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ORDRE DEL DIA
1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
- Acta núm. 4/13, ordinària de data 30 d’abril.
2n. Proposta Concessió Medalles d’Or de la Ciutat.
3r. Aprovació inicial del Reglament d’ús del centre de creació Juvenil.
4t. Proposta d’aprovació de la creació del Consell Municipal de la Infància i Adolescència de
l’Ajuntament d’Eivissa, i aprovació inicial del seu Reglament.
5è. Proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Eivissa a la Alianza Mar Blava – Ibiza y Formentera
zona libre de prospecciones.
6è. Aprovació de la forma de gestió, de l'avantprojecte d'obres i de l’avantprojecte d'explotació del
contracte de gestió de servei públic per la recollida de residus sòlids urbans i la neteja viària i de les
platges del municipi d'Eivissa.
7è. Nomenament d’Interventors Tècnics per a la reversió de la concessió de concessió de recollida
de residus sòlids urbans, el seu transport a abocador i neteja viària del municipi d'Eivissa
8è. Efectes de la Sentencia del TSJ de les Illes Balears 727/2012 Aqualia Gestio Integral de l’Aigua.
9è. Sol·licitud al Consell per a la transferència de la titularitat de l’avinguda Santa Eulària i part de
l’avinguda 8 d’Agost a l’Ajuntament.
10è. Proposta i declaració institucional del Municipi d’Eivissa com a lliure de desnonaments.
11è. Aprovació de la revisió de preus any 2012 presentada per la concessionària CESPA S.A.
corresponent al servei de recollida de residus sòlits urbans, transport a l’abocador i neteja viària del
municipi d’Eivissa.
12è. Aprovació de la revisió de preus any 2013 presentada per la concessionària CESPA S.A.
corresponent al servei de recollida de residus sòlits urbans, transport a l’abocador i neteja viària del
municipi d’Eivissa.
13è. Proposta de resolució del recurs de reposició interposat contra l’acord d’aprovació de les
tarifes del Centre Intermodal i de Serveis, adoptats pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària el
28 de febrer de 2012
14è. Aprovació de les normes general per a l’establiment o modificació de preus públics o privats
per l’Ajuntament d’Eivissa.
15è. Aprovació de cessió gratuïta de l’immoble situat a l’Avda. Isidor Macabich, núm. 56 a favor de
l’Administració General de l’Estat.
16è. Rectificació inventari municipal de bens a 31 de desembre de 2012.
17è. Expedient de modificació pressupostària núm. 14/2013.
18è. Mocions amb proposta d’acord.
1. Moció del Grup Municipal EPIC, amb proposta d’acord pel tal que s’iniciïn el tràmits per
crear una parada d’autobusos – amb embarcament i desembarcament de passatgers- a
l’Avda. Isidor Macabich, a l’altura de l’antiga Delegació del Govern.
2. Moció del Grup Municipal EPIC, amb proposta d’acord pel tal que es creï el “Foro de
salud acústica del municipio de Eivissa”, per a controlar, avaluar i proposar mesures
que evitin, redueixin i limitin la contaminació acústica.
3. Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord pel tal de
demanar al Govern Balear col·laboració en matèria de promoció turística per a la ciutat
d’Eivissa, declarada Patrimoni Mundial per la Unesco.
19è. Decrets i comunicacions.
1. Donar compte de l’informe sobre morositat emès per la Tresoreria i Intervenció
corresponent al segon trimestre de l’exercici 2013.
2. Donar compte de l’informe del segon trimestre de 2013 del Pla d’ajust del mecanisme
del pla de pagaments al proveïdors Reial Decret-Llei 7/2012, de 9 de març.
20è. Mocions sense proposta d’acord.
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1. Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, de control sobre la situació actual
i la projecció per a la resta de la legislatura de l’Àrea de Benestar Social.
2. Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, de control sobre la situació del
barri de sa Penya.
3. Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, de control sobre la societat
IMVISA.
21è. Precs i preguntes.

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 1 D’AGOST DE 2013.

CARÀCTER

ORDINARI,

PER

L'EXCM.

ASSISTENTS:
Sr. Alcaldessa-Presidenta:
Sra. María del Pilar Marí Torres
Srs. Regidors:
Sr. Juan Daura Escandell
Sra. Catalina Sansano Costa
Sr. Juan Mayans Cruz
Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez
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. Juan Orihuela Romero
Interventor-Acctal:
Sr. José Torres Riera
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ACTA NÚM. 9/13
A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les deu hores del dia u d’agost de dos mil tretze; sota la
Presidència de la Sra. Alcaldessa-Presidenta, Sra. María del Pilar Marí Torres, es reuneixen els
Srs. Regidors expressats al marge per tal de celebrar sessió ordinària de l'Excm. Ajuntament Ple,
en primera convocatòria, per a la qual han estat citats de forma reglamentària.
Actua de secretari el Lletrat de la Corporació que subscriu.
DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA
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. 4/13 de 30 d’abril.
2n. Proposta Concessió Medalles d’Or de la Ciutat:
Donat compte de la proposta del tenor literal següent:
“PROPOSTA A LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA
La Medalla de la Ciutat d’Eivissa és una condecoració municipal creada per premiar o reconèixer
mèrits extraordinaris que concorrin en persones, entitats o corporacions, tant nacionals com
estrangeres, per haver prestat serveis o dispensat honors o beneficis a la ciutat d’Eivissa.
Tenint en compte l'anterior i vistos els informes emesos Cristina Palau Boned, Tècnica de Patrimoni
Històric del Consell d'Eivissa; la senyora Fanny Tur Riera, historiadora i arxivera de l'Arxiu històric
de l'Ajuntament d'Eivissa i el senyor Felip Cirer, historiador i Director de l’Enciclopèdia d’Eivissa i
Formentera, acreditatius dels mèrits que concorren en la senyora Carmen Tur, de la Colla de sa
Bodega; el senyor Vicent Juan Guasch, de Viajes Ibiza -a títol pòstum- i el senyor José Cerdà
Gimeno, notari d'Eivissa per a que se’ls atorgui la medalla de la ciutat, mitjançant la present, de
conformitat al previst a l’article 8.5 del Reglament per a la concessió d’honors i distincions de
l’Excel·lentíssim Ajuntament d’Eivissa i considerant-se que les persones citades anteriorment
mereixen l’atorgament de la medalla de la ciutat, es proposa a la Comissió Informativa de Cultura
que adopti els següents acords:
PRIMER.- Dictaminar favorablement l’atorgament de la medalla de la ciutat d’Eivissa a la
senyora Carmen Tur, de la Colla de sa Bodega; el senyor Vicent Juan Guasch, de Viajes Ibiza -a
títol pòstum- i el senyor José Cerdà Gimeno, notari d'Eivissa.
SEGON.- Remetre el present dictamen a la Sra. Alcaldessa a fi de que en el seu cas estimi
el present dictamen i elevi la corresponent proposta al Ple de la Corporació per a la resolució de
l’expedient instruït.
Eivissa, 10 de juliol de 2013
L’INSTRUCTORA
La Segona Tinent d’Alcalde,
Catalina Sansano Costa”
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Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Cultura, Joventut, Educació, Serveis
Socials, Esports i Promoció Turística i Econòmica.
Intervencions:
Sra. Costa: Votaran a favor d’aquesta proposta. Feliciten a cadascun dels mereixedors d’aquesta
medalla. S’alegren de que els proposats siguin ciutadans que destaquen per la seua feina o
professionalitat, i especialment perquè hi ha una dona.
Sr. Ferrer: Dóna l’enhorabona a les persones que reben aquesta distinció. Espera que sigui un
orgull per als perceptors d’aquesta medalla, que és molt important per a la nostra Ciutat.
Sra. Sansano: Agraeix la unanimitat. Són ciutadans que sobradament reuneixen uns mèrits que els
fan candidats indispensables a aquestes medalles d’or.
Enguany es proposa atorgar la medalla a:
Sr. José Cerdá Gimeno, pioner i màxim estudiós del dret foral específic d’Eivissa i Formentera,
marcant sempre la diferència i les peculiaritats que té aquest front al dret foral de Balears, i màxim
defensor d’aquestes diferències.
A títol pòstum, al Sr. Vicente Juan Guasch, empresari del sector turístic eivissenc, que també ha fet
molt, tant pel sector turístic com per la seua lluita personal, de no parar i seguir amb totes les
empreses que considerava que tenia que portar endavant, tant a nivell d’Illa com de fora.
A la Sra. Marí Carmen Tur, mestra jubilada, sobre tot és una gran coneixedora de les costums,
tradicions i història d’Eivissa i Formentera.
Felicita a aquestes tres persones i a les seues famílies.
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat.
3r. Aprovació inicial del Reglament d’ús del centre de creació Juvenil:
Donat compte de la proposta d'acord de la Regidora Delegada de Joventut, del tenor literal següent:
“PROPOSTA D'ACORD DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT
A LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA
ASSUMPTE: APROVACIÓ DEL REGLAMENT D'ÚS DEL CENTRE DE CREACIÓ JUVENIL
La Regidoria de Joventut, vol obrir aquest 2013, un nou centre de creació juvenil al reformat edifici
de c. castella núm. 19, aquest centre es dirà C19.
Aquest edifici pretén ser un espai per a la producció, promoció, formació i creació jove. Un lloc de
trobada amb usos alternatius i polivalents d'oci creatiu. Proporcionant als joves les eines suficients,
de màxima qualitat i de difícil accés per a la majoria d'ells, per a què puguin desenvolupar activitats
artístiques. A través d'uns serveis com aules d'estudi, sales d'arts plàstiques, d'arts escèniques,
audiovisuals i un punt d'informació jove o punts de trobada.
Per regular-ne el funcionament, els drets i obligacions de les persones usuàries i de l'administració
s'ha redactat un reglament d'ús del C19, i què té per objecte: preveure la utilització racional i
ordenada de les instal·lacions, garantint a les persones joves del municipi i entitats, en igualtat de
condicions, l'accés i utilització de les mateixes.
Garantir l'aprofitament integral dels recursos disponibles, tant materials com humans.
Establir sistemes de control de les activitats.
Per aquest motiu es proposa a la Comissió informativa de Cultura el següents acords:
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Aprovar el reglament d'ús del centre de creació jove.
Publicar el reglament d'ús, a la pàgina web municipal i al tauler d'anuncis de la Corporació.
Eivissa, 16 de juliol de 2013
Tècnica de Joventut
Encarnación Silverde Fernández

Regidora de Joventut
Maria del Mar Sánchez Gutiérrez”

“REGLAMENT D’US DEL CENTRE DE CREACIÓ JUVENIL
INDEX
Capítol 1. Disposicions generals
Article 1.- Objecte............................................................................. pàg. 3
Article 2.- Principis ........................................................................... pàg. 3
Article 3.- Subjecte .......................................................................... pàg. 3
Article 4.- Descripció de l'espai jove ............................................... pàg. 4
Capítol 2.Gestió i organització
Article 5.- Estructura organitzativa .................................................. pàg. 6
Article 6.- Òrgans responsables del centre ..................................... pàg. 7
Article 7.- Serveis ............................................................................ pàg. 9
Article 8.- Descripció dels serveis ................................................... pàg. 9
Capítol 3. Règim d´'us dels espais per part d'entitats, institucions o persones físiques
Article 9-Normes generals dels espais objecte de cessió............... pàg. 10
Article 10.-Sol·licitud de reserva d'ús dels espais ........................... pàg. 11
Article 11.-Procediment de l'autorització d'ús.................................. pàg. 11
Article 12.-Criteris per a la cessió d'us dels espais ......................... pàg. 12
Article 13.-Convenis d´'us ............................................................... pàg. 12
Article 14.-Deures dels sol·licitants i organitzadors d'activitats....... pàg. 13
Article 15.-Taxes ............................................................................. pàg. 13
Capítol 4. Normes d'ús de l'espai jove
Article 16.- Condicions .................................................................... pàg. 13
Article 17.- Drets i deures de les persones usuàries ...................... pàg. 13
Article 18.- Deures........................................................................... pàg. 14
Article 19.- Normes generals i especifiques .................................... pàg. 14
Article 20.- Fulls de reclamacions i objectes perduts ...................... pàg. 14
Article 21.-Règim disciplinari........................................................... pàg. 15
Article 22.-Menors d'edat ................................................................ pàg. 17
Article 23.-Procediment sancionador .............................................. pàg. 17
Disposició final.-Entrada en vigor
Annex
Capítol 1. Disposicions generals
Article 1.- Objecte
Aquest reglament regula el funcionament del Centre de Creació Jove, així com els drets i
obligacions de les persones usuàries i l' ús de les instal·lacions, i té per objecte:preveure la
utilització racional i ordenada de les instal·lacions, garantint a les persones joves del municipi i
entitats, en igualtat de condicions, l'accés i utilització de les mateixes. Garantir l'aprofitament
integral dels recursos disponibles, tant materials com humans. Establir sistemes de control de les
activitats.
Pretén ser un espai per a la producció, promoció, formació i creació jove. Un lloc de trobada amb
usos alternatius i polivalents d'oci creatiu. Proporcionant als joves les eines suficients, de màxima
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qualitat i de difícil accés per a la majoria d'ells, per a què puguin desenvolupar activitats artístiques.
A través d'uns serveis com aules d'estudi, sales d'arts plàstiques, d'arts escèniques, audiovisuals i
un punt d'informació jove o punts de trobada.
Article 2.- Principis
L' organització del centre de creació jove respon als principis de polivalència dels espais i serveis,
de integració i coordinació de les institucions, així com de participació de les persones usuàries.
Els serveis que es presten en el Centre han de mantenir-se en una eficient coordinació i execució
integrada dins de la programació general.
Totes les persones o entitats que vulguin fer ús del centre de creació jove hauran de seguir les
normes generals d'us i reserves establertes en aquest reglament, en l'article 12.
Article 3.- Subjecte
El centre de creació juvenil es dirigeix principalment a la població juvenil del municipi.
A efectes del present reglament s'entén per persones usuàries aquelles persones que accedeixen
al centre a través de l'ús d'espais i també aquelles persones que hi accedeixen perquè ofereixen les
activitats o les proposen.
Podran ser persones usuàries del centre de creació jove:
a) Les persones joves d'entre 13 i 30 anys i les entitats, col·lectius o associacions quan els
components tenguin entre 13 i 30 anys majoritàriament.
b) Les persones de 0 a 12 anys i a partir de 31 anys quan l'oferta d'espais i activitats no estigui
totalment ocupada pel anterior grup de persones usuàries. Sempre i quan compleixin els objectius
del centre establerts en aquest reglament.
c)També poden ser persones usuàries altres administracions, que desenvolupin programes dirigits
a joves i que responguin als àmbits d'actuació del centre de creació, previ informe favorable dels
tècnics de la Regidoria de Joventut.
Article 4.- Descripció de l'espai jove
El centre de creació jove és un equipament municipal de gestió pública i titularitat municipal dirigit a
la població juvenil. Està situat al carrer Castellà número 19, de la zona de l'Eixample, en el terme
municipal d'Eivissa, què és una de les zones més cèntriques d'Eivissa.
L'edifici consta de planta baixa més quatre plantes, amb una superfície útil de 895,55 m2 més una
terrassa de 77,55m2.
Al centre de creació jove hi podrem trobar els següents espais i els seus aforaments:
ESPAI
SUPERFICIE DENSITAT
Aforament
OCUPACIÓ
Planta baixa Hall de recepció

31,75

2

16

Distribuidor

5

2

3

Informació

9,37

10

1

Àrea de treball

8,57

10

1

Sala polivalent

111,63

2

56

Camerí

8,95

2

5

Banys

10,38

0

0

Garatge 1

24,5

10

3

Garatge 2

4,26

10

1

Garatge 3

7,9

10

1

Distribuidor

9,83

2

2
Total planta

88
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P. Primera

ESPAI

SUPERFICIE

DENSITAT
OCUPACIÓ

Aforament

Hall

21,15

2

11

Distribuidor

5,65

2

3

Àrea internet– biblioteca 37,8

2

25

Aula formativa

49,25

2

19

Garatge

6,59

10

1

Banys

10,44

0

0

Escala

17,06

2

9
Total planta

P. Segona

P. Tercera

P. Quarta

59

ESPAI

SUPERFICIE

DENSITAT
OCUPACIÓ

Aforament

Hall

21,15

2

11

Distribuidor

5,65

2

3

Aula de dansa

37,8

2

25

Aula de teatre

49,25

2

33

Garatge

6,59

10

1

Banys

10,44

0

0

Escala

17,06

2
Total planta

9
82

ESPAI

SUPERFICIE

DENSITAT
OCUPACIÓ

Aforament

Hall

21,15

2

11

Distribuidor

4,36

2

2

Aula d'arts plàstiques

66,56

2

44

Aula multimèdia

21,06

2

14

Garatge

3,65

10

0

Sala de neteja

3,95

0

0

Banys

10,44

0

0

Escala

17,06

2
Total planta

9
81

ESPAI

SUPERFICIE

DENSITAT
OCUPACIÓ

Aforament

Hall

7,42

2

4

Àrea de treball 1

24,8

10

2

Àrea de treball 2

11,4

10

1
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Distribuidor

11,56

2

6

Despatx 1

11,97

10

2

Despatx 2

9,62

10

1

Sala de reunions

11,53

10

2

Office

7,76

10

1

Garatge

10,08

10

2

CPD informàtica

10,71

0

0

Banys

8,43

0

0

Escala

17,06

2
Total planta
Total edifici

9
30
258

Concretament les sales específiques del centre són:
1. aula formativa
Espai per a realitzar els cursos de la programació pròpia del centre per cessió. Inclou material de
projecció, accés a wifi, taules i cadires.
2. aula d'arts plàstiques:
Espai adaptat per a modalitats com pintura, escultura... Sala escalonada que disposa de taules,
banquetes, material de projecció, accés a wifi i àrea de neteja del material.
3. aula de dansa i teatre o polivalents per a activitats similars.
Dos espais convertibles en un sol, adaptats per a la dansa, el teatre, el ball... Disposen d'equip de
so, de miralls, cortines fosques i un sòl entarimat.
4. sala polivalent
Sala gran que ocupa tota la planta baixa per a la creació i exposició de materials dels joves artistes.
Disposa d'entrada individual des del carrer, escenari, material de projecció, equip de so, vestidors,
cadires, taules, instal·lació per a penjar quadres, vitrines d'exposició...
5. aula multimèdia
Espai per a la realització de cursos i activitats per a un nombre màxim de 12 persones i, on tothom
necessiti un ordenador.
6. aula internet i biblioteca
Espai situat a la planta baixa de l'edifici, amb entrada independent des del carrer. Diàfana i
preparada amb escenari, vestidor, banys, estructura per a penjar quadres i vitrines per a
exposicions.
7. sala d'estudi i consulta
Oberta per a complementar la biblioteca municipal i equipada amb ordenadors, servei d'internet
amb wifi i espais per a l'estudi.
8. halls
Espais de trobada i de lliure convivència entre els joves. Es troben a cada planta, abans d'entrar a
les sales. També hi contem la terrassa del primer pis.
Capítol 2. Gestió i organització
Article 5.- Estructura organitzativa
L'equipament juvenil C19 depèn orgànicament del Servei de Joventut de l'Ajuntament d'Eivissa, que
serà responsable de la gestió i de la programació pròpia del mateix.
La comissió Tècnica de Joventut serà la responsable d'autoritzar les sol·licituds d'ús presentades a
través del model de sol·licitud de l'annex d'aquest reglament.
Article 6.- Òrgans responsables del centre
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A través de les seues plantilles orgàniques i relacions dels llocs de feina, l'Ajuntament d'Eivissa i
dins de la Regidoria de Joventut, adscriurà a l'equipament juvenil el personal que consideri per a la
bona gestió del C19.
Serà competència de la Regidoria de Joventut:
− Dirigir i conservar les instal·lacions i la organització dels serveis
− Coordinar la utilització del centre, així com els programes de les diferents activitats que en
ell es realitzin, concedint les oportunes autoritzacions per a la utilització de les instal·lacions.
− Fixar, motivadament, l'horari d'ús del centre, les vacances o reparacions, fent-ho
públicament i sense perjudici de la notificació individual a les persones usuàries habituals.
− Disposar del pressupost del C19, dins del límit de la seua competència.
− Programar les activitats.
− Vigilar i sancionar les infraccions que es cometin per les persones usuàries.
− Dictar les instruccions i normes de règim intern per a la millora de la organització i control
dels serveis i, en especial, determinar els usos que se li donen a cada part de l'edifici.
− La resta què, expressament li delegui Alcaldia.
L'organització del personal adscrit a les instal·lacions serà feta per l'Ajuntament d'Eivissa d'acord a
les previsions legals en aquesta matèria, de forma que quedi garantit:
− L'obertura i el tancament de la instal·lacions, amb permanència continua de personal
municipal.
− Que les activitats en el interior de l'equipament es realitzin amb normalitat i coordinadament,
segons la normativa establerta.
− El bon ordre, neteja i adequat ús de les instal·lacions.
− La conservació i manteniment de l'edifici e instal·lacions.
− La recepció de suggeriments i queixes que es formulin, transmitint-les a l'Alcaldia o al
Regidor de Joventut.
− La notificació e informació a les entitats juvenils i les persones usuàries del centre d'aquelles
comunicacions e instruccions municipals que directament els hi afectin.
Dins de la plantilla de personal s'asseguraran els següents llocs de feina amb les seues funcions
específiques:
1.- personal responsable del centre què serà el personal tècnic de la Regidoria de Joventut,
encarregat de:
• Programació, seguiment, avaluació i la difusió de les activitats del centre.
• Vetllar pel compliment dels objectius proposats i pel respecte de la filosofia del centre.
• Realitzar anualment la memòria on es reflectirà l'activitat del centre, els objectius, la
metodologia, els criteris d'avaluació i la programació.
• Dependran del responsable són els serveis administratius i el servei de informació.
• Organitzar, coordinar i supervisar el funcionament dels serveis i els espais.
• Controlar la presència i dedicació del personal.
• Impulsar noves activitats pel públic en general, potenciar la presència dels joves, avaluar
globalment les activitats desenvolupades i col·laborar en la millora dels serveis.
• Recollir i analitzar les dades per elaborar la memòria anual.
• La resta que es derivin del seu càrrec.
3.- personal dinamitzador / informador juvenil amb les següents funcions:
• Propiciar interaccions entre els joves, implicant-los en l'organització.
• Canalitzar les consultes i peticions dels joves, facilitant-lis informació i atendre les
demandes.
• Impulsar l'interès i la motivació pels cursos o tallers oferts en el C19, així como potenciar la
creació de grups de treball per a la seua participació.
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Investigar les necessitats e inquietuds dels joves, oferint-lis una actitud interessada cap a les
seues pròpies iniciatives i interessos personals.
• Oferir i donar a conèixer tota la oferta de serveis i activitats que el propi espai ofereixi.
• Potenciar la promoció de les capacitats creatives.
• Realitzar accions de foment de l'associacionisme i participació ciutadana.
Concretament, el personal que estigui al punt de informació s'ha d'encarregar de:
- Atendre personal i telefònicament a totes les persones que demanin informació del centre i de la
Regidoria de Joventut.
-Tenir al dia els panells informatius del centre.
- Actualitzar les xarxes socials.
- Recollir i administrar les inscripcions de les activitats del centre que ho requereixin.
- Recollir i coordinar les sol·licituds sobre els diferents espais del centre.
- Control dels horaris d'ús dels espais del centre.
4.- personal monitor específic a desenvolupar activitats puntuals que el propi espai generi.
Aquest personal pot estar contractat directament per l'Ajuntament d'Eivissa o bé formar part d'una
proposta d'activitat per part d'una associació o entitat sense ànim de lucre, sense contracte directe
amb l'Ajuntament.
Aquest personal específic haurà de complir les mateixes funcions que el personal propi, mantenint
la metodologia de feina i el reglament d'ús de la instal·lació.
5.- personal auxiliar administratiu per als tràmits del centre i de la Regidoria de Joventut.
6.- personal de neteja propi de l' Ajuntament.
Article 7.- Serveis
El servei públic del Centre de Creació Juvenil, C19 posarà a l'abast dels joves els següents serveis:
− Programació variada i continuada d'activitats de caire creatiu i proposades per les persones
joves.
− Cessió d'espais destinats a un ús concret i específics per entitats i joves: sales de formació o
reunió, sales d'arts plàstiques, sala d'arts escèniques, sala d'arts visuals i sala de
informàtica.
− Recolzament a iniciatives de les pròpies persones joves, oferint-lis recursos de difícil accés.
− Servei de sala d'estudi i consulta amb ordenadors i servei de wifi.
Article 8.- Descripció dels serveis
Els serveis tindran un ús obert i compartit per part de totes les persones usuàries del servei.
• Diferenciant-se la cessió d'espais a entitats, associacions o col·lectius juvenils i, per altra
banda la cessió d'espais a joves artistes.
•
Encara que el C19 no preveu espais dedicats exclusivament a la música, s'atendrà a
aquesta disciplina encara que es desenvolupi en un altre espai municipal.
•
Els serveis d'aula formativa, internet i biblioteca seran de caràcter gratuït i la resta de
serveis com la programació de tallers i la cessió d'espais quedaran subjectes als preus
públics regulats per la corresponent ordenança fiscal.
• L'horari de funcionament de l'equipament serà establert mitjançant resolució de l'Alcaldia o
de la persona Regidora delegada de Joventut. Haurà de constar en un cartell a l'entrada de
l'edifici i es pub licitarà habitualment tant a la pàgina web municipal com en les publicacions
del servei de Joventut.
• Qualsevol activitat que es desitgi desenvolupar s'ha d'ajustar a l'horari establert per
l'equipament. Únicament es programaran activitats fora de l'horari amb caràcter excepcional
en el cas que s'organitzi des del propi Servei de Joventut o hi hagi un acord previ amb el
responsable municipal de l'equipament.
La programació del centre és l' instrument ordenador de l' activitat del mateix, i vendrà de l'aportació
dels joves i dels responsables del centre.
Capítol 3. Règim d´'us dels espais per part d'entitats, institucions o persones físiques

10

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 1 d’agost de 2013
Article 9.-Normes generals dels espais objecte de cessió
• El personal al servei del centre exigirà sempre a les persones usuàries la presentació del
DNI.
• Per fer ús dels serveis i sales, es demanarà el nom d'una persona responsable així com,
almenys, la següent informació: horari que sol·licita, nombre d'usuaris, edat, material,
telefon, direcció de correu electrònic...
• Els responsables del centre es reserven la possibilitat de tancar total o parcialment les
instal·lacions a les persones usuàries i públic en general, en casos excepcionals d'un interès
preferent o de força major, comunicant-ho sempre.
• Totes les activitats realitzades en el centre hauran d'emprar materials adequats, què en cap
cas podran alterar l'estat dels bens del Centre.
• El material i l'espai cedit s'hauran de tornar en el mateix estat que ha estat facilitat.
• Seran considerades activitats no aptes per a realitzar al centre de creació jove, aquelles de
caire estrictament polític, activitats d'ordre comercial, que no aportin continguts culturals en
dimensió suficient, activitats de caràcter lúdic d'iniciativa individual o col·lectiva que
persegueixin l'estricta satisfacció en un context festiu familiar, de grups d'amics, etc. i
activitats amb contingut antidemocràtic, incívic, discriminatori, sectari, xenòfob o
estrictament religiós.
Article 10.-Sol·licitud de reserva d'ús dels espais
• Les reserves hauran de fer-se per escrit mitjançant la sol·licitud, de l'annex, que es recollirà
al servei de informació del C19. En cas que dues entitats o associacions demanin el mateix
espai del C19 pels mateixos dies, serà preferent la sol·licitud que s'hagi registrat abans.
• En la sol·licitud s'indicarà l'espai, les necessitats materials i tècniques, la data, l'horari, nom
del responsable que ho sol·licita, dades de contacte, així com la intenció d'ús i activitats que
es pretén. S'haurà d'especificar si l'activitat serà gratuïta per les persones usuàries o quina
taxa es preveu cobrar i en concepte de què (salari professor, despeses materials...)
• El full de sol·licitud s'entregarà en el mateix servei de informació personalment o per correu
electrònic i s'enviarà a la direcció del centre.
• S'avisarà telefònicament a les persones sol·licitants per comunicar la decisió. Posteriorment
es confirmarà per escrit perquè les persones usuàries en tenguin còpia.
Article 11.-Procediment de l'autorització d'ús
Totes les sol·licituds s'han de presentar per escrit al centre de creació jove seguint el model de
sol·licitud annexe, amb una antelació mínima a 15 dies de l'inici de l'activitat.
Per a la tramitació de les sol·licituds l'Ajuntament pot requerir la documentació que consideri
necessària a les persones interessades.
L'autorització municipal contindrà literalment les condicions, la temporalitat, la finalitat de la cessió i
el preu de l'activitat. Així com la metodologia de treball.
Seran espais objecte de cessió les aules formatives, les d'arts plàstiques, escèniques, multimèdia i
la sala polivalent.
• Podrà sol·licitar l'ús qualsevol persona física, grup o entitat jurídica pública o privada.
• La capacitat d'ús de les instal·lacions cedides haurà d'ajustar-se a l' aforament legalment
autoritzat.
• Les persones, grups o entitats a qui es cedeixin els espais, hauran d'acomodar-se als
horaris dels mateixos. Si es vol desenvolupar una activitat fora dels horaris establerts es
valorarà cada petició per la direcció del centre.
• Dels danys personals o materials que es derivin durant el temps de cessió respondrà,
segons la legislació vigent, l'entitat sol·licitant de la mateixa.
• Així mateix es podrà revocar la cessió de l'ús de l'espai, per un mal ús o bé perquè les
activitats realitzades vagin en detriment dels objectius del centre.
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De la mateixa forma es perdrà el dret a sol·licitar en un futur una nova cessió de l'espai,
quan les activitats desenvolupades siguen diferents al que s'havia demanat, o contraries a la
moral i l'ordre públic o bé no haver abonat la taxa corresponent.
• No es permetrà reservar o guardar material en el centre a excepció que la direcció ho
consideri per motius excepcionals.
• El material tècnic amb el que estan dotades les sales quedarà constància en el moment de
la cessió.
• En el cas que hi hagi més d'una petició per a un espai determinat en una mateixa data i
hora, i totes les sol·licituds compleixin els requisits, es farà per estricte ordre cronològic. Si
bé prioritzaran les activitats que tinguin una major repercussió en el municipi.
Article 12.-Criteris per a la cessió d'us dels espais
La cessió dels espais del C19 es valorarà relacionant l'activitat sol·licitada i els objectius del centre,
exposats a continuació de més a menys rellevància:
• dirigir-se un públic d'entre 13 i 30 anys.
• afavorir la creació juvenil, a través de les modalitats artístiques , plàstiques, escèniques o
visuals.
• major nombre de participants i/o inscrits a l'activitat i demanda real de l'activitat.
• exclusivitat de l'activitat i la no existència d'aquesta a altres espais d'Eivissa. Es vigilarà que
les activitats no entrin en competència amb altres espais privats del municipi.
• fomentar la participació i autoorganització juvenil.
• estimular i promocionar les creacions dels joves.
• fomentar l'aprofitament del temps lliure i d'oci de forma saludable.
Article 13.-Convenis d'ús
L'Ajuntament podrà establir convenis d'ús dels diferents espais amb les entitats o persones físiques
que ho sol·licitin que regirà les condicions específiques d'ús dels espais per part de l'entitat, essent
el present Reglament d'aplicació subsidiària.
Article 14.-Deures dels sol·licitants i organitzadors d'activitats
• Les entitats o persones autoritzades per fer ús dels espais són responsables de qualsevol
desperfecte o perjudici que el desenvolupament de l'activitat autoritzada pugui ocasionar en
el bens o interessos municipals i/o col·lectius, a banda de respondre, en els termes
legalment establert, dels danys a tercers i béns aliens.
• Per a la realització d'activitats obertes al públic, s'haurà de comptar amb una pòlissa de
responsabilitat civil que garanteixi, en quantitat suficient, la reparació dels possibles danys a
les persones, els materials i les instal·lacions.
• En totes les reserves i cessions d'espais es demanarà un responsable o persones
responsables, que tindran cura que aquestes es desenvolupin de conformitat amb les
normatives generals d'aplicació respectant el present Reglament i complint les indicacions
dels responsables administratius municipals i agents de l'autoritat. També vetllaran per a
que les instal·lacions quedin en perfecte estat per al seu ús posterior i hauran de romandre a
l'equipament durant el recurs de l'activitat.
Article 15.-Taxes
L'ús privatiu dels espais està regulat per les ordenances fiscals vigents aprovades per Ple
Municipal. No es permet la utilització de l'espai sense l'ingrés previ de l'import de la taxa
corresponent i l'entrega del comprovant de pagament als responsables de la instal·lació, excepte els
casos d'exempció.
Capítol 4. Normes d'ús de l'espai jove
Article 16.- Condicions
L'objectiu bàsic és aconseguir que les persones usuàries s'impliquin en el funcionament de
l'equipament, tinguin cura del seu estat de conservació i el visquin com un espai que els pertany,
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potenciant al màxim el seu caràcter públic i obert. Cal establir unes mesures per garantir el bon ús i
la conservació de les instal·lacions, el respecte entre les persones usuàries.
Article 17.- Drets i deures de les persones usuàries
• Ser tractats amb educació i amabilitat per tot el personal que treballi al centre.
• Fer ús de l'equipament els dies i hores assenyalats en el programa o cessió contractada, si
bé, el centre, per necessitats de programació o força major anul·larà o variarà les condicions
establertes, comunicant sempre el fet als afectats amb antelació suficient.
• Trobar les instal·lacions, mobiliari i material en perfectes condicions.
• Presentar les queixes, suggeriments o reclamacions que estimi convenients, per escrit en
els fulls disponibles en el Servei de informació del propi centre.
Article 18.- Deures
Tots les persones usuàries hauran de complir amb les següents obligacions:
• Comunicar als treballadors del centre les anomalies en el funcionament.
• Tractar amb respecte a la resta de persones usuàries, així com als treballadors i les
treballadores de l'equipament.
• Complir amb els horaris establerts del centre.
Article 19.- Normes generals i especifiques
• El personal al servei del centre exigirà sempre a les persones usuàries la presentació del
DNI.
• Està prohibit fumar ni introduir begudes ni aliments dins les sales.
• Està prohibit l'entrada a animals excepte el gos guia.
• S'haurà d'evitar al màxim els renous innecessaris i parlar amb to adequat a l'ús de cada
sala.
• L'Ajuntament no es fa responsable de cap objecte personal de les persones usuàries.
• Queda reservat el dret d'admissió, el qual permet a un establiment públic admetre o refusar
l'entrada a una persona, grup de persones o entitats per motius concrets i objectius que no
siguin discriminatoris o contraris als drets fonamentals.
Article 20.- Fulls de reclamacions i objectes perduts
Com a garantia dels drets de les persones usuàries del centre, existiren fulls de reclamació en el
servei de informació. Qualsevol persona usuària podrà utilitzar-les, fent constar les dades que es
demanen. La persona o entitat que ho realitzi es quedarà amb una còpia i rebrà contestació de la
mateixa, bé per escrit o telefònicament.
Els objectes perduts es guardaran en el servei de informació. Aquests seran etiquetats i classificats
en:
- objectes de valor, què passats 15 dies seran enviats a les dependències d'objectes perduts de la
Policia Local.
- objectes varis i peces de roba, passats 30 dies sense haver estat reclamats es donaran a entitats
benefiques o llançats al fems.
Article 21.-Règim disciplinari
En cas d'incompliment d'aquest normativa, de conductes no apropiades o faltes de respecte i
consideració al personal o a la resta de persones usuàries, les persones responsables del centre de
creació jove tindran potestat per acordar l'expulsió de l'equipament, per un termini mínim d'un dia i
màxim d'un any.
Les faltes que cometin les persones usuàries es classifiquen en lleus, greus i molt lleus.
Es consideraran infraccions lleus:
• l'incompliment d'algunes de les obligacions establertes en aquest Reglament per part dels
usuaris quan la seua conseqüència no doni lloc a ser greu o molt greu.
• El tracte incorrecte a qualsevol usuari, personal tècnic o demés personal que realitzi
funcions en el centre.
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Crear danys per comportament imprudent o negligent a la instal·lació, material o equipament
del centre per import de 100 € a 300 €.
• No fer cas de les indicacions de les persones responsables de les activitats o serveis
dictades en l' àmbit de les seues funcions.
• Ocasionar alborotament o qualsevol acció no prevista com a greu o molt greu que interrompi
el desenvolupament de les activitats.
Tendran la consideració d'infraccions greus:
• Alteració de la convivència en qualsevol dels espais i serveis del centre.
• Alteració del funcionament del centre.
• Incompliment reiterat d'algunes de les obligacions dels usuaris
• El maltracte de paraula o fet a altres usuaris o personal dependent del centre.
• Fer malbé greument de forma voluntària a la instal·lació, material o equipament de les
mateixes per import des de 300 € fins el cost de reforma de la instal·lació o cost del material
o equipament fet malbé.
• Originar per imprudència o negligència accidents greus a un mateix o a altres persones.
• Falsejar intencionadament dades relatives a la identitat, edat o qualsevol altre rellevant o la
suplantació de la identitat.
• La acumulació de dos o més faltes lleus en un període d'una any.
• Manipulació o falsificació de carnets o documents acreditatius del centre.
• Falta de comunicació dels desperfectes produïts per un mateix.
Tendran la consideració d'infraccions molt greus:
• Impedir l'ús del centre o un servei donat en el mateix a una altra persona o persones amb
dret al seu ús.
• Fer malbé el normal funcionament del centre.
• Causar desperfectes a l'edifici o qualsevol de les seues instal·lacions, equipaments,
infraestructures o als seus elements, per import superior a 1000€ fins el cost de reforma de
la instal·lació o cost del material o equipament fet malbé.
• L'agressió física cap a les persones o el personal que estan fent ús del centre.
• L'acumulació de dues o més faltes greus.
Segons la naturalesa de la infracció causada, s'aplicaran les següents sancions:
− per infraccions lleus: amonestació escrita i prohibició d'entrada a l'equipament durant 30
dies.
− per infraccions greus: multa d'entre 60€ a 500€ i pèrdua de la condició de persona usuària
per un període de 31 dies a 1 any.
− Per infraccions molt greus: multa d'entre 501€ fins a 3000€ i prohibició d'entrada a
l'equipament per un període d'un any a 3 anys.
Las sanciones seran proposades pels tècnics responsables del centre i de la Regidoria de Joventut.
Per a la graduació de la sanció a aplicar es tendrà en compte les següents circumstàncies:
− la reiteració d'infraccions o reincidència.
− la intencionalitat de l'infractor.
− la transcendència social dels fets.
− la gravetat i naturalesa de les desfetes ocasionades.
Quan les actuacions constitutives d'infracció siguin comeses per varies persones conjuntament,
respondran totes elles de forma solidaria.
Seran responsables solidaris dels danys les persones físiques o jurídiques sobre les que recaigui el
deure legal de prevenir les infraccions administratives que altres puguin cometre.
Article 22.- Rescabalament de danys
La imposició de sancions seran compatibles amb l'exigència a l'infractor de la reposició de la
situació alterada per el mateix a l'estat originari així com a la indemnització per danys i perjudicis.
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Article 23.-Menors d'edat
Seran responsables directes de les infraccions els seus autors materials, excepte els casos que
siguin menors d'edat que respondran civilment per ells qui tengui la custodia legal. Quan les
infraccions estiguin tipificades com a greus o molt greus, es posaran en coneixement, del tutors
legals.
Quan s'hagin creat danys en bens de titularitat municipal, els serveis tècnics municipals
determinaran l'import de la reparació, que serà comunicat a l'infractor o a qui hagi de respondre pel
pagament.
En el cas d'infraccions comeses per menors, la persona responsable del centre intentarà contactar
amb els tutors legals amb la finalitat de promoure respostes preventives i de promoció de recursos
familiars propis. Així mateix es podran posar els fets en coneixement de la Fiscalia de menors.
Article 24.-Procediment sancionador
Les infraccions contra les disposicions d'aquest Reglament es sancionaran d'acord amb el
procediment previst en el Decret 14/94 de procediment sancionador de les Illes Balears, i el RD
1398/1993, així com la Llei 30/1992 de règim jurídic de les Administracions Públiques i del
procediment administratiu comú.
Disposició final
Aquest Reglament entrarà en vigor, una vegada aprovat definitivament i publicat el seu text integre
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el disposat a l'article 103 de la Llei 20/2006,
del 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i quan hagi transcorregut el
termini previst a l'article 113 de la mateixa llei.
Annex: Model de sol·licitud d'ús
SOL·LICITUD D'US DEL CENTRE DE CREACIÓ JOVE C19
Persona o entitat sol·licitant
Nom i llinatges o raó social:

DNI / CIF:

Adreça:

Núm.:

Municipi:

Província:

Altres (Polígon, nom de la casa, etc.):

Correu electrònic:

Telèfon:

Fax:

Bloc:

Escala: Pis:

Porta:

CP:

Mòbil:

Persona representant (Si escau, que actua en representació de la persona sol·licitant)
Nom i llinatges:
Document d’identitat:
Correu electrònic:

Telèfon:

Dades de l'ús o activitat a realitzar
Espai que sol·licita:
Nom de l'activitat:

¿Gratuïta per el public?
__ Sí
__ No
Descripció de l'activitat: (desenvolupament previst, necessitats materials i tècniques, etc.)
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Dia d'inici:

Dia de finalització:

Número total de persones participants:

Horari que sol·licita:
Número de monitors i monitores:

Criteris per a la cessió d'us dels espais:
La cessió del espais del C19 es valorarà relacionant l'activitat sol·licitada i els objectius del
centre, exposats a continuació de més a menys rellevància:
- dirigir-se a un públic d'entre 13 i 30 anys
- afavorir la creació juvenil, a través de les modalitats artístiques, plàstiques, escèniques o
visuals.
- major nombre de participants i/o inscrits a l'activitat i demanda real de l'activitat
- exclusivitat de l'activitat i la no existència d'aquesta a altres espais d'Eivissa. Es vilgilarà
que les activitats no entrin en competència amb altres espais privats del municipi
- fomentar la participació i la autoorganització juvenil
- estimular i promocionar les creacions del joves
- fomentar l'aprofitament del temps lliure i d'oci de forma saludable
* Abans de pagar, l'import haurà de conformar-se per la Regidoria de Joventut
Em compromet / Ens comprometem a:
- Complir amb el Reglament de regulació de les activitats de temps lliure infantil i juvenil en
l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa (BOIB núm. 40 de 19/03/2011)
- Pagar el preu públic establert a l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de
serveis i activitats al centre de creació jove C19 (BOIB núm. xx de xx/xx/2013)
- Realitzar l'activitat d'acord amb el Reglament de funcionament del centre de creació jove
C19 (BOIB núm. xx de xx/xx/2013)
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- Contractar una Assegurança d'Accidents per dur a terme l'activitat sol·licitada.
Eivissa,
d
de 20
(Signatura)
EXCM. AJUNTAMENT D’EIVISSA”
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Cultura, Joventut, Educació, Serveis
Socials, Esports i Promoció Turística i Econòmica.
Intervencions:
Sra. Martínez: Votaran a favor, i mostra la seva satisfacció de què per fi es pugui obrir el centre
juvenil.
Sra. Sánchez: Com ja es va explicar a la Comissió, creu que poden passar directament a la
votació.
Sotmès l’assumpte a votació es aprovat per unanimitat.
4t. Proposta d’aprovació de la creació del Consell Municipal de la Infància i Adolescència de
l’Ajuntament d’Eivissa, i aprovació inicial del seu Reglament:
Donat compte de la proposta d'acord de la Regidora d'Educació, del tenor literal següent:
“PROPOSTA D'ACORD DE LA REGIDORA DELEGADA D'EDUCACIÓ
ASSUMPTE: Creació del Consell Municipal de la Infància i l'Adolescència de l'Ajuntament
d'Eivissa i de l'aprovació del seu reglament
La concepció social sobre la infància i l'adolescència s'ha anat transformant fins a ser considerada
un sector de la població objecte d'especial atenció per garantir un adequat desenvolupament, que
culmini en la formació de persones adultes que des de les seves condicions individuals participin,
en el major grau possible, dels valors fonamentals de llibertat, justícia i igualtat.
Per això, des dels poders públics s'han anat reconeixent un conjunt de drets i prestacions, amb els
quals s'han intentat satisfer les necessitats i problemes de la infància i adolescència.
Des d'aquesta perspectiva, el Consell Municipal de la Infància i l'Adolescència de l'Ajuntament
d'Eivissa, pretén constituir-se com un espai que faciliti la participació dels menors, contribuint a la
participació activa de les iniciatives i a l'establiment de canals de participació dels propis menors, a
fi de conèixer els seus interessos i necessitats, alhora que coordinar els esforços de les
administracions implicades en la resposta a les necessitats plantejades.
Això suposa crear un espai de confluència per propiciar l'anàlisi, el debat i les propostes
d'actuacions orientades a la millora permanent de la qualitat de vida de la infància i l'adolescència
en el Consell, procurant igualment l'eficiència i qualitat dels diferents serveis.
La participació dels infants i adolescents està basada en els drets fonamentals descrits en la
Convenció dels Drets Fonamentals d'Opinió, Associació i Informació.
La Convenció de Drets del Nen de les Nacions Unides es configura com un instrument fonamental
en la moderna concepció dels drets de la infància, en la qual destaca la consideració dels infants
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com a subjectes de drets i l'establiment d'un marc d'interrelació amb els adults, les institucions i la
societat delimitat pels principis d'interès superior de l'infant i el foment de la participació per
propiciar l'assumpció de responsabilitats en tots els assumptes que li afecten.
D'altra banda, l'Ajuntament d'Eivissa manifesta, a través de la creació d'aquest Consell, la seua
voluntat de d'assumir la tasca que implica accedir a l'obtenció del segell que atorga UNICEF a les
ciutats que comparteixen i fan possible els principis que inspiren la Convenció dels Drets del
Infants, anomenat “Ciutat Amiga de la Infància”, donat que és l'expressió efectiva de la participació
dels infants en la vida diària i la projecció futura del seu municipi, així com propiciar les millors
condicions per a la població infantil i juvenil, detectant i atenent les seves mancances, per tal
d'invertir en la millora de la seua formació integral.
Atès que, segons informe dels serveis jurídics, el procediment per a l'aprovació del reglament es
troba regulat a l'article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears, i a l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i
ha de ser aprovat pel Ple de la Corporació, es proposa el següent:
ACORD
Aprovar el reglament del Consell Municipal de la Infància i l'Adolescència de l'Ajuntament d'Eivissa.
Eivissa, 11 de juliol de 2013
LA REGIDORA D'EDUCACIÓ
Miriam Valladolid Portas”
“REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA INFÀNCIA I DE L’ADOLESCÈNCIA DE
L’AJUNTAMENT D’EIVISSA
DEFINICIÓ
Article 1.
El Consell municipal de la Infància i de l’Adolescència de l’Ajuntament d’Eivissa és l’òrgan de
consulta i participació on s’aborden els assumptes relatius a la situació de la infància i
l’adolescència del nostre municipi
OBJECTIUS
Article 2.
1. Mantenir un corrent d’informació i deliberació entre l’Ajuntament d’Eivissa i els infants i
adolescents del municipi sobre totes les actuacions, planificacions i problemàtica general que els
afecti.
2. Possibilitar que les línies d’actuació de l’ajuntament d’Eivissa comptin amb la consulta i l’opinió
del món infantil i juvenil.
3. Sensibilitzar tota la ciutadania i entitats sobre la importància de donar veu pròpia a la participació
dels infants i adolescents, i tenir-la en compte.
4. Establir un marc de participació i aportació infantil i adolescent en diferents actuacions en tot allò
relacionat amb el desenvolupament de les seues competències i la millora de qualitat de vida de la
nostra ciutat:
FUNCIONS DEL CONSELL
Article 3.
Seran funcions del Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència dins de l'àmbit local del municipi
d’Eivissa, les següents:
a) Informar a l'Ajuntament sobre els problemes específics de la infància i l’adolescència.
b) Proposar solucions alternatives als problemes més característics de la infància i l’adolescència.
c) Conèixer el programa anual d'actuació i els recursos destinats a infància i adolescència.
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d) Propiciar la coordinació interinstitucional referent a la implantació de polítiques orientades a la
infància i l’adolescència.
i) Participar en l’elaboració del Pla Municipal d'Infància després del diagnòstic de la situació, així
com el seguiment d'aquest pla, vetllant pel seu efectiu compliment.
f) Oferir als menors un canal de participació institucional.
g) Impulsar el compliment dels drets de la infància.
i) Ser informats de les propostes o resolucions municipals respecte a aquells temes d'interès per a
la infància i l’adolescència.
COMPOSICIÓ
Article 5.
El Consell municipal de la Infància i l’Adolescència serà integrat per:
Presidència: que serà exercida per l’alcalde/essa de l’Ajuntament d’Eivissa o persona en qui
delegui.
− Secretaria: estarà ocupada per personal municipal i serà designada per la presidència del
Consell. Tendrà veu, però sense vot.
− Vocals: nomenats per la presidència, a proposta de cada col·lectiu. Es poden designar
titulars i suplents, amb veu i vot, i són els següents:
a) 8 representants del Grup de participació infantil i adolescent d’Eivissa
b) 2 professors/es en representació dels centres de Primària i de Secundària
respectivament.
c) 1 representant de les APIMA del municipi d’Eivissa.
d) 1 representant de la Comissió tècnica de coordinació interna segell CAI.
e) 2 regidors/es de l’Ajuntament d’Eivissa: 1 regidor/a d’àrea que tengui incidència en les
actuacions recollides al Pla de Infància i 1 en representació del/s grup/s de l’oposició que, en
el cas d’haver-hi més d’un grup, aquesta representació s’ostentarà de forma rotatòria entre
els diferents grups.
Article 6.
Poden assistir a les reunions del CMIA per qüestions puntuals i específiques, amb veu i sense vot,
persones de vàlua reconeguda, amb coneixement de la matèria de la qual es tracti, i/o
associacions, quan siguin convidades per la presidència o a requeriment del Consell.
Article 7. El Grup de participació infantil i adolescent d’Eivissa
7.1. Es crea el Grup de participació infantil i adolescent d’Eivissa amb la finalitat de fer efectiu el seu
dret a ser escoltats en relació amb tots els assumptes municipals que els concerneixen.
7.2. El Grup de participació infantil i adolescent d’Eivissa està integrat per infants i adolescents,
triats democràticament, amb un nombre màxim de 50, entre l'alumnat dels centres escolars del
municipi d’Eivissa. Per tal d'assegurar la representació de tots els col·lectius -risc d'exclusió social,
discapacitats, etc.-, l'Ajuntament pot demanar a les associacions i/o entitats implicades el
nomenament de representants.
7.3. Són requisits per formar-ne part, els següents:
- Residir al municipi d’Eivissa.
- Tenir entre 8 i 17 anys durant l'any escolar.
- Voluntarietat i comptar amb el consentiment de qui ostenti la pàtria potestat o la guàrdia i custòdia.
7.4. Els membres del Grup de participació infantil i adolescent perdran la seva condició per les
causes següents:
- En complir els 18 anys.
- Per revocació del consentiment prestat per qui ostenti la pàtria potestat o la guàrdia i custòdia.
- Per incompliment de les seves obligacions, a proposta de la majoria del Grup.
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- Els que voluntàriament ho manifestin per escrit dirigit al Grup de Participació.
7.5. El Grup de participació infantil i adolescent d’Eivissa ha de triar els seus representants al
Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència en un nombre màxim de 8: 4 representants de
Primària i 4 de Secundària.
7.6. Els infants i adolescents triats per representar el Grup de participació infantil d'Eivissa en el
Consell ostentaran la condició de vocals d’aquest òrgan i la seva representació per un període d'un
any. Anualment se celebrarà una nova votació per triar els representats del Grup en el Consell. Tot i
això, els representants podran ser reelegits.
7.7. El Grup de participació infantil es reunirà almenys quatre vegades a l’any durant els mesos
lectius escolars. En cas necessari, el Grup podrà ser dividit en seccions per reunir els infants i
adolescents en funció de la seva edat, temes d’interès, etc.
7.8. A més d'actuar com a part del Consell Municipal d'Infància, el Grup de participació infantil
exercirà de forma independent el seu dret a ser escoltat en relació amb tots els assumptes
municipals que els concerneixen a través de les audiències infantils que podrà mantenir amb
l’alcalde/essa i el govern municipal.
Article 8. La Presidència
La presidència del CMIA correspon a l’alcalde/essa del municipi, que podrà delegar-la en un
regidor/a de l’Ajuntament.
8.1. Funcions de la Presidència:
a) Representar el CMIA.
b) Fixar l’ordre del dia, convocar, presidir i moderar les sessions.
c) Garantir la participació dels infants i adolescents.
d) Coordinar la relació entre el Consell i els òrgans de govern i de gestió de l’Ajuntament.
e) Exercir totes les altres funcions que siguin inherents a la seua condició de president/a del Consell
o que li siguin encomanades per aquest.
Article 9. La Secretaria
Estarà ocupada per personal municipal i serà designada per la presidència del Consell.
9.1. Funcions de la secretaria.
a) Preparar i cursar la proposta de l'ordre del dia de les sessions.
b) Assistir a les sessions, amb veu i sense vot, estenent acta de les sessions i, una vegada
aprovades, autoritzar-les rubricant-les.
c) Autoritzar amb la seva signatura els acords aprovats pel Consell i les modificacions que
s'introdueixin.
d) Facilitar als vocals la informació i assistència tècnica necessàries per al millor desenvolupament
de les funcions a ells assignades.
i) Vetllar per la ràpida posada en coneixement de la presidència de tots els assumptes, informes,
propostes i documents que tenguin entrada en la secretaria.
f) Expedir, amb el vistiplau de la presidència, certificacions sobre actes i acords del Consell.
g) Totes les que li siguin atribuïdes per la presidència per a la bona marxa dels assumptes del
Consell o de les seves comissions.
Article 10. Els vocals
10.1. Funcions:
a) Rebre, amb una antelació mínima de set dies, la convocatòria amb l'ordre del dia de les reunions,
excepte les convocatòries de caràcter extraordinari, que es podran realitzar amb quaranta-vuit
hores d'antelació.
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b) Assistir a les reunions i participar en els debats exposant la seva opinió i formulant les propostes
que estimin pertinents.
c) Exercir el seu dret al vot, així com expressar-ne el sentit i els motius que ho justifiquen.
d) Proposar a la presidència, a través de la secretaria del Consell, la inclusió de punts en l'ordre del
dia de les sessions ordinàries i formular precs i preguntes.
i) Aportar la informació relativa al seu àmbit de representació que el Consell li requereixi.
f) Rebre informació de tot allò que esdevingui en el Consell i que interessi per al seu bon
funcionament.
g) Participar en aquelles comissions per a les quals el Consell el designi.
10.2. En cas d'absència o malaltia i en general quan concorri alguna causa justificada, els membres
titulars podran delegar el seu vot en un altre membre mitjançant la corresponent acreditació o ser
substituïts per uns altres, prèvia acreditació davant la Secretaria del Consell.
10.3. Els vocals del Consell perdran la seva condició de membres per les causes següents:
a) Quan deixin d'ostentar la condició per la qual van ser designats.
b) Per incompliment de les seves obligacions, a proposta del Ple, davant l'òrgan que el va designar.
c) Els membres que voluntàriament ho manifestin en escrit dirigit al president/a.
d) Els infants i adolescents causaran baixa quan es donin les circumstàncies establertes en l'article
7.4 d'aquest reglament.
10.4. Tots els vocals seran designats i cessats a proposta dels organismes o grups a qui
representen i correspon a la presidència el seu nomenament i revocació.
10.5. El nomenament dels vocals es farà per un període de quatre anys, sense perjudici dels canvis
que hi puguin produir-se.
FUNCIONAMENT
Article 11. Del Ple
11.1. El Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència es constituirà en la primera sessió del Ple,
a convocatòria de la Presidència.
11.2. El Ple del Consell es reunirà amb caràcter ordinari dues vegades a l'any. Es pot celebrar
sessió extraordinària sempre que sigui necessari a proposta de la Presidència o a petició dels
representants del Grup de Participació Infantil i Adolescent.
11.3. Les sessions ordinàries del Consell seran convocades amb una antelació mínima de set dies,
i amb quaranta-vuit hores si és extraordinària, acompanyades de l'Ordre del Dia, data, hora i lloc de
celebració i, si escau, de la documentació suficient.
11.4. Se celebraran en horari compatible amb les activitats escolars i de manera que es faciliti
l'assistència de tots els infants i adolescents del Grup de Participació.
11.5. El Consell es considerarà vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixi
almenys la meitat més un dels membres amb dret a vot i en segona convocatòria, mitja hora
després, qualsevol que sigui el nombre de membres assistents amb dret a vot, sempre que no sigui
inferior a set. En qualsevol cas, és imprescindible la presència de la presidència i de qui ostenti la
secretaria.
Article 12. Comissions de treball
12.1 Podran constituir-se tantes comissions de treball com siguin necessàries amb caràcter fix o
variable, en funció de temes d'especial rellevància per a la infància i/o l’adolescència, així com de la
incidència en la seva realitat. En aquest cas s’ha de contemplar la presència de personal tècnic com
a informadors qualificats en funció de la temàtica que s'abordi, i de personal tècnic designat per la
Comissió Tècnica de Coordinació del Segell CAI.
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12.2. Les funcions de les comissions de treball seran:
a) Dissenyar i desenvolupar les actuacions incloses en el Pla Municipal d'Infància.
b) Assessorar al Ple del Consell en els assumptes que els siguin sotmesos.
c) Estudiar i investigar temes d'importància i rellevància per a la infància.
d) Elevar informes dels diferents estudis i investigacions així com de les seves conclusions al Ple
del Consell.
i) Realitzar propostes alternatives d'acord amb la realitat dels infants i adolescents.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Per a totes aquelles qüestions que no prevegin el present Reglament, regirà la normativa
interna de l’Ajuntament d'Eivissa, així com la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions
públiques i procediment administratiu comú, que igualment formaran el criteri a seguir en cas de
conflicte d’interpretacions.
Segona. Qualsevol modificació d’aquest Reglament l'haurà d’aprovar el Ple de la Corporació, una
vegada obtingut el vot favorable de les dues terceres parts de membres del Consell. El mateix
règim se seguirà en cas de proposta de dissolució del Consell.
Tercera. Els presents estatuts que consten de dotze articles i tres disposicions finals, entraran en
vigor una vegada aprovats definitivament pel Ple de l’Ajuntament i publicat el seu text íntegre al
Butlletí Oficial de les Illes Balears.”
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Cultura, Joventut, Educació, Serveis
Socials, Esports i Promoció Turística i Econòmica.
Intervencions:
Sra. Martínez: Votaran a favor si es pot canviar l’article 5, apartat e, on parla dels vocals i la
constitució, voldrien afegir que “s’ostentarà de forma rotatòria proporcional entre els diferents
grups”.
Sr. Villalonga: Demana que quedi tal com està, i que sigui rotatòria entre els diferents grups, i no
pel nombre de regidors de cada grup.
Sra. Valladolid: A la Comissió Informativa varen explicar com s’havia redactat, varen demanar si
tenien alguna proposta a fer, i només es va parlar de que es modifiqués en el sentit de què fos de
manera rotatòria, i així es va rectificar. Creu que l’important és que pugui ser rotatiu, i no que el grup
que més representació té sigui el que ha d’anar a aquest Consell.
Sra. Marí: No és l’àmbit adequat per a aquest debat, ja es va consensuar a la Comissió Informativa,
que és on s’ha de fer.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb els vots a favor de les Sres. Marí, Sansano, SánchezJáuregui, Sánchez, Valladolid i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, Larroda, Ferrer i
Villalonga, i l’abstenció de les Ses. Costa, Boned, Martínez, García i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz i
Molina.
5è. Proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Eivissa a la Alianza Mar Blava – Ibiza y
Formentera zona libre de prospecciones:
Vista proposta de la regidoria de Medi Ambient i Protecció Civil, del tenor literal següent:
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“PROPUESTA DE ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE IBIZA A LA ALIANZA MAR
BLAVA – IBIZA Y FORMENTERA ZONA LIBRE DE PROSPECCIONES
El 23 de diciembre de 2010, en Consejo de Ministros se aprobó otorgar licencia de investigación en
busca de hidrocarburos a dos filiales españolas (Medoil y Capricorn) de la petrolera escocesa Cairn
Energy en cinco áreas distribuidas entre la costa de Valencia e Ibiza. Los permisos para estos
proyectos fueron otorgados por los RD 1775/2010 y 1774/2010, de 23 de diciembre, publicados en
el BOE de 22 de enero de 2011.
La industria petrolera ha dado prueba en muchas ocasiones de que no existe “riesgo cero” en las
actividades ligadas a la exploración y explotación de hidrocarburos. Sobre todo cuando se trata de
actividades en aguas profundas, como en el caso del proyecto de investigación petrolífera de Cairn
Energy en el golfo de Valencia. La empresa pretende buscar petróleo bajo una columna de agua
similar a la del accidentado pozo Macondo que explotó en el golfo de México en el año 2010,
llevándose la vida de 11 personas y dando lugar al mayor desastre ambiental de EEUU.
La isla de Ibiza, goza de unos valores naturales únicos que se podrían ver afectados
negativamente por este proyecto de exploración en busca de hidrocarburos. Entre las zonas
amenazadas por esta investigación se encuentran las Salinas de Ibiza y Formentera, un humedal
de Importancia Internacional, en el que destaca la presencia del organismo vivo más grande del
mundo (un ejemplar de ocho kilómetros de Posidonia oceanica) y una zona de campeo de la
tortuga boba (Caretta caretta). También se podrían ver perjudicados los 69 kilómetros de costa de
Formentera que están protegidos bajo seis espacios que conforman la Red Natura 2000 de la isla.
Otras zonas de interés perjudicadas serían el área del corredor de migración de los cetáceos que
discurre frente a las costas de Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares así como las Islas
Columbrete. Del mismo modo es sabido que las actividades sobre las que se sustenta la economía
de las Islas Baleares, y la mayoría de sus empleos, dependen drásticamente del buen uso y de la
calidad de su territorio, sus costas y de sus mares.
La decisión final administrativa acerca de estos pozos es del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo tras consultar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que tiene la
potestad de decidir el tipo de estudios ambientales que se tienen que realizar en cada etapa de la
investigación y conceder o denegar los permisos ambientales sin los cuales no se puede realizar
ningún trabajo de investigación.
.Aunque las aguas territoriales sean de competencia estatal, las Administraciones locales
(Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) tienen un papel fundamental, dadas sus competencias
transferidas en Medio Ambiente ya que son el organismo que mediante alegaciones e informes
negativos en los procedimientos ambientales y administrativos, tienen la mayor posibilidad de
frenar este proyecto, basándose, en las posibles repercusiones negativas medioambientales y
socioeconómicas (que se extenderían también en el medio y largo plazo) en su territorio en caso de
accidente en la extracción de petróleo.
Dados los posibles efectos que se pueden derivar de estos proyectos, tanto en la fase de
investigación, como en el caso de que finalmente se encontraran hidrocarburos durante la
explotación de los pozos, y que afectarían al medio ambiente marino así como a las costas de las
zonas afectadas, con los consiguientes perjucios para el medio ambiente, y el desarrollo económico
y turístico de la isla, y dada la diversidad de actores implicados y afectados: sector empresarial,
entidades de defensa y protección del medio ambiente, administraciones públicas, y ciudadanía en
general, se ha creado la Alianza Mar Blava - Ibiza y Formenera Zona Libre de Prospecciones con
el objetivo de agrupar y aunar información y esfuerzos para hacer valer las reivindicaciones de
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toda la sociedad pitiusa en contra de la posible exploración y explotación de hidrocarburos en
aguas profundas a tan solo 30 millas de la costa de Ibiza.
La adhesión por parte del Ayuntamiento de Ibiza a esta Alianza permitirá al Ayuntamiento formar
parte de un frente común de presión a los organismos responsables de la autorización de estos
proyectos que siempre será más efectiva que actuaciones de organismos o entidades aisladas,
aunando y sumando esfuerzos con el resto de sectores y administraciones involucradas,
asesorados por profesionales de prestigio en el campo de las prospecciones petrolíferas.
Así pues,
La propuesta que se presenta al pleno del Ayuntamiento de Eivissa para su aprobación es la
siguiente:
PRIMERO.- Adherirse a la Alianza Mar Blava – Ibiza y Formentera zona libre de prospecciones.
SEGUNDO.- Comunicar a la Alianza Mar Blava – Ibiza y Formentera zona libre de prospecciones
la adhesión por parte del Ayuntamiento de Ibiza.
Es todo lo que se propone a los efectos oportunos.
Ibiza, 18 de Julio de 2013
Juan Mayans Cruz
Tinent d’Alcalde Delegat de Mobilitat i Protecció Civil.”
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Urbanisme, Obres, Medi Ambient i Serveis
Municipals.
Intervencions:
Sr. Ruiz: Estan a favor, i tant de bo aquesta força que fan tots plegats tengués resó a Madrid.
Sr. Ferrer: També votaran a favor. El que li agradaria realment que tengués una utilitat, i que a
Madrid es fes cas de la reivindicació de tot el poble d’Eivissa.
Sr. Mayans: Llegirà el Manifest que els hi ha passat l’Aliança Mar Blava d’Eivissa i Formentera.
Sàpiguen que aquestes extraccions poden significar un greu perjudici per a la nostra Illa, el medi
ambient i el turisme, aquesta preocupació és evitable. Procedeix a la lectura del citat manifest.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.
6è. Aprovació de la forma de gestió, de l'avantprojecte d'obres i de l’avantprojecte
d'explotació del contracte de gestió de servei públic per la recollida de residus sòlids urbans
i la neteja viària i de les platges del municipi d'Eivissa:
Vista proposta de la regidoria de Medi Ambient i Protecció Civil, del tenor literal següent:
“(APROVACIÓ DE LA FORMA DE GESTIÓ, DE L’AVANTPROJECTE D’OBRES I
DEL PROJECTE D’EXPLOTACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEI
PÚBLIC PER LA RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I LA NETEJA
VIÀRIA I DE LES PLATGES DEL MUNICIPI D’EIVISSA)
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Considerant l’objecte del contracte en licitació és la gestió del servei públic per la recollida i
transport de residus sòlids urbans (fracció resta i orgànica), selectiva (vidre, envàs lleuger, paper i
cartró); així com per la neteja viària i de les platges del municipi d’Eivissa, i que la competència
municipal per la prestació d’aquests serveis està atribuïda als ens locals pels articles 25.2 l) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, l’article 29.2 h) i 29.2 m) de la Llei 20/2006,
municipal i de règim local de les Illes Balears i l’article 115 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de
Costes, l’article 12.5 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, a la Llei
11/1997, de 24 d'Abril d'Envasos i Residus d'Envasos
Considerant que en data 1 novembre 2011 va finalitzar el contracte del servei de neteja viària i
recollida selectiva del terme municipal d'Eivissa, prorrogant-se forçosament per Acord de Ple de 27
d'Octubre de 2011 en virtut del principi de continuïtat en la prestació de serveis públics de caràcter
permanent, fins al moment en què el nou concessionari es faci càrrec de la prestació dels serveis.
Atès que dins dels treballs preparatoris de confecció del nou expedient que haurà de sortir a
licitació, s'ha procedit a l'elaboració de l'Avantprojecte d'Explotació del Contracte Administratiu de
Gestió de Servei Públics per a la Recollida i Transport dels Residus Sòlids Urbans: (Fracció Resta i
Orgànica ); Selectiva: (Vidre, Envàs Lleuger, Paper i Cartró), així com per a la neteja viària i de
platges del Municipi d'Eivissa, per gestió indirecta, sota la modalitat de concessió, per part del Sr
Julio Sánchez Méndez Enginyer de Camins Canals i Ports i del Avantrojecte d'instal·lacions dels
Serveis de Neteja i Recollida de Residus de la Ciutat per part del Sr Manuel Díaz, arquitecte.
D'acord amb l'article 133 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que disposa que
els contractes de gestió de serveis públics que comprenguin l'execució d'obres, la tramitació de
l'expedient anirà precedida de l'elaboració i aprovació adminisitrativa l'avantprojecte d'explotació i
del corresponent a les obres necessàries, amb especificació de les prescripcions tècniques
relatives a la seva realització.
Vist l'article 129 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que regula el contingut de
l'avantprojecte de construcció i explotació de l'obra del contracte de concessió d'obra pública ja que
determina la submissió a informació pública del mateix per espai de un mes perquè puguin formular
quantes observacions es considerin oportunes sobre la ubicació i característiques de l'obra, sