 
la concessió és que els ajudi amb el pla d’embelliment.
Quan els diuen ganduls, el que fan és arreglar totes les coses que l’anterior equip de govern ha 
deixat sense arreglar, la neteja, els col·legis, la depuradora, el CETIS, la zona blava, la contracta de 
l’aigua, ses Feixes, la seguretat ciutadana. Sense citar altres temes que possiblement no són de 
tanta entitat, però que són importants per al dia a dia.
Tot això els porta a la conclusió de que, l’anterior equip de govern administra malament els fons 
públics, no ho fan amb la diligència d’un bon pare de família, gasten i malbaraten.
Com s’atreveixen a parlar  de 60.000 euros,  quan una mala gestió  seua en ITUSA ha costat  a 
aquest  Ajuntament  18.000.000  d’euros,  sense  comptar  els  5.800.000  euros  de  préstecs  i 
reclamacions judicials?
Aquest equip de govern retira amb molt de gust el plec, encara que els hagués agradat que no fos 
així, i pagaran un poc més per poder tenir el plec de condicions adequat per tenir el millor servei i el 
menor cost possible per als ciutadans de la ciutat.
Segurament no es faran dos plecs sinó un, i tampoc saben si el farà el Sr. Sánchez, però segur una 
persona aliena a qualsevol  empresa que pugui  licitar,  perquè sigui  objectiu,  imparcial,  i  perquè 
contengui les característiques que ja ha dit, moltes més que té que contenir, i per suposat tengui 
tots els tràmits necessaris perquè sigui legal.

Sotmesa a votació la proposta és aprovada amb els vots a favor de les Sres. Sánchez-Jáuregui, 
Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, Larroda i Villalonga, 
i en contra de les Sres. Costa, Boned, Martínez, Garcia i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina i Ferrer.

5è. Mocions amb proposta d’acord:

5.1.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord sobre connectivitat 
aèria.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER 
EIVISSA SOBRE CONNECTIVITAT AÈRIA 

Carmen Boned Verdera, 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:
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En els últims 2 anys 2010 i 2011 l’aeroport d’Eivissa ha registrat mes darrere mes creixements de 
passatgers, arribant per segon any consecutiu a superar el rècord històric de 5 milions. Aquests 
increments han estat possibles per una millora de la connectivitat aèria, amb més rutes i preus més 
competitius, gràcies a les polítiques de negociació i promoció realitzades pels anteriors governs del 
Consell d’Eivissa i del Govern balear amb les companyies aèries.

No obstant, en els últims mesos s’ha produït la cancel·lació de l’aportació econòmica al Consell 
d’Eivissa  en  matèria  de  promoció  turística  per  part  del  Govern  balear,  el  que  ha  suposat  la 
suspensió de totes les campanyes de màrqueting que es desenvolupaven amb les companyies 
aèries.  Les  conseqüències  no  s’ha  fet  esperar,  ja  que  Eivissa  s’ha  quedat  sense  connexions 
internacionals a l’hivern, el que ha suposat la pèrdua de 15.000 passatgers i un perjudici evident 
tant al sector turístic com a la població resident que té necessitats de connexió amb les principals 
capitals europees.

A aquesta situació s’hi ha sumat la fallida de la companyia Spanair, que realitzava al voltant d’un 
20% dels vols durant els mesos d’hivern. Els vols programats per aquesta companyia no han estat 
substituïts per cap altra, i a més s’ha produït un notable increment dels preus dels bitllets en les 
rutes amb la península de la resta de companyies.

Atesa la pèrdua de connexions aèries de l’aeroport d’Eivissa durant els mesos d’hivern, tant amb 
les rutes amb la península com les de caràcter internacional, així com l’increment de preus que s’ha 
produït.

Atès que la connectivitat aèria és un servei essencial per a la ciutadania d’Eivissa i pels sectors 
econòmics de l’illa, basats en la indústria turística. 

Atès  que  les  institucions  competents  (Govern  balear  i  Govern  de  l’Estat)  han  d’assumir  la 
responsabilitat de garantir aquest servei en condicions de qualitat, rutes, horaris i preus.

Es planteja la següent

PROPOSTA D'ACORD

1. El Ple de l’Ajuntament d'Eivissa insta al Govern de la Comunitat Autònoma a acordar amb 
l’Estat  un pla d’actuacions urgents per recuperar, millorar i garantir les justes connexions 
aèries diàries de l’illa d’Eivissa amb Madrid i Barcelona durant la temporada baixa.

2. El Ple de l’Ajuntament d'Eivissa insta al Govern de la Comunitat Autònoma a acordar amb 
l’Estat la modificació de la declaració de servei públic dels vols entre illes, i si és el cas, la 
convocatòria del concurs que garanteixi suficiència de places, horaris i preus no superiors a 
30 euros.

3. El Ple de l’Ajuntament d'Eivissa insta al Govern de la Comunitat Autònoma a acordar amb 
l’Estat la declaració o el concurs de servei públic per les connexions àries de l’illa d’Eivissa 
amb la península a l’hivern, garantint la suficiència de places, horaris que permetin un dia de 
treball sense pernoctar i preus no superiors als 40 euros a Barcelona i 50 euros a Madrid.

4. El Ple de l’Ajuntament d'Eivissa insta al Govern de l’Estat a reduir les taxes aeroportuàries i 
de navegació aèries a les companyies que operen a Eivissa, i d’una manera significativa a la 
temporada baixa, atenent al concepte de insularitat.

5. El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa insta al Govern de la Comunitat Autònoma a acordar i a 
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reprendre el pla de connectivitat aèria del Consell (elaborat  per Deloitte-Zabir) que inclou 
mesures per millorar les connexions aèries i augmentar el nombre de turistes en temporada 
baixa i ha donat a les Pitiüses el millor nombre de passatgers de l’història.

Eivissa, 17 de febrer de 2012

Sgt. Carmen Boned Verdera,
Regidora del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a 

l'Ajuntament d'Eivissa”

Intervencions:

Sra. Boned: Vol dir que també és una persona molt positiva com el Sr. Rodrigo, i té l’esperança 
que tots,  independentment  del  color  polític,  i  en  benefici  dels  ciutadans,  sàpiguen  defensar  un 
patrimoni públic, que és de tots, com és el transport aeri i per tant les nostres connexions. En els 
dos  darrers  anys,  2010-2011,  l’aeroport  d’Eivissa  va  registrar  un  important  increment  i  un 
creixement  de  passatgers,  arribant  a  superar  el  record  històric  de  5  milions  en  dos  anys 
consecutius. Aquest increment no va venir tot sol, es va produir per un millora de la connectivitat 
aèria, amb més rutes i amb un preus més competitius, gracies a polítiques de negociació i promoció 
realitzades pels anteriors governs, del Consell  d’Eivissa i del Govern Balear, juntament amb les 
companyes aèries.
Creu que aquestes xifres diuen que no han fet les coses tan malament.
És evident que la situació actual de l’oferta no està garantida i tampoc és suficient, ni pels residents 
ni pels possibles visitants, que es troben sense cap opció d’arribar o sortir de l’Illa.
Per  exemple,  aquest  hivern la  manca de vols  i  els  preus  desorbitats,  a  més de perjudicar  als 
ciutadans,  han contribuït  a deixar  l’economia de l’Illa  un poc més estancada,  durant  aquest  sis 
mesos fins que comenci la temporada.
Els darrers mesos també estant patint que s’ha produït la cancel·lació de l’aportació econòmica per 
part del Govern Balear cap el Consell d’Eivissa, en matèria de promoció turística. La qual cosa ha 
suposat la suspensió de totes campanyes de marketing, que es desenvolupaven amb companyies 
aèries.
Afegit  a això,  també és cert  que aquesta situació  s’hi  ha sumat  el  tancament  de  Spanair,  que 
realitzava un 20% dels vols que hi havia durant l’hivern, i que els vols que tenien programats no han 
estat coberts per altres companyies. Ara mateix amb els vols nacionals no es pot anar i tornar a 
Madrid  el  mateix  dia,  obligatòriament  han de passar  la  nit.  Cap a Barcelona només hi  va una 
companyia, això vol dir que no han de competir en preus, per tant les tarifes reduïdes poc.
Traduït en xifres ens hem quedat sense 15.000 passatgers durant aquest hivern, i el mes passat 
han rebut un 22% menys de passatgers que l’any passat.

A continuació la Sra. Boned procedeix a la lectura de la proposta d’acord de la moció.

Sr. Rodrigo: Consideren que és molt important la connectivitat per al turisme i per als no turistes.
Acollint-se a aquest talant positivista de la Sra. Boned, i espera que dialogant, espera que pugui 
acceptar una sèrie de matisos lingüístics que intentarà justificar i argumentar per poder arribar a un 
acord.
A  l’exposició  de  motius  parla  d’un  augment  record  de  passatgers  a  l’Illa  d’Eivissa,  i  és  cert. 
Consultant les bases de dades públiques d’AENA, es donen compte que s’ha passat la barrera dels 
5.000.000 de passatgers tant a l’any 2011 com en el 2010.
També parla de que la cancel·lació de l’aportació econòmica del Consell a algunes línies aèries, ha 
suposat ja un perjudici demostrable a l’Illa d’Eivissa que es quantifica en una pèrdua de 15.000 
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passatgers.  Mirant  les  estadístiques  d’AENA,  resulta  que  des  de  que  el  Consell  ha  deixat  de 
subvencionar algunes línies aèries, hi ha més moviments que abans a l’aeroport d’Eivissa. Això és 
anecdòtic per defensar la posició del Consell en el sentit de retirar les ajudes a les línies aèries. És 
una justificació estadística que demostra que no ha perjudicat a l’illa. El plantejament que es fa des 
del Partit Popular, és que no es duen els turistes a cop de talonari, sinó fent producte i destinació, 
cuidant la gent, atenent bé al clients i netejant la ciutat.
Reiteren la seua preocupació que la connectivitat  és cert que s’ha de millorar, i  vol matisar les 
propostes que es fan en aquesta moció, perquè a la proposta de la moció es parla d’instar a la 
Comunitat Autònoma a que realitzi determinades actuacions, i l’equip de govern considera que no 
han d’instar, sinó que han de donar recolzament, perquè aquestes actuacions ja s’han realitzat.

La proposta de l’equip de govern és que s’acordi el següent:

1. El  Ple  de  l’Ajuntament  d'Eivissa  dona  el  seu  recolzament  al  Govern  de  la  Comunitat 
Autònoma en relació a la sol·licitud feta per la Conselleria de Turisme al Ministeri de Foment 
de  declarar  Servei  Públic  les  connexions  d’Eivissa  amb  la  península,  especialment  en 
temporada baixa.

2. El  Ple  de  l’Ajuntament  d'Eivissa  dona  el  seu  recolzament  al  Govern  de  la  Comunitat 
Autònoma per  continuar  treballant  amb el  Govern  de  l’Estat  per  a  la  modificació  de  la 
declaració de servei públic dels vols entre illes, i si és el cas, la convocatòria del concurs que 
garanteixi suficients places, horaris i els preus més baixos possibles.

3. El  Ple  de  l’Ajuntament  d'Eivissa  dona  el  seu  recolzament  al  Govern  de  la  Comunitat 
Autònoma per acordar amb l’Estat la declaració, i si és el cas, el concurs de servei públic per 
a  les  connexions  aèries  de  l’illa  d’Eivissa  amb  la  península  a  l’hivern,  garantint  places 
suficients, horaris que permetin un dia de treball sense pernoctar, així com els preus més 
baixos que siguin possibles.

4. El Ple de l’Ajuntament d'Eivissa dona el seu recolzament al Govern Balear perquè insti al 
Govern de l’Estat a reduir les taxes aeroportuàries a les companyies aèries que operen a 
Eivissa de manera regular i estable al llarg de l’any atenent al concepte d’insularitat.”

Com pot veure és un plantejament similar al que s’ha fet en el Ple del Parlament Balear.

Pel que fa al punt 5è. de la moció, no el poden acceptar perquè desconeixen el Pla de Deloitte.

Sra. Boned: Vol agrair la proposta i el reconeixement de la situació en la que es troba l’illa en 
aquests moments.
Pel que fa al punt 5è, vol dir que l’empresa Deloitte Zabir és una consultora molt prestigiosa, que es 
dedica a fer estudis macro econòmics per diferents companyies aèries i que és interessant llegir-lo. 

Accepta les modificacions proposades i manté la proposta de que s’aprovi el punt 5è.

Sr. Ferrer: Les estadístiques són fredes i es fan amb unes connotacions determinades, però si van 
a la platja de Talamanca, on s’han fet esforços molt grossos perquè estigui oberta durant tot l’any, 
parlant amb els empresaris de la zona es veu que la situació és tant crítica que es veuran obligats a 
tancar  els  hotels  que  estaven  oberts,  perquè  tenen  pèrdues.  El  cobriment  de despeses els  hi 
produïa aquests avions que donaven facilitat  a la gent que venia a passar curtes visites durant 
l’hivern. Per això les estadístiques estan molt bé, però anar a peu de carrer i sentir les necessitats 
dels vesins també és convenient.
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Sr.  Rodrigo: Vol  agrair  a  la  Sra.  Boned que hagi  acceptat  els  matisos lingüístics  i  les  petites 
modificacions.
Quan al Sr. Ferrer, vol comentar que és cert que la sensació al carrer, no és d’un hivern bo.
El seu sentit del vot serà afirmatiu en els primers quatre punts, i negatiu quan al cinquè, sense 
perjudici que quan els hi vulguin passar aquest informe de Deloitte, ho valorin i ho tornin a tractar.

Sotmesos a votació els quatre primers punts modificats de la moció, són aprovats per unanimitat.

Sotmès a votació el cinquè punt de la moció, és desestimat amb els vots en contra de les Sres. 
Sánchez-Jáuregui, Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, 
Larroda, a favor de les Sres. Costa, Boned, Martínez, Garcia i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina i 
Ferrer, i l’abstenció del Sr. Villalonga.

5.2.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord sobre la celebració 
d’un debat anual sobre l’estat del Municipi.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA SOBRE LA 
CELEBRACIÓ D'UN DEBAT ANUAL SOBRE L'ESTAT DEL MUNICIPI

Enrique Sánchez Navarrete, 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

Un dels  principis  que  l'alcaldessa  d'Eivissa  va  anunciar  a  la  seva  presa  de  possessió  com a 
compromís irrenunciable  de la  legislatura  va ser  la  transparència.  Entre d'altres afirmacions,  la 
primera edil ha senyalat:

'... el diàleg i el consens seran el nostre millor mètode de feina, ja que us anuncio que a les grans 
decisions que afecten al futur de la nostra ciutat farem partícips a totes les forces polítiques que 
conformen aquest consistori ...'
'... la nostra mà sempre estarà tendida per atendre les seves propostes i escoltar les seves veus ...'
'encapçalar el canvi polític que els eivissencs han decidit a les urnes no implica exclusió sinó un 
profund respecte a totes les posicions polítiques. Aquesta és l'actitud que ens exigeixen avui la 
majoria dels eivissencs ...'

El  grup  municipal  PSOE-Pacte  portava  al  seu  programa  electoral  la  convocatòria  d'un  ple 
extraordinari per celebrar un debat monogràfic sobre l'estat del municipi, un debat que servís per tal 
que tots els grups polítics representants de la ciutadania al consistori poguessin expressar la seva 
opinió sobre el model de ciutat que defensen. Un debat que servís per tal que l'equip de govern 
respongués a preguntes de política general i  model de ciutat i  que no es pot fer de la mateixa 
manera a un ple ordinari o extraordinari com els que es celebren amb normalitat, sempre centrats 
en qüestions més específiques. Un ple que servís per tal que, anualment, la ciutadania pogués fer 
una avaluació, una valoració transparent i propera de la gestió de la seva ciutat i de la tasca de 
cada grup municipal.  Un ple  que,  en resum,  es  convertís  en  un referent  anual  de  participació 
directiva i activa al fòrum més apropiat per parlar sobre el futur de la ciutat que es pretén construir.
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Donat  que les  afirmacions  de l'alcaldessa i  els  compromisos  inclosos  al  programa electoral  de 
PSOE-Pacte coincideixen en la importància de la transparència i l'apropament a la ciutadania, es 
proposa la següent

PROPOSTA D'ACORD

− Convidar a tots els grups polítics amb representació al Consistori a recolzar els principis de 
transparència, participació i apropament a la ciutadania.

− Acordar la convocatòria d'un ple extraordinari, a celebrar durant el mes de maig, amb un 
punt únic a l'ordre del dia que sigui el debat sobre l'estat del municipi.

Eivissa, 17 de febrer de 2012
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete

Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a 

l'Ajuntament d'Eivissa”

Intervencions:

Sr. Sánchez: El motiu de la moció és perquè dins del programa electoral que té el grup PSOE-
PACTE, figurava la posada en marxa d’un ple extraordinari amb un únic punt de l’ordre del dia que 
seria  el  debat  anual  sobre  l’estat  del  municipi.  La  idea  és  que  tots  els  grups  representats  a 
l’Ajuntament, puguin expressar la seua opinió sobre el model de ciutat que defensen, i servís també 
perquè l’equip de govern respongués a preguntes de política general del municipi, un fet que no es 
pot fer habitualment ni en els plens ordinaris ni en els extraordinaris, on evidentment els temes que 
s’aborden són més específics.
El Ple a més serviria perquè la ciutadania tengués una avaluació directa, transparent i propera de la 
gestió que s’està fent a la ciutat i dels models que es proposen pels diferents grups. A més per 
tractar de motivar la moció, va treure dades sobre actituds que, en teoria el Grup Popular ha anat 
transmetent, i troba moltes afirmacions que també van en aquest sentit,  com que el compromís 
seria la transparència, que s’escoltaria a la gent etc...
Per tant és una bona oportunitat que té aquest Ajuntament de posar en marxa un ple extraordinari 
de proximitat i de transparència. Conviden a tots els grup polítics a recolzar aquesta moció.
Es proposa el mes de maig perquè es compleix un any de les eleccions, és un mes central dins 
l’any, abans de l’estiu, i perquè després de l’estiu venen plens de gran contingut, com pot ser el dels 
pressupostos.

Sr. Villalonga: Li sembla una idea positiva. L’hi agradaria saber si això té algun efecte pràctic sobre 
la vida del municipi.El que succeeix és que els ciutadans poden acabar pensant, que serveix per 
seguir fent reprimendes dels uns i dels altres, i buscar titulars, en comptes d’alguna cosa pràctica 
per a la vida del municipi.
Està a favor de què es negociïn les coses, com per exemple abans una petita millora en un text, i 
creu que això enriqueix la vida del municipi,  però li  fa por  aquesta part  negativa a la qual per 
desgracia estan acostumats.

Sr. Daura: La idea no és dolenta, però està d’acord amb el Sr. Villaloga  perquè  entén que seria un 
debat per treure els draps bruts.  En aquests moments pensa que no és adequat, però no tanca la 
porta a fer-ho més endavant. Tenen molta feina per davant, i entén que els plens són transparents. 
Es recolzen en l’oposició i a vegades consensuen decisions. Per tant entén que les coses s’estan 
fent lo suficientment bé, com per fer un debat més de propaganda que d’efectivitat.
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Sr. Sánchez: Dir que el debat sobre l’estat del municipi és un debat per a la propaganda, vol dir 
que el Sr. Daura tindria aquesta actitud, perquè l’ús que es faci del debat serà l’ús que cada regidor 
que hi participi decideixi.  Si ja estan dient que seria per fer-se reprotxes i propaganda, serà la seva 
actitud, però no la del grup PSOE-PACTE.
L’efecte pràctic que pregunta el Sr. Villalonga, seria per veure propostes generals de models de 
ciutat, que no es poden veure en un ple normal.
És cert el que diu el Sr. Daura que s’accepten algunes propostes, però concretes, centrades en un 
tema específic, no en un model general de ciutat, que seria el destí d’aquest debat.
Accepten propostes que després no compleixen, per exemple, sobre una reunió de la Mesa del 
Consell d’Acció Social per tractar un tema específic sobre els majors d’aquesta ciutat i del tema de 
Can Ventosa. No s’ha celebrat i s’havia acordat.
Li agradaria saber on està l’estudi que s’anava a posar en marxa sobre el crematori i el tanatori, en 
el que es va comprometre el Sr. Larroda amb el Sr. Villalonga en el mes d’agost.
Perquè més endavant si i ara no? Què pot canviar més endavant perquè sí sigui necessari i oportú i 
ara no?
No es poden estudiar temes generals ni un model de ciutat en un Ple, a més la Sra. Alcaldessa ho 
impedeix, perquè els demana que es centrin en els temes que es debateixen.
Negar-se a fer aquest Ple forma part, una vegada més, de l’actitud desconsiderada que està tenint 
l’equip de govern tant al Ple com al grups polítics, com a l’hora de permetre que es transmeti a la 
ciutadania els diferents models que hi ha a la ciutat. 

Vostès utilitzarien  el  debat  per  fer  propaganda,  reprobacions  i  insultar,   i  el  PSOE-PACTE per 
transmetre un model de ciutat, idees, propostes i no insults.

Sr. Villalonga: Sr. Sánchez, no ha dit que el Ple es converteixi en un Ple reprimendes. Ha dit que li 
fa por que aquests reunions es puguin convertir en un ple de crítiques i sigui un escenari més on 
s’escenifiquin les guerres dels grans partits.
És partidari d’aquesta participació, i votarà que sí encara que sigui amb el risc que ha explicat.
Seria interessant que aquest debat es fes a un lloc més públic, on hi pogués anar més gent, i que 
tengués el seu propi reglament de participació.

Sr. Daura: Li agrada molt que el Sr. Sánchez s’hagi tornat tan democràtic. Amb 12 anys no han fet 
el debat, perquè?
Faran una ciutat bona consensuada amb l’oposició.
Avui els han tractat d’ultradretans i poc democràtics i això sí  que l’hi sembla un insult. 
La idea del Sr. Villalonga li  agrada molt, i  segurament poden fer un debat on es marquin unes 
pautes i unes regles. El Sr. Sánchez aprofita qualsevol moment per fer proclamacions.  En aquests 
moments entén que no l’hi convé que es faci, perquè haurien de parlar de totes les barbaritats que 
han fet. Si hi ha regles es podria fer el debat, i potser a final d’any per repassar tot el que s’ha fet i 
no al maig. 

Sr. Sánchez: Vol modificar la moció a la vista del que ha dit el Sr. Daura.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Recolzant totalment el que han dit el Sr. Daura i el Sr. Villalonga,  creuen 
que podria ser interessant establir  un àmbit  de debat del tipus que està demanant en el segon 
apartat, perquè el primer en el plens d’alguna forma ja es resol.  Creu que s’han d’asseure tots els 
grups que formen el ple d’aquest Ajuntament i arribar a un acord.
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Ssr. Sánchez: Que l’acord es canviï completament, i que es digui que es fixa una data per a una 
reunió dels portaveus de tots els grups amb representació en aquest Ajuntament per negociar això, 
i una data límit de finalització.
Demana un for on es faci un debat sobre l’estat del municipi, on es parli de política en general i de 
model de ciutat, amb les regles que s’acordin. Quan es reuneixen?

Sra. Sánchez-Jáuregui: Li agradaria molt senyalar data, però aquí no tenen les agendes. Si no té 
inconvenient demà al matí es reuneixen els portaveus i fixen un dia i una hora per a aquesta reunió, 
a la qual hi assistirà amb molt de gust.

Sotmès a votació la moció, és desestimada amb els vots en contra de les Sres. Sánchez-Jáuregui, 
Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, Larroda, a favor de 
les Sres. Costa, Boned, Martínez, Garcia i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer i Villalonga, 
acordant-se que hi hagi una reunió per tractar la creació d’aquest for de debat.

5.3.- Moció  del  Grup  Municipal  PSOE-PACTE  per  Eivissa,  amb  proposta  d’acord  per  tal  que 
l’Ajuntament habiliti  els sistemes i procediments necessaris per a l’admissió i  gestió de factures 
electròniques.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA PER TAL QUE
L'AJUNTAMENT D'EIVISSA HABILITI ELS SISTEMES I PROCEDIMENTS NECESSARIS

PER A L’ADMISSIÓ I GESTIÓ DE FACTURES ELECTRÒNIQUES

Ildelfonso Molina Jiménez, 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

En la seva exposició de motius, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als 
serveis públics indica que:

"... l'Administració esta obligada a transformar-se en una administració electrònica regida pel 
principi d'eficàcia que proclama l'article 103 de la nostra Constitució.

És en aquest context en el qual les administracions s'han de comprometre amb la seva època 
i oferir als seus ciutadans els avantatges i possibilitats que la societat de la informació té,  
assumint la seva responsabilitat de contribuir a fer realitat la societat de la informació "

Aquesta doble obligació de facilitar els serveis públics i alhora d'impulsar la societat de la informació 
no és aliena a aquest ajuntament. En aplicació del principi d'eficàcia que la Constitució exigeix a 
l'administració, aquesta està obligada a prestar els seus serveis aplicant les tècniques, instruments i 
mètodes que permetin al ciutadà accedir als seus serveis de la manera més senzilla i àgil.

D'altra  banda  i  en  la  situació  actual,  en  què  es  tan  important  l'eficàcia  com  l'eficiència, 
l'administració local no pot eludir la seva responsabilitat d'implantar sistemes i procediments que 
abarateixin el cost de la prestació de serveis.
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A més de tot això, en la situació actual que viuen les empreses al nostre país, qualsevol sistema 
que faciliti l'agilització dels tràmits administratius en la gestió de les seves relacions econòmiques 
amb l'administració és més que una opció una obligació.

Per tot això, es planteja la següent

PROPOSTA D'ACORD

Que l'Ajuntament  d'Eivissa  posi  en  marxa  els  sistemes  i  procediments  necessaris  per  tal  que 
aquesta administració accepti, gestioni, autoritzi i pagui factures en format electrònic en el termini 
màxim de sis mesos.

Eivissa, 20 de febrer de 2012
Sgt. Ildefonso Molina Jiménez

Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”

Intervencions:

Sr. Molina: El Sr. Villalonga ha comentat que el que li preocupa més són els temes concrets que es 
puguin definir aquí, que tenguin un impacte sobre la relació dels ciutadans amb l’Ajuntament, i el 
tema que porta avui, no pot ser més específic i més concret.
El Sr. Prats a una entrevista va dir que estava en marxa el tema de facturació electrònica. La moció 
la tenien preparada prèviament, i varen pensar que era oportú portar-la al Ple.
La intenció d’aquesta moció és que l’Ajuntament continuï el programa de modernització de la seua 
estructura administrativa, extenent als ciutadans els serveis d’administració electrònica.
Un  dels  punts  que  creuen  més  important  perquè  els  ciutadans  puguin  accedir  millor  a 
l’administració, és eliminar totes les traves que sigui possible i que una persona desde casa seva o 
desde el seu negoci pugui fer tràmits. 
Creuen  que  l’Ajuntament  té  els  mitjans  per  implementar  tot  el  sistema  de  gestió  de  factures 
electròniques i ho haurien d’aprovar.

Sr. Prats: Estan d’acord amb el que diu, però a la moció posen el termini màxim de 6 mesos, i ho 
varen consultar amb els tècnics, i els hi van recomanar que es comenci amb un exercici econòmic 
complet.
A part d’això volen afegir una sèrie d’incentius per als empresaris i la factura electrònica, arribant a 
algun tipus de conveni amb la Cambra de Comerç perquè faci cursos.
Poden dividir el tema de la facturació electrònica en dos apartats. Un és la tramitació externa, des 
de l’empresari fins a l’Ajuntament, i l’altre és la tramitació interna. La primera part està avançada 
amb dos expedients de contractació de software. 
Pel que fa a la part interna de l’Ajuntament, queden més temes per desenvolupar, perquè s’han 
d’instal·lar les firmes electròniques de tots el funcionaris i del polític que té que validar les factures, 
però ho han de negociar amb els Sindicats. 

Sr. Molina: Entén que el que planteja és acceptar la moció tal i com està, simplement retardant el 
període de sis mesos que proposaven. Podria ser acceptable per començar a fer proves pilot amb 
organismes independents, com els patronats.
També entén raonable començar amb un exercici complet. Li agradaria saber si  l’inici en el 2013 
incorporaria les dues parts, l’externa i la interna. Si és així no hi haurà problema per establir un 
acord.
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Sr. Prats: A 1 de gener de 2013 tendran funcionant la via  empresaris-Ajuntament. La via interna 
portarà bastants processos, i no saben si la factura entrarà via electrònica i després la tendran que 
imprimir durant un temps.
No li  accepten la moció,  però es compromet que a 1 de gener de 2013 els empresaris puguin 
emetre les factures electrònicament a l’Ajuntament, i haver realitzat algun curs conjuntament amb la 
Cambra de Comerç, per adaptar als petits i migs empresaris.
Faran unes proves pilot internes  amb empreses que ja la tenen instal·lada.

Sotmès l’assumpte a votació és desestimat 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.

5.4.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord sobre el projecte 
de port esportiu a es Viver/ses Figueretes.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA SOBRE EL PROJECTE
DE PORT ESPORTIU A ES VIVER/SES FIGUERETES

Lurdes  Costa  Torres,  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

Durant la passada campanya electoral, la candidata del Partit Popular i ara alcaldessa Marienna 
Sánchez-Jaúregui va prometre que no faria res en contra de l'opinió dels vesins dels barris afectats 
pel projecte d’un nou port esportiu a Es Viver/ses Figueretes.
Recentment, i tal com recullen els diaris locals del passat dia 4 de febrer, la senyora Sánchez-
Jaúregui va reiterar que l’Ajuntament d’Eivissa no donaria suport a cap projecte si els vesins no hi 
estaven d’acord.

Donat que els vesins s’han pronunciat públicament i han manifestat clarament la seua oposició al 
projecte de construcció d'un port esportiu a Es Viver, com també es pot llegir als diaris del dia 4 de 
febrer,  on  apareix  el  titular:  “Rechazo  frontal  de  las  asociaciones  de  vecinos  a  los  puertos 
proyectados en Punta Xinxò i Es Viver”.

Donat que Ports de Balears, en reunió del mes de març de 2010 va rebutjar el projecte i va ordenar 
el seu arxiu definitiu motivat, entre d'altres consideracions, perquè l’informe del Ministeri de Medi 
Ambient, que té caràcter preceptiu i vinculant, era negatiu i denegava l’ús de la làmina d’aigües 
necessària per aquest projecte (que per cert, ja havia estat informat negativament a l’any 2006). 
Donat que aquest informe destaca a més a més el perill que suposaria la construcció d’aquesta 
infraestructura portuària per una àmplia pradera de posidònia de 120.000m2.

Donat que com a prova evident i contundent del rebuig que els vesins tenen cap al projecte de port 
ens trobam amb que s'han personat en el recurs que els promotors del projecte han interposat 
contra la decisió d’arxiu per part de l’organisme Ports de Balears.
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Per tot l’anterior, el grup del PSOE-Pacte per Eivissa planteja la següent

PROPOSTA D'ACORD

Que el ple de l'Ajuntament d'Eivissa es pronunciï en contra de construir un port esportiu a la zona 
de Es Viver/Figueretes pel perill que suposaria per les praderies de posidònia que es troben a la 
zona i donat que podria perjudicar la declaració de Eivissa Patrimoni de la Humanitat per la seua 
proximitat al la Reserva Natural de Ses Salines i més quan els vesins de la zona s’han pronunciat 
clarament en contra d’aquesta infraestructura.

Eivissa, 20 de febrer de 2012
Sgt. Lurdes Costa Torres

Regidora del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a

l'Ajuntament d'Eivissa”

Intervencions:

Sra. Costa: En aquest cas espera que puguin arribar a un acord de tot el Ple de la Corporació. Diu 
això  amb  aquest  convenciment,  perquè  avui  l’Alcaldessa  ha  dit  que  vol  complir  amb  el  seu 
programa electoral i va dir que no faria res en contra dels veïns de barris afectats.
Recentment, també hi ha hagut unes altres declaracions de l’Ajuntament, en nom de l’Alcaldessa, 
que deien que l’Ajuntament no donaria suport a cap projecte si els veins no hi estaven d’acord.
Els veins de la zona han manifestat clarament, que estan en contra del projecte del Port d’es Viver.
Al març de 2010 Ports de Balears, que és qui era competent per donar viabilitat o no al Port, va 
decidir i ordenar l’arxiu definitiu del projecte d’un port esportiu a es Viver, i això ho feia recolzant-se 
en un informe del Ministeri de Medi Ambient, que a més era de caràcter preceptiu i vinculant, i que 
denegava l’ús de la lamina d’aigües i feia menció a que ja s’havia informat negativament un projecte 
similar l’any 2006.
Aquest mateix informe parlava del perill real per una extensió de praderies de posidònia de 120.000 
m2. Això entenen que podria posar en perill fins i tot la declaració de patrimoni de la humanitat, i per 
això entenen que és un argument més per rebutjar aquest port esportiu d’es Viver.
Com a evidència de que els vesins de la zona d’es Viver i ses Figueretes, estan en contra d’aquest 
projecte, és que s’han personat a un recurs que els promotors del projecte han interposat a aquest 
acord d’arxiu de Ports de Balears.
Per tot això fan la proposta d’acord, que esperen que tots els membres de la Corporació li donin 
suport. 

Sr. Ferrer: A part de totes les consideracions que ha fet la Sra. Costa, també s’ha de tenir en 
compte  que  la  nostra  illa  està  situada  a  un  punt  estratègic  del  mediterrani,  i  té  una  situació 
privilegiada amb el tema de la navegació que fa que vinguin unes 4000 embarcacions a la nostra 
illa de la zona del llevant degut a la destrucció que hi ha hagut allà.  Si a això hi afegeixen 4.000 
amarres més obrint un port nou, crearia una saturació. Una capacitat de càrrega que la nostra illa 
no pot suportar. 
Això repercutirà en contra dels nostres interessos i del turisme. Arribarà un moment que la gent es 
cansarà i no vindrà perquè no hi haurà lloc a les platges.
A part de la destrucció paisatgística, s’ha de tenir en compte tot el que afecta a una indústria que en 
aquests moments funciona molt bé, que té un atractiu molt fort. El que s’ha de fer és cuidar-la, no 
destruir-la, i la forma de cuidar-la és donar-li opcions perquè els vaixells que venen de fora puguin 
rebre els serveis, com són les boies ecològiques o la remodelació de tot el port, on hi ha molts 
espais en molls flotants on es podria donar servei a aquests tipus d’embarcacions.
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Sr. Villalonga: Demana quines són les intencions u opinions de l’equip de govern.
En base a les diferents possibilitats que tengui el port, o no, es podria plantejar un referendum al 
barri per conèixer l’opinió real dels veins.
Li agradaria saber l’opinió de l’equip de govern d’altres possibilitats a part del port esportiu, com 
podria ser un petit embarcador, el fondeig controlat, i també una marina seca.
Quin és el plantejament global que té l’equip de govern per a aquesta zona?

Sr.  Marí: A la  moció,  la  Sra.  Costa demana que es pronunciïn  en contra de construir  un port 
esportiu. Quin port esportiu? Ha demanat al departament que li treguessin aquest projecte i no n’hi 
ha cap. Per tant, no es poden pronunciar sobre una cosa que no saben que és ni què podria ser.
La Sra. Costa fa una exposició de motius esbiaixada, sobre el que són les opinions dels veins, ja 
que només parla dels que estan en contra. N’hi ha que estan a favor, com és l’associació de vesins 
del barri d’es Viver.
Li  vol  justificar  perquè  pot  estar  a  favor  aquesta  associació.  Durant  els  dotze  darrers  anys 
l’Ajuntament  no  ha  fet  res  per  aquest  barri,  per  la  qual  cosa  és  normal  i  comprensible  que 
l’associació de veins estigui il·lusionada amb una iniciativa privada, perquè possiblement la iniciativa 
privada pugui fer allò que la iniciativa pública en dotze anys no ha fet.
Vol entendre que la moció no és personal, sinó acordada dins del seu partit, i que tots diuen el 
mateix, perquè li sorprèn que hi hagi càrrecs del seu partit que han manifestat el contrari.
Aquest equip de govern, no farà cap projecte que no estigui suficientment consensuat amb els veins 
de la zona. 
Quan tenguin coneixement de l’existència d’un projecte, ho comunicaran i parlaran amb tots els 
afectats.
Si el que li preocupa és el tema mediambiental, si s’ha de fer complir alguna normativa perquè el 
medi ambient mantengui el seu grau de protecció, així ho faran.

Sra. Costa: Està parlant de qualsevol port esportiu, de qualsevol projecte que es presenti.
Hi havia un primer projecte en el que hi figuraven 885 amarres, que va tenir un informe negatiu de 
medi ambient. Es va intentar una segona vegada, i es va reduir a 694 amarres. És l’únic projecte 
que ha estat  en  marxa i  que ha tengut  aquesta tramitació de les institucions,  i  va poder  tenir 
aquesta tramitació perquè es va repescar una primera proposta que s’havia fer a l’any 1975, perquè 
sinó amb l’actual llei de costes, ni aquest ni cap altre port es podria fer.
Sap el que diu el seu partit sobre ports esportius, però també sap molt bé el que diu el partit del Sr. 
Marí, respecte dels ports esportius. No li digui que es farà complir la normativa, perquè al Partit 
Popular quan no li agrada la normativa la canvia, com està fent ara amb la llei de costes, perquè si 
no es modifica la llei de costes no hi cabria cap projecte de port esportiu a Es Viver.  Ha llegit els 
titulars d’aquests vesins d’es Viver que estan a favor, però a aquests vesins no els coneix i porta 
dotze anys a l’Ajuntament. Li pareix bé que ara facin una associació per parlar de port esportiu, 
però creu que les associacions ciutadanes han tenir  una trajectòria,  i  no només a dedicar-se a 
promocionar  un projecte  privat.  Tenen preocupació  pel  Medi  Ambient  pel  que diu  l’informe del 
Ministeri de Medi Ambient que han fet els tècnics. Deia que la morfologia del litoral seria modificada, 
que despapareixeria un pradera de posidonia, que s’alteraria el paisatge visual cap a Dalt Vila i que 
s’hauria de fer un pla d’infraestructures portuàries. 
El que s’ha de fer és un pla de ports esportius per a l’Illa. Abans de saber si es vol un altre port a es 
Viver, o a una altra banda, primer s’ha d’estudiar de manera general, però en principi no volen cap 
nova infraestructura a la nostra costa fins que no es demostri que és necessària, i més quan s’està 
fent la modificació del port d’Eivissa que ampliarà la capacitat d’amarres d’esbarjo.
Es va crear una plataforma d’amics de ses Figueretes, i creu que aquesta és la que s’ha de tenir en 
compte.
Per tant la seua petició es ben clara, i és que es pronunciïn tots els grups d’aquesta corporació si 
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estan  en  contra  de  fer  una  nova  infraestructura  a  es  Viver.  En  opinió  del  seu  grup  aquesta 
infraestructura estaria en contra dels ciutadans i dels vesins de la zona, que no ho volen, i estaria 
posant  en  perill  una  part  important  del  nostre  patrimoni  natural  i  ambiental,  i  fins  i  tot  de  la 
declaració de la UNESCO de Patrimoni de la Humanitat.

Sr. Villalonga: Demana que els hi expliquin quines intencions tenen per a la zona d’es Viver, hi 
hagi o no port. El millor i més objectiu seria promoure un referendum i que els veins del barri opinin 
sempre sobre un projecte.

Sr. Marí: Amb les paraules de la Sra. Costa, vol entendre que està parlant d’un projecte en concret. 
Un projecte que l’equip de govern desconeix, que no està a les oficines municipals i per tant no el 
poden valorar.
Quan hi hagi un projecte ja el valoraran, si és qui n’hi  arriva a haver algun.
Li  vol  recordar que aquest  Ajuntament no és l’òrgan competent  per poder autoritzar  o no ports 
esportius. 
No es farà res sense el consens majoritari dels afectats i dels veins de la zona. La Sra. Costa ha fet 
referència a una associació d’amics de ses Figueretes, i és curiós que no sigui la pròpia associació 
de veins de Figueretes sinó que se n’hagi creat una altra a part. Hi ha altra gent que està a favor, 
perquè en dotze anys de govern d’esquerres en aquella zona no s’ha invertit ni un cèntim, ni s’ha fet 
cap tipus de millora.
És  molt  lloable  i  molt  normal  que l’associació  de veins  d’es  Viver,  estigui  il·lusionada  amb un 
projecte i pensin que la iniciativa privada els pugui portar el que necessiten, que no és una altra 
cosa que la reestructuració i millora de la zona en la qual és hi viuen i hi treballen.

El port de vila no afecta a la posidònia? Ha canviat el missatge respecte al que dóna ara.
Com ha dit reiteradament l’Alcaldessa, si mai hi ha algun projecte no es farà mentre no estigui 
consensuat majoritàriament per tots els afectats.

Reitera que el Ple no és l’òrgan de govern competent per decidir sobre aquest tema.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Si arriba el moment, es farà el que sigui per saber realment el parer dels 
veins de la zona. Per suposat queel tema de la posidònia el cuidaran molt, perquè els interessa a 
tots que el Patrimoni de la Humanitat no perilli.

Sotmès l’assumpte a votació és desestimat 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.

5.5.- Moció del Grup Eivissa pel Canvi, amb proposta d’acord sobre protecció i recuperació de ses 
Feixes:

- Continuar amb la tramitació del Pla de Protecció de ses Feixes des Prat de Vila.
- Procedir a l’elaboració del Pla de Protecció de ses Feixes del Prat de ses Monges.
-  Instar  al  Consell  a  que,  en  col·laboració  amb  els  ajuntaments  d’Eivissa  i  Santa  Eulària, 
segueixi realitzant actuacions de millora de ses Feixes.
- Mantenir l’actual classificació de ses Feixes des Prat se Vila i des Prat de ses Monges

1.- Donat compte de les mocions, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EIVISSA PEL CANVI SOBRE 
PROTECCIÓ I RECUPERACIÓ DE SES FEIXES
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Vicent  Ferrer  Barbany,  portaveu  del  grup  municipal  d’Eivissa  pel  Canvi,  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

 Ses Feixes des Prat de Vila i des Prat de ses Monges són la segona zona humida més 
important de l’illa d’Eivissa per la seva extensió i pels seus valors després de Ses Salines. Ses 
Feixes inclouen una gran varietat d’espècies de flora i fauna que són exclusives d’aquesta zona i 
que no es poden trobar en un altre lloc de les Pitiüses. A més d’aquests valors naturals, inclouen tot 
un seguit de valors històrics, patrimonials i culturals i encara són visibles les restes del que era el 
sistema àrab de reguiu amb la presència de portals i canals.

El vigent Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) del Municipi d’Eivissa, reconeixent els 
valors esmentats, recull la classificació d’aquesta zona com a sòl rústic protegit la qual cosa permet 
allunyar el perill de la pressió urbanitzadora sobre aquests terrenys d’alt valor ecològic i patrimonial. 
Així mateix, l’esmentat PGOU obliga a l’elaboració de Plans de Protecció per a cadascuna de les 
zones en què estan dividides ses Feixes: ses Feixes des Prat de Vila i ses Feixes des Prat de ses 
Monges. Durant la passada legislatura, es va elaborar el Pla de Protecció de ses Feixes des Prat de 
Vila i va ser enviat a la Comissió de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears perquè pogués 
continuar la seva tramitació. 

Així mateix, durant el mes d’abril de 2011 es va signar un conveni de col·laboració entre la 
Comunitat  Autònoma de les  Illes  Balears  i  el  Consell  d’Eivissa  en  matèria  d’actuacions  per  al 
desenvolupament  de les inversions de l’Estat  a les Illes Balears.  Aquest  conveni assignava 1,9 
milions d’euros per actuacions específiques a la zona de ses Feixes i Platja de Talamanca i el 
Consell Insular va iniciar aquestes intervencions amb la neteja i recuperació del circuit hídric de Ses 
Feixes des Prat de ses Monges que va ser pressupostat en 401.535,86 euros. Per tant encara 
queden  més de  1,4  milions  d’euros  que  s’han  d’utilitzar  per  seguir  millorant  aquesta  àrea  tan 
important des del punt de vista mediambiental i patrimonial.

Recentment,  hem conegut la sentència del Tribunal Superior  de Justícia de Balears que 
avala la classificació de la UA-12 de ses Feixes com a sòl rústic protegit i rebutja el recurs presentat 
pels seus propietaris en contra del vigent Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) d’Eivissa. Dies 
després, la Sra. Sánchez-Jáuregui declarava públicament  que considerava correcta l’esmentada 
sentència, que l’Ajuntament no presentaria recurs en contra i reconeixia que no hi ha cap justificació 
per modificar la classificació urbanística de ses Feixes al PGOU d’Eivissa. 

És per tot això que fem aquesta moció amb les següents propostes d’acord.

ACORD

1.- Continuar amb la tramitació del Pla de Protecció de ses Feixes des Prat de Vila fins a la seva 
execució.

Eivissa, 19 de febrer de 2012

Signat: Vicent Ferrer Barbany
                             Portaveu del grup municipal d’ExC”

2.- Donat compte de les mocions, del tenor literal següent:
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“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EIVISSA PEL CANVI SOBRE 
PROTECCIÓ I RECUPERACIÓ DE SES FEIXES

Vicent  Ferrer  Barbany,  portaveu  del  grup  municipal  d’Eivissa  pel  Canvi,  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

Ses Feixes des Prat de Vila i des Prat de ses Monges són la segona zona humida més 
important de l’illa d’Eivissa per la seva extensió i pels seus valors després de Ses Salines. Ses 
Feixes inclouen una gran varietat d’espècies de flora i fauna que són exclusives d’aquesta zona i 
que no es poden trobar en un altre lloc de les Pitiüses. A més d’aquests valors naturals, inclouen tot 
un seguit de valors històrics, patrimonials i culturals i encara són visibles les restes del que era el 
sistema àrab de reguiu amb la presència de portals i canals.

El vigent Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) del Municipi d’Eivissa, reconeixent els 
valors esmentats, recull la classificació d’aquesta zona com a sòl rústic protegit la qual cosa permet 
allunyar el perill de la pressió urbanitzadora sobre aquests terrenys d’alt valor ecològic i patrimonial. 
Així mateix, l’esmentat PGOU obliga a l’elaboració de Plans de Protecció per a cadascuna de les 
zones en què estan dividides ses Feixes: ses Feixes des Prat de Vila i ses Feixes des Prat de ses 
Monges. Durant la passada legislatura, es va elaborar el Pla de Protecció de ses Feixes des Prat de 
Vila i va ser enviat a la Comissió de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears perquè pogués 
continuar la seva tramitació. 

Així mateix, durant el mes d’abril de 2011 es va signar un conveni de col·laboració entre la 
Comunitat  Autònoma de les  Illes  Balears  i  el  Consell  d’Eivissa  en  matèria  d’actuacions  per  al 
desenvolupament  de les inversions de l’Estat  a les Illes Balears.  Aquest  conveni assignava 1,9 
milions d’euros per actuacions específiques a la zona de ses Feixes i Platja de Talamanca i el 
Consell Insular va iniciar aquestes intervencions amb la neteja i recuperació del circuit hídric de Ses 
Feixes des Prat de ses Monges que va ser pressupostat en 401.535,86 euros. Per tant encara 
queden  més de  1,4  milions  d’euros  que  s’han  d’utilitzar  per  seguir  millorant  aquesta  àrea  tan 
important des del punt de vista mediambiental i patrimonial.

Recentment,  hem conegut la sentència del Tribunal Superior  de Justícia de Balears que 
avala la classificació de la UA-12 de ses Feixes com a sòl rústic protegit i rebutja el recurs presentat 
pels seus propietaris en contra del vigent Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) d’Eivissa. Dies 
després, la Sra. Sánchez-Jáuregui declarava públicament  que considerava correcta l’esmentada 
sentència, que l’Ajuntament no presentaria recurs en contra i reconeixia que no hi ha cap justificació 
per modificar la classificació urbanística de ses Feixes al PGOU d’Eivissa. 

És per tot això que fem aquesta moció amb les següents propostes d’acord.

ACORD

1.- Procedir, en el termini més breu possible, a l’elaboració del Pla de Protecció de ses Feixes des 
Prat de ses Monges.

Eivissa, 19 de febrer de 2012

Signat: Vicent Ferrer Barbany
                             Portaveu del grup municipal d’ExC”
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3.- Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EIVISSA PEL CANVI SOBRE 
PROTECCIÓ I RECUPERACIÓ DE SES FEIXES

Vicent  Ferrer  Barbany,  portaveu  del  grup  municipal  d’Eivissa  pel  Canvi,  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

 Ses Feixes des Prat de Vila i des Prat de ses Monges són la segona zona humida més 
important de l’illa d’Eivissa per la seva extensió i pels seus valors després de Ses Salines. Ses 
Feixes inclouen una gran varietat d’espècies de flora i fauna que són exclusives d’aquesta zona i 
que no es poden trobar en un altre lloc de les Pitiüses. A més d’aquests valors naturals, inclouen tot 
un seguit de valors històrics, patrimonials i culturals i encara són visibles les restes del que era el 
sistema àrab de reguiu amb la presència de portals i canals.

El vigent Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) del Municipi d’Eivissa, reconeixent els 
valors esmentats, recull la classificació d’aquesta zona com a sòl rústic protegit la qual cosa permet 
allunyar el perill de la pressió urbanitzadora sobre aquests terrenys d’alt valor ecològic i patrimonial. 
Així mateix, l’esmentat PGOU obliga a l’elaboració de Plans de Protecció per a cadascuna de les 
zones en què estan dividides ses Feixes: ses Feixes des Prat de Vila i ses Feixes des Prat de ses 
Monges. Durant la passada legislatura, es va elaborar el Pla de Protecció de ses Feixes des Prat de 
Vila i va ser enviat a la Comissió de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears perquè pogués 
continuar la seva tramitació. 

Així mateix, durant el mes d’abril de 2011 es va signar un conveni de col·laboració entre la 
Comunitat  Autònoma de les  Illes  Balears  i  el  Consell  d’Eivissa  en  matèria  d’actuacions  per  al 
desenvolupament  de les inversions de l’Estat  a les Illes Balears.  Aquest  conveni assignava 1,9 
milions d’euros per actuacions específiques a la zona de ses Feixes i Platja de Talamanca i el 
Consell Insular va iniciar aquestes intervencions amb la neteja i recuperació del circuit hídric de Ses 
Feixes des Prat de ses Monges que va ser pressupostat en 401.535,86 euros. Per tant encara 
queden  més de  1,4  milions  d’euros  que  s’han  d’utilitzar  per  seguir  millorant  aquesta  àrea  tan 
important des del punt de vista mediambiental i patrimonial.

Recentment,  hem conegut la sentència del Tribunal Superior  de Justícia de Balears que 
avala la classificació de la UA-12 de ses Feixes com a sòl rústic protegit i rebutja el recurs presentat 
pels seus propietaris en contra del vigent Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) d’Eivissa. Dies 
després, la Sra. Sánchez-Jáuregui declarava públicament  que considerava correcta l’esmentada 
sentència, que l’Ajuntament no presentaria recurs en contra i reconeixia que no hi ha cap justificació 
per modificar la classificació urbanística de ses Feixes al PGOU d’Eivissa. 

És per tot això que fem aquesta moció amb les següents propostes d’acord.

ACORD

1.- Instar al Consell d’Eivissa a que, en colaboració amb els ajuntaments d’Eivissa i Santa Eulària, 
segueixi realitzant actuacions de millora en la zona de Ses Feixes i Platja de Talamanca a càrrec de 
les  partides  econòmiques  que  s’especifiquen  al  Conveni  en  matèria  d’actuacions  per  al 
desenvolupament de les inversions de l’Estat a les Illes Balears.

Eivissa, 19 de febrer de 2012

30



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 23 de febrer de 2012

Signat: Vicent Ferrer Barbany
                             Portaveu del grup municipal d’ExC”

4.- Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EIVISSA PEL CANVI SOBRE PROTECCIÓ I RECUPERACIÓ 
DE SES FEIXES

Vicent  Ferrer  Barbany,  portaveu  del  grup  municipal  d’Eivissa  pel  Canvi,  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

 Ses Feixes des Prat de Vila i des Prat de ses Monges són la segona zona humida més 
important de l’illa d’Eivissa per la seva extensió i pels seus valors després de Ses Salines. Ses 
Feixes inclouen una gran varietat d’espècies de flora i fauna que són exclusives d’aquesta zona i 
que no es poden trobar en un altre lloc de les Pitiüses. A més d’aquests valors naturals, inclouen tot 
un seguit de valors històrics, patrimonials i culturals i encara són visibles les restes del que era el 
sistema àrab de reguiu amb la presència de portals i canals.

El vigent Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) del Municipi d’Eivissa, reconeixent els 
valors esmentats, recull la classificació d’aquesta zona com a sòl rústic protegit la qual cosa permet 
allunyar el perill de la pressió urbanitzadora sobre aquests terrenys d’alt valor ecològic i patrimonial. 
Així mateix, l’esmentat PGOU obliga a l’elaboració de Plans de Protecció per a cadascuna de les 
zones en què estan dividides ses Feixes: ses Feixes des Prat de Vila i ses Feixes des Prat de ses 
Monges. Durant la passada legislatura, es va elaborar el Pla de Protecció de ses Feixes des Prat de 
Vila i va ser enviat a la Comissió de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears perquè pogués 
continuar la seva tramitació. 

Així mateix, durant el mes d’abril de 2011 es va signar un conveni de col·laboració entre la 
Comunitat  Autònoma de les  Illes  Balears  i  el  Consell  d’Eivissa  en  matèria  d’actuacions  per  al 
desenvolupament  de les inversions de l’Estat  a les Illes Balears.  Aquest  conveni assignava 1,9 
milions d’euros per actuacions específiques a la zona de ses Feixes i Platja de Talamanca i el 
Consell Insular va iniciar aquestes intervencions amb la neteja i recuperació del circuit hídric de Ses 
Feixes des Prat de ses Monges que va ser pressupostat en 401.535,86 euros. Per tant encara 
queden  més de  1,4  milions  d’euros  que  s’han  d’utilitzar  per  seguir  millorant  aquesta  àrea  tan 
important des del punt de vista mediambiental i patrimonial.

Recentment,  hem conegut la sentència del Tribunal Superior  de Justícia de Balears que 
avala la classificació de la UA-12 de ses Feixes com a sòl rústic protegit i rebutja el recurs presentat 
pels seus propietaris en contra del vigent Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) d’Eivissa. Dies 
després, la Sra. Sánchez-Jáuregui declarava públicament  que considerava correcta l’esmentada 
sentència, que l’Ajuntament no presentaria recurs en contra i reconeixia que no hi ha cap justificació 
per modificar la classificació urbanística de ses Feixes al PGOU d’Eivissa. 

És per tot això que fem aquesta moció amb les següents propostes d’acord.

ACORD
1.- Mantenir l’actual classificació de ses Feixes des Prat de Vila i des Prat de ses Monges al PGOU 
com sól rústic protegit.
Eivissa, 19 de febrer de 2012

Signat: Vicent Ferrer Barbany
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                             Portaveu del grup municipal d’ExC”

Intervencions:

Sra.  Sánchez-Jáuregui: Hi  ha quatre mocions que es tractaran en un sol  debat,  però que es 
votaran per separat.

Sr. Ferrer: Va presentar quatre mocions amb la mateixa introducció per totes, perquè la intenció és 
que es votin per separat. Tothom coneix el valor patrimonial i ecològic de ses Feixes.
En el Pla General que es va aprovar, es considerava que aquesta part era sòl rústic protegit i això 
ha estat avalat ara per una sentència del Tribunal Superior de Justícia. L’hi preocupen les diferents 
declaracions de l’Alcaldessa, en les quals es contradiu. Primer deia que es podia compaginar la 
protecció amb un cert desenvolupament urbanístic i després va dir que no canviaria el Pla General. 
Vol que avui es ratifiqui que el Consistori no canviarà el Pla General a la zona concreta de ses 
Feixes.
El Pla General obligava a fer uns plans de protecció, de ses Feixes d’es Prats de Vila i d’es Prat de 
ses Monges. Queda pendent començar el del Prat de Ses Monges i instar al Govern a que acabi el 
d’es Prat de Vila. 
A l’any 2010 es va presentar al Govern Central, un projecte per a millora i  dinamització de ses 
Feixes del Prat de ses Monges per valor d’1.900.000 euros. Es va aprovar, i a l’abril de 2011 el 
Govern Balear i el Consell van firmar el corresponent conveni.
Això té dues qüestions importants. La primera és que aquests sous no es poden utilitzar per una 
altra cosa, i la segona és que  hi ha un termini d’execució de 30 mesos, a partir de la firma del 
conveni.
En tercer lloc no hi ha excuses de que no hi ha sous, perquè la partida econòmica hi és, i està 
reflectida en els pressupostos del Govern.
Aquest projecte es va iniciar l’anterior legislatura, netejant tota la part de les sèquies, i es va fer una 
despesa de 401.535,86 euros. Queda per tant 1.400.000 euros, i el que demana és que s’insti al 
Consell Insular que continuï aquest projecte i l’acabin, perquè sinó es perdran els sous.

Sr. Costa: Van rebre una sentència judicial molt senzilla i bastant clarificadora que deia que ses 
Feixes  són  sòl  rústic  protegit,  i  que  aquesta  decisió  està  plenament  justificada  a  la  memòria 
d’ordenació del Pla General.
Amb la qual cosa no hi ha un problema. Hi ha un Pla General aprovat definitivament que cataloga 
aquest  espai  d’una  manera,  i  després  els  propietaris  han  fet  els  recursos  que  han  estimat 
pertinents, i s’ha confirmat definitivament aquesta categoria per sentencia del Tribunal Superior de 
Justícia. Respecte a  que es faci un pla especial pel Prat de ses Monges, hi estan d’acord perquè 
així es dona compliment al que diu el Pla General.
Ha sentit  coses sobre el Pla Hidrològic preocupants, perquè es parla que el Pla Hidrològic  pot 
afectar a ses Feixes com humedal, amb la qual cosa això serviria per modificar el Pla General.
El Pla General viu de la seva pròpia justificació, no li fa falta el Pla Hidrològic per incorporar ses 
Feixes com a un espai amb valors paisatgístics i culturals. Votaran a favor de tots els punts de la 
moció, doncs no hi ha molt a debatre. 

Sra. Sánchez-Jáuregui: L’altre dia en premsa, ja va dir que no tenia cap intenció de modificar el 
Pla General.

Sr. Marí: De debat n’hi ha poc, perquè compleixen amb la normativa i les sentències.
Ha vist tot el pla de protecció de ses feixes complet?
Un dels motius pels quals, de moment, no es continuarà amb la tramitació d’aquest pla, és pel Pla 
Hidrològic. Han d’esperar veure que diu el Govern Balear del Pla Hidrològic, per després saber com 
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actuar.
Una cosa que els preocupa d’aquest pla, és un pressupost molt alt de 3.400.000 euros, i no queda 
clar quin se’n té que fer càrrec i qui ho manté. Com està ara està coix.
Quan al pla de ses Feixes d’es Prat de ses Monges, és curiós que a l’anterior legislatura de la qual 
formava part el Sr. Ferrer, no ho fessin, i que comencessin pel Prat de Vila.
Com que és de compliment i ho marca el Pla General, hauran de fer el Pla de ses Feixes d’es Prat 
de Ses Monges, però esperaran aquest temps prudencial per saber que diu el Pla Hidrològic.
Demana que instin al Consell Insular perquè acabi d’executar el conveni que hi ha. Entén que fa 
aquesta petició en aquest plenari perquè no té representació en el Consell. Li vol recordar que és 
un tema que afecta a dos municipis diferents, per tant és competència del Consell executar-ho.
Quan al tema de mantenir l’actual classificació de ses Feixes d’es Prat de Vila i es Prat de Ses 
Monges, no té sentit acordar-ho perquè el Pla General ja ho diu. 

Sr. Ferrer: Esperava que votessin a favor perquè el que demana tenen obligació de complir-ho. Vol 
que es voti que no es canviarà la situació de ses Feixes.
Pel que fa a perquè primer es va fer un pla de protecció i no es va fer l’altre, l’equip de govern 
sempre va amb insinuacions. 
En relació al conveni, li està dient que els sous hi són, i l’Ajuntament només té que instar al Consell 
que continuï perquè no es perdin. 
Pensava  que  amb aquesta  moció  podrien  arribar  a  un  acord,  però  potser  hi  ha  algun  interès 
especial en no votar-ho. 

Sr. Marí:. Respecte a la continuïtat del tramitació del Pla Especial de ses Feixes, el Pla Hidrològic 
marcarà que s’ha de fer, però en qualsevol cas el que farà aquest equip de govern és complir el que 
diuen les sentències i la normativa vigent.
Una altra cosa que han de mirar, és la justificació de l’import de 3.400.000 euros del projecte. 
El projecte no diu quin organisme o institució serà el que sufragui aquest pressupost.
La superfície d’aquest projecte és de 161.000 m2., i actualment aquest Ajuntament, com a zones 
verdes,  té 100.000 m2.
En el supòsit que finalment el projecte s’executés, qui ho manté després?
Creu que ha quedat prou justificat el motiu de perquè no li poden acceptar la proposta d’acord de 
continuar amb la tramitació.
Aquest projectes són molt interessants, molts importants, però s’ha d’anar amb peus de plom per 
saber fins on arriben i les conseqüències que puguin tenir en un futur.
Li  acceptaran la  moció sobre l’elaboració  del  Pla  de Protecció de ses Feixes  des Prat  de ses 
Monges, però no perquè ho demani, sinó perquè ho diu el Pla General.
No tenia cap intencionalitat, quan li ha dit perquè s’havia fet primer un i després l’altre, simplement 
era perquè es Prat de ses Monges era més senzill i s’hauria pogut fer molt més ràpid.
Quan a la moció d’instar al Consell, estant en contacte amb la Consellera per mirar el tema i veure 
quin tipus d’actuacions fan. Però com les competències són del Consell Insular, quan ells tenguin 
decidit com i quan ho podran fer, ja ho comunicaran.
Instar a què si ja està fet? Per tant aquesta proposta no li accepten.
Quan a mantenir la mateixa classificació de ses Feixes, l’hi  reitera que aquest equip de govern 
complirà les sentències, i el que disposi la legislació vigent, i aplicarà totes les normatives que els hi 
marquin les autoritats superiors.
El Sr. Ferrer en la seua exposició de motius parla de pressió urbanitzadora. Li vol recordar que a les 
tres legislatures anteriors, amb equips progressistes, el sòl urbà es va multiplicar per quatre i es 
varen atorgar més de mil llicències d’obra major.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Ja ha quedat clar que a les mocions que votin en contra, no és que no 
estiguin d’acord en el fons sinó amb la forma.
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Sotmesa a votació la  moció 1,  és 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.

Sotmesa a votació la moció 2, és aprovada per unanimitat.

Sotmesa a votació la  moció 3,  és 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.

Sotmesa a votació la  moció 4,  és 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.

6è. 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.

7è. Mocions sense proposta d’acord:

7.1.- Moció de control del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, sobre situació del taxi.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DE CONTROL DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE 
PER EIVISSA SOBRE LA SITUACIÓ DEL TAXI

Rafel   Ruiz  González  regidor  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:

A  la  vista  de  les  informacions  aparegudes  en  premsa  segons  les  quals  enguany  seran  els 
ajuntaments els encarregats de decidir si es donen llicències temporals de taxi, es presenta aquesta 
moció per conèixer les intencions de l'equip de govern de l'Ajuntament d'Eivissa al respecte, així 
com per saber quins terminis  i  condicions regiran la  implantació del  sistema de GPS al nostre 
municipi.

Eivissa, 17 de febrer de 2012
Sgt. Rafel Ruiz González

Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a 

l'Ajuntament d'Eivissa”
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Intervencions:

Sr. Ruiz: Demana disculpes per seu debat d’abans, si algú s’ha ofès.
En el ple del 29 setembre, el Sr. Mayans li va dir que estaven valorant quantes llicències temporals 
es necessitaven per la ciutat. Estan preocupats pels temps, perquè queden pocs mesos per a la 
temporada turística i els agradaria saber si aquesta qüestió està resolta.

Sr. Mayans: Des de finals de 2011, l’Ajuntament és coneixedor de la possibilitat del trasllat de les 
competències sobre la concessió d’autoritzacions estacionals.
Varen començar a mantenir reunions periòdiques amb les cinc associacions de taxistes que hi ha 
en el municipi, i en aquests moments estan treballant en col·laboració amb els altres Ajuntaments, 
per tractar aquest tema i unificar criteris, donat el caràcter de prestació conjunta.
La idea és mantenir el pla antic elaborat pel Consell Insular, amb petites variacions. En aquest pla 
es definirà el nombre d’autoritzacions, l’estacionalitat del pla, els torns, horaris, la taxa i els grups 
d’accés a la mateixa.

Sr.  Ruiz: Està  content  que  estiguin  treballant  amb  altres  Ajuntaments.  Entén  que  aquest 
Ajuntament tindrà veu i vot a l’hora de decidir sobre les seves llicències. 
Hi ha preocupació en el tema del GPS, el Sr. Mayans ho sap i haurà de prendre la decisió que 
esperen que sigui la millor per a la ciutadania. Creu que van un poc tard. 

Sr. Mayans: Ha tingut moltes reunions amb les associacions.
Ara estan parlant amb altres Ajuntaments, sobre els taxistes pirates. Ho volen erradicar  amb l’ajuda 
de la Guardia Civil i Policia Nacional, i esperen que, almenys aquest any, la situació no sigui tant 
caòtica com altres anys.
El que li pot avançar és que el nombre d’autoritzacions que volen donar des d’aquest Ajuntament, el 
volen tenir consensuat i que hi hagi un informe tècnic de viabilitat.
També estan valorant l’estacionalitat del pla, tenen un termini màxim de quatre mesos, però pensa 
que amb tres serà suficient.
Quan al tema dels torns, creu que s’ha de permetre la prestació de tots els estacionals durant el 
període de vigència.
Els horaris es contempla que pugui ser partit o de 24 hores.
La taxa s’ha de crear, i serà el més unificada possible amb els altres Ajuntaments. 
Els grups d’accés a aquestes llicències, pensa que el més just és que sigui 50% i 50%, com feia el 
Consell Insular i que sigui mitjançant sorteig.
Quan al tema dels GPS, ahir en el Consell d’Alcaldes, el President del Consell va dir que es posen 
en marxa per a l’elaboració del tema del GPS.

7.2.- Moció de control del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, sobre actuacions de promoció 
del comerç.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DE CONTROL DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE 
PER EIVISSA SOBRE ACTUACIONS DE PROMOCIÓ DEL COMERÇ

Carmen Boned Verdera, 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:
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Actuacions  i  línies  de treball  previstes per  la  Regidoria  de Comerç per  a l'any 2012,  així  com 
prioritats d'aquest  departament,  pressupost  disponible  i  línies de suport  a les petites i  mitjanes 
empreses del municipi.

Eivissa, 17 de febrer de 2012
Sgt. Carmen Boned Verdera
Regidora del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a 

l'Ajuntament d'Eivissa”

Intervencions:

Sra. Boned: Volen saber que pensa fer aquest any la regidoria de comerç? Que els expliqui quines 
son les seues prioritats, i les seues línies d’actuació.
Han vist que manté alguns programes, però no tots. Quins són els que pensa repetir i els que pensa 
eliminar? Quines mesures pensa adoptar per donar suport a les petites empreses, que ara mateix 
no estan passant pel seu millor moment.

Sr. Rodrigo: A dia d’avui, a la partida de promoció econòmica del pressupost per al 2012 hi ha 
81.000 euros.
Com que hi ha programes de l’anterior equip de govern que estaven ben plantejats, és mantindran.
Demà presentaran les activitats que es faran en els mercats nou i vell. Aquest any s’està donant 
prioritat a les ajudes per revitalitzar tot el tema dels mercats.
Seguiran fent la fira del producte local, i generant producte que sigui atractiu per al turisme i els 
visitants.
Han creat una citycard, que quan tinguin físicament el suport li donaran més publicitat, a la qual hi 
poden participar de forma gratuïta tots els empresaris del municipi. Tindrà una versió cruissecard, 
perquè consideren que el mon del creuer no és un futur, sinó  un present.
Una de les grans prioritats,  és intentar  ajudar  al  comerç en èpoques més dures,  com l’hivern, 
intentant que sigui una ciutat atractiva per al consum, no només pels visitants, sinó també per als 
residents.

Sra. Boned: Tot el que diu està molt bé, però no l’ha convençut.
Han rebut bastants queixes per part dels comerciants, que troben a faltar una poc de recolzament. 
Sembla que l’Ajuntament ha oblidat algunes promocions.
És una llàstima que en el seu primer pressupost, independentment de com estiguessin les arques, 
s’ha demostrat que el comerç interessa molt poc.
L’esforç  que  estan  fent  ara  els  comerciants  és  considerable,  així  que  esperen  que  amb  els 
ingressos extres que obtindran enguany amb la pujada d’impostos, els hi suplementin un poc les 
partides econòmiques.

Sr. Ferrer: Dona les gracies per continuar coses que es varen iniciar la legislatura anterior, però vol 
recordar que a la campanya de nadal li van treure la part més atractiva que tenia, que era que els 
sous que es recaptaven anaven a una ONG, o a persones que tenien necessitats especials.
Quan li va traspassar la Regidoria, li va deixar diners.
Quan als creuers, vagi en compte amb les estadístiques perquè no són certes. Tenen que controlar 
el tema de les estadístiques, perquè són les que interessa donar a l’Autoritat Portuària. A l’any 1995 
es doblaven, respecte a les d’ara, les escales de creuers al port d’Eivissa.
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Sr. Rodrigo: Les estadístiques de l’Autoritat  Portuària es poden interpretar de moltes maneres. 
Quan hi ha menys operacions, però els vaixells des de l’any 1995 a ara han duplicat la seua mida, 
el que importa potser és la gent que ve.
Quan al tema dels pressupostos no en volia parlar, però ja que ha tret el tema, la reducció no és 
una qüestió política, sinó que ens han reduït a tots, perquè no hi ha sous. 
El que li va deixar el Sr. Ferrer es va gastar amb el que estava programat, garantit i compromès.
Va ser ell que va prendre la decisió de la campanya de nadal. Va considerar que els comerciants 
que volguessin aportar diners a l’ONG, ho podien fer ells de manera particular i optaren que els 
pocs diners que tenien fossin per a la campanya.

8è. Precs i preguntes:

8.1.- Sra. Costa: Precs.
1. Demana al  Sr.  Secretari,  que la intervenció de l’Alcaldessa en el  punt  de l’arxiu  del plec de 
neteja, sigui el més literal possible, perquè entén que el to i la vehemència que ha emprat, i les 
paraules ofensives cap a representants de la Corporació han de ser traslladades a l’Acta, perquè 
entén que és un to i un vocabulari inusual.

2. Demana als membres de l’equip de govern que es repassin l’acta de l’anterior sessió, perquè 
diuen  que  algú  va  dir  a  l’equip  de  govern  eren  vagos.  Creu  que  es  refereixen  a  ella,  i  està 
pràcticament segura que no va dir  aquestes paraules. Únicament va intentar evidenciar  que l’hi 
semblava que no es treballava prou i que es treballés més, perquè en aquell ple en concret i a 
l’anterior, no hi havia cap punt a l’ordre del dia per part de l’equip de govern. Però això no vol dir 
que insultés a ningú.

3. Demana que els hi entreguin una còpia de l’informe de l’auditoria d’ITUSA perquè es puguin 
defensar de les acusacions que els hi fan contínuament.

Preguntes.
1. Vol saber si el Partit Popular té un model de ciutat i si en aquest model de ciutat hi entra un port 
esportiu a es Viver o no?
2. Per poder començar les obres del col·legi de Sa Bodega sense que hagi passat l’addenda del 
conveni per ampliar el pressupost pel Ple?

8.2.- Sr. Costa: Vol recordar que el projecte de Vara de Rey, no hi ha hagut cap informe extern mai, 
i que ha estat informat tot per funcionaris de la casa. Una altra cosa és demanar informes a altres 
funcionaris  de  la  casa  per  enfrontar-los  entre  sí.  Sol·liciten  que  el  funcionari  responsable  del 
contracte, emeti un informe de la situació actual del projecte de Vara de Rey.

8.3.- Sra. Boned: 
Han pogut solucionar el tema dels banys d’es Soto?

8.4.- Sr. Ruiz:
Els 200.000 euros que hi ha en pressupost, aniran a millorar el pavelló d’es Pratet?
Demana que se li contesti avui i que no li digui que va ser regidor 4 anys i que no va fer res per 
millorar el manteniment.

8.5.- Sr. Molina:
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Demana que inclogui a l’ordre del dia del proper Ple, o de la Comissió Informativa d’Administració 
Municipal, en compliment de l’article 4.3 de la Llei 15/2010, l’informe sobre compliment dels terminis 
previstos a la llei per al pagament d’obligacions de cada entitat local a proveïdors.

8.6.-  Sr.  Ferrer: Preguntes.  1.  Quantes  persones  varen  anar  a  FITUR?  Costos?  Reunions  i 
trobades que es varen fer allí?
2. L’aplicació a internet no funciona. Falten 3 vídeos que no estan penjats.
3. Quin criteris serviren per retirar els contenidors soterrats del carrer de la Creu?
4. Com està la situació, tant urbanística com de permisos, per exercir l’activitat de comerç Wang, i si 
compleix la llei de comerç?
Precs. 1. Demana a la Sra. Alcaldessa que no faci arengues.
2. Demana que es convoqui la Comissió de Cultura perquè s’han de convocar encara que no hi 
hagi temes.

8.7.- Sr. Villalonga: Precs. 1. Demana que es convoquin totes les Comissions.
Preguntes. 1. Quantes persones s’han empadronat l’any 2011, per mesos?
2. Com es troba la tramitació del crematori i quins tràmits s’estan realitzant?
3. Com es troba la tramitació del pla d’embelliment? S’han reunit amb algunes entitats? Comptaran 
amb ells?

Sra. Sánchez-Jáuregui: Contaran amb ells.

Sra. Sansano: Han solucionat els problemes dels banys d’es Soto. S’obriran el dia 1 de març. En 
temporada baixa estarà obert de 10 hores a 16 hores, i quan comenci l’època d’estiu fins a les 20 
hores.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Contestació escrita a la pregunta formulada pel Sr. Sánchez, en el ple 
anterior:

“En contestación a las preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de 26 de enero de 2012 sobre la 
instalación de un crematorio y de un tanatorio informarles que:
Como se le ha informado,  este tema se está tratando en el  Consell  de Alcaldes con el  fin de 
mancomunar estos servicios en la  isla  para que el  coste de las administraciones así  como,  la 
repercusión del precio del servicio a los ciudadanos sea lo menos costoso para los ciudadanos.
En el Consell de Alcaldes, el ayuntamiento de Santa Eulalia informó de la posibilidad de construir 
un crematorio en su municipio.
La  postura  de  este  ayuntamiento,  en  este  o  cualquier  tema,  será  velar  siempre  por  nuestros 
ciudadanos y por no imponer ningún servicio que pueda presentar un coste desmedido para esta 
administración, ni para los habitantes de esta ciudad.

Eivissa, a 23 de febrero de 2012
LA ALCALDESA,

Fdo.: Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez”

Sra. Marí: Contestació escrita a la pregunta formulada per la Sra. Costa, en el ple anterior:

“A la pegunta presentada en el Pleno Ordinario de 26 de enero de 2012 en relación a las obras del 
colegio de Sa Bodega informarles que:
Está previsto que las obras del colegio se reanuden el próximo lunes, 27 de febrero, como informó 
este miércoles el conseller de Educación, Rafael Bosch, en el Parlament.
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En breve, se llevará al pleno de la corporación la aprobación del modificado del proyecto de y de la 
adenda al  convenio económico.  En cuanto se formalicen los trámites administrativos y técnicos 
necesarios, entre tanto, los trabajos se realizarán en la parte no afectada por el modificado.
En  cuanto  al  estado  de  los  restos  arqueológicos  encontrados,  la  técnico  de  Patrimonio,  Rosa 
Gurrea,  las  ha visitado  y  fotografiado,  y  considera  que no  han sufrido  daños,  ni  se  han visto 
perjudicadas durante estos meses.

Eivissa a 23 de febrero de 2012
Fdo. María del Pilar Marí Torres.”

Sr. Mayans: Contestació escrita a la pregunta formulada pel Sr. Ruiz en el ple anterior.

“¿Seguirán los mismos criterios y medidas para la tala de árboles en el futuro?

El criterio que se sigue desde l´Ajuntament d´Eivissa respecto a una posible tala es de carácter 
técnico basado en la profesionalidad y la experiencia del técnico en jardines. 
Se evalúa el estado del árbol y en caso de enfermedad se intenta recuperar mediante poda y/ó 
tratamiento fitosanitario. 
En otros caso cuando el tronco está podrido, hueco ó sufre una enfermedad irreversible y, por lo 
tanto,  su estabilidad supone un peligro para el  ciudadano se opta por la  tala intentando,  en la 
medida de lo posible, sustituir el árbol talado por otro joven como ha ocurrido en la calle Carlos V, 
Avenida Pedro Matutes Noguera ó, por ejemplo, el Parc de la Pau.

Juan Mayans Cruz
-Concejal de Medio Ambiente, Movilidad y Protección Civil-“

Sr. Mayans: Contestació escrita a dos preguntes formulades pel Sr. Ferrer en el ple anterior.

“¿Continuarán en la misma línea de trabajo que AENOR marca para las playas de Figueretes 
y Platja d´en Bossa? , ¿Cuándo se pondrán a evaluar ambas playas?

Desde  la  concejalía  de  medio  ambiente,  movilidad  y  protección  civil  seguiremos  apostando  y 
trabajando  para  que  Figueretes  y  Platja  d´en  Bossa  puedan  tener  el  mismo  ó  similar 
reconocimiento  que  hoy  tiene  la  playa  de  Talamanca  .  La  certificación  AENOR,  supone  una 
herramienta de gran utilidad para la promoción del desarrollo sostenible en los municipios, así como 
para alcanzar una gestión más eficaz a favor de la calidad de vida de los ciudadanos.
Creemos, además, que la posibilidad de que haya otros organismos evaluadores ambientales de 
playas así como de puertos como la Fundacion de Educación Ambiental (FEE) para la concesión de 
banderas azules es algo que estamos valorando y estudiando su viabilidad.

¿Qué línea de actuación tienen en relación al arbolado de la ciudad?

Nuestra línea de actuación en cuanto a arbolado va a continuar en la misma dirección que hasta 
ahora:

-126 palmeras podadas con su correspondiente tratamiento sanitario y siguiendo las disposiciones 
legales relativas a la lucha contra la plaga del picudo rojo.

-106 arces podados.

-410 ficus nítida podados y saneados. 
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-Poda de moreras en Cas Serres. 

En algunos casos cuando el tronco se encuentra podrido ó el árbol tiene una enfermedad 
irreversible se opta por la tala y en otros muchos casos cuando el árbol está enfermo se opta por la 
poda y su futura revitalización con su tratamiento fitosanitario. 

Destacar también que se ha replantado y se replantará en muchas zonas dónde existían vacíos por 
una tala previa realizada años anteriores (Parque de la Paz, Carlos V ó Ignasi Wallis). 

Juan Mayans Cruz
-Concejal de Medio Ambiente, Movilidad y Protección Civil-“

Sr. Larroda: Contestació escrita a la pregunta formulada per la Sra. García en el ple anterior.

“Asunto. Trabajos de señalización, realizados por la brigada, durante el año 2012, hasta el 
dia de la fecha.
Carrer de Cas Dominguets, borrado del aparcamiento y ampliarlo a 2,50 m. de anchura, para que 
puedan aparcar vehiculos industriales.
Carrer de marc Benet Arabi, señalización de eje y aparcamientos, calle de acceso a Campsa, Gesa 
y Cespa.
Carrer del Pare Manxarell, señalizar y hacer varias mejoras, solicitadas por la Policia Local.
Cruce  del  carrer  Juan  Xico  con  Ramón  Muntaner,  borrar  Ceda  el  Paso  y  aparcamiento  para 
montos.
Carrer de Cas Dominguets cruce con Camino a Puig den Valls, pintar de amarillo varios tramos, 
para facilitar  las maniabras en dicho cruce.
Carrer de Juan Xico, repintar los bordillos de amarillo.
Carrer de Pere Tur, señalizar nueva plaza de aparcamiento, para minusválidos.
Pintar franjas amarillas, en la escalera de acceso a Can Botino.
Señalizar, nuevo aparcamiento, para carga y descarga en el carrer Fray Vte. Nicolas nº 36.
Carrer de Josep Mª. Quadrado, borrado del amarillo de un atiguo carga y descarga.
Aparcamiento  carrer  des  Cubells  (Multicines)  dividir  y  pintar  flechas,  en  accesos,  modificar 
aparcamiento para minusválidos, pintar varios aparcamientos nuevos, pintar cuadricula amarilla en 
una zona de paso para peatones, que aparcaba un vehiculo y en un lateral de una acceso, pintar 
aparcamiento para motos, para dar mas visibilidad a la salida.
Carrer Jondal y es Cubells, señallizar de amarillo, frente dos paradas de autobus.
Carrer del Bisbe Huix cruce con carrer de Cataluña, pintar nuevo Ceda el Paso.
Carrer de cas Dominguets, cruce con Camino Puig den Valls, repintado de paso para peatones,
2 Ceda el Paso y un tramo de eje.
También por el personal de la brigada de señalilzación, se dedica a colaborar en el montaje de 
carpas,  escenarios  etc  para  fiestas,  colocación  y  reparación  de  señalización  vertical,  rotulos  y 
bacheo de toda la Ciudad.
Eivissa, a 21 de febrero de 2012
Fdo. Juan Ramon Riera”

“ASUNTO: SEÑALIZACION HORIZONTAL DE LA CIUDAD.
    La señalización horizontal, es un trabajo que se realiza, por la brigada municipal, durante todo el 
año. Si bien en la temporada de invierno, es cuando mas atrasado se lleva, debido a la dificultad de 
días  lluviosos  o  de  viento  fuerte,  que  no  se  puede  pintar.  También  el  personal  ha  estado 
colaborando en montaje de diferentes eventos, tapado de baches que se forman mas, en épocas 
de lluvia así como señalización vertical y una baja por enfermedad, del oficial que se dedica a la 
señalización.             
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                                     Eivissa, a 21 de febrero de 2012
                                      Fdo. Juan Ramon Riera”

Sr. Daura: Contestació escrita a la pregunta formulada pel Sr. Molina en el ple anterior.

“ASUNTO: PREGUNTA AL PLENO SR. MOLINA TEMA RD 20/2011
Informe que se emite a petición verbal del Tte. Alcalde Juan Daura.

Primero.- En relación a la evaluación del impacto del RD 20/2011, en concreto los artículos 
8.1.c y 8.2.c, debe de informar que se está evaluando, no teniendo aun datos concretos debido a 
que la Gerencia del Catastro tiene pendientes de resolver recursos contra la valoración catastral 
que  comenzará  a  aplicarse  en  2012  y  hasta  que  no  finalice  dicha  tramitación,  no  puede 
cuantificarse la aplicación de la norma.

Segundo.-  En cuanto a si  la Corporación aplicará los 2 artículos arriba mencionados,  el 
Funcionario  que  suscribe,  entiende  que  obviamente  que  si,  pues  la  Ley  es  de  obligado 
cumplimiento.

Tercero.- El impacto que tendrá en los recibos de IBI, debe informarse que se ha solicitado 
de forma verbal, al Catastro y a la FELIP, la interpretación que deberá hacerse de la aplicación de 
la norma, y a fecha de hoy, no existe por parte de ellos una postura uniforme de cómo deberá 
aplicarse. Este Funcionario entiende, que deberá desarrollarse la normativa para su aplicación.

Eivissa a 21 de febrero 2012
Fdo. José Torres Riera

Tesorero Acctal.”

Sr. Rodrigo: Contestació escrita a la pregunta formulada pel Sr. Ferrer en el ple anterior.

“Respuesta  a  la  pregunta  del  PSOE-Pacte  per  Eivissa  sobre  actuación  del  equipo  de 
gobierno municipal en la edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR) 2012
El  equipo  de  gobierno  del  Ayuntamiento  de  Eivissa  acudió  a  la  pasada  edición  de  Fitur, 
representado por su alcaldesa, Marienna Sánchez-Jáuregui, y su concejal de Comercio y Turismo, 
Ignacio Rodrigo.
Durante  la  feria,  la  primera  edil  mantuvo una docena  de  reuniones  con representantes  de  las 
oficinas españolas de turismo en enclaves como Miami, Roma o Tokio, así como con la secretaria 
de  Estado  de  Turismo,  Isabel  Borrego,  el  presidente  del  Grupo  Ciudades  Patrimonio  de  la 
Humanidad de España (GCPHE), cuya Comisión de turismo preside Sánchez-Jáuregui, y diferentes 
tour operadores y asociaciones de carácter turístico.
Además,  la  primera  edil  de  Vila  asistió  a  varios  actos y  presentaciones,  como la  recogida del 
certificado AENOR, concedido por la política medioambiental llevada por el Consistorio en su litoral, 
o la puesta de largo de la competición de resistencia Ultra Team.
Rodrigo, por su parte, participó en reuniones y eventos para promocionar los productos turísticos 
del municipio, como la celebración de bodas en enclaves Patrimonio de la Humanidad, la City Card, 
el Ibiza Chess Festival o productos turísticos ya consolidados como las visitas treatralizadas a Dalt 
Vila,  el  programa de Platges del Segle XXI,  el  Festival  de Jazz, las visitas a la posidonia o el 
Mercado Medieval.
Además, en el marco de la feria, técnicos del Consistorio mantuvieron también reuniones con otras 
entidades de carácter turístico para promocionar la vertiente cultural y patrimonial del municipio, en 
el marco del GCPHE, grup al que pertenece la ciudad de Eivissa.
Fdo. Ignacio Rodrigo.”

Sra. Sánchez: Contestació escrita a la pregunta formulada pel Sr. Ferrer en el ple anterior.
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“En el pleno ordinario del 26 de enero de 2012 el Sr. Vicente Ferrer formuló la pregunta 5.6 nº2 que 
paso a contestar por escrito.
Se puso otro bar en el estadio por mutuo acuerdo entre los dos clubes que entrenan en el estadio. 
Es temporal.
Tiene a su disposición, en el patronato de deportes, el convenio con el club.

Eivissa, a 23 de febrero de 2012
Fdo.: María del Mar Sánchez Gutiérrez”

Sr. Rodrigo: Contestació escrita a la pregunta formulada pel Sr. Villalonga en el ple anterior.

“Respuesta a la pregunta sobre el nombre oficial del municipio de Eivissa
Según el punto 1 del artículo 14 de la Ley 3/1986, de 29 de abril, de Normalización Lingüística en 
las Illes Balears,  los topónimos de la  Comunidad Autónoma tienen como única  forma oficial  la 
catalana.
El  punto  2  de  este  mismo  artículo  destaca  que  corresponde  al  Govern,  de  acuerdo  con  el 
asesoramiento  de  la  Universidad  de  les  Illes  Balears,  determinar  los  nombres  oficiales  de  los 
municipios,  territorios,  núcleos  de  población,  vías  de  comunicación  interurbana  en  general  y 
topónimos de la Comunidad Autónoma.”

Sra. Sansano: Contestació escrita a la pregunta formulada per la Sra. Costa en el ple anterior.

“En contestación a la pregunta formulada en la sesión plenaria del día 26 de enero de 2012 relativa 
a la celebración del XI Congreso Mundial de la OCPM en Sintra comunicarles lo siguiente:
Esta alcaldía no pudo asistir al XI Congreso Mundial de la OCPM porque coincidió con el Pleno 
ordinario de noviembre y además, ese fin de semana el Grupo de Ciudades Patrimonio celebraban 
su Asamblea en la ciudad de Cáceres. El acta de la Asamblea General de la OCPM todavía no ha 
sido  envidada  desde la  Secretaría  General  de Quebec pero  si  contamos con el  acta  de la  XI 
Conferencia Regional del Sur y del Mediterráneo de la OCPM que les adjuntamos.
De todas las maneras, el tema genérico con el que se trabajó es el impacto del Cambio Climático 
en  lugares  Patrimonio  Mundial.  En  este  contexto,  el  XI  Congreso  Mundial  pretende  crear  una 
plataforma de diálogo y de intercambio de conocimiento sobre las Ciudades Patrimonio Mundial y el 
Cambio Climático, considerando su aplicabilidad tanto en términos de políticas como de iniciativas.
La naturaleza específica de los cambios climáticos convierte a las Ciudades Patrimonio Mundial en 
“laboratorios” ideales para hacer un seguimiento del impacto y probar medidas de adaptación y 
mitigación  de  las  consecuencias,  de  forma  que  mejore  su  bienestar  socioeconómico.  Esto 
garantiza,  al  mismo  tiempo,  la  conservación  del  patrimonio.  Como  guardianes  del  patrimonio 
mundial, estas ciudades enfrentan un reto adicional, es decir las medidas que en ellas son tomadas 
pueden atraer la atención e influenciar la adopción de buenas prácticas de gestión en otros lugares.

Eivissa a 23 de febrero de 2012
Fdo. Catalina Sansano Costa”

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les tretze hores i cinquanta minuts del dia, 
de la qual s’estén la present Acta que consta de quaranta-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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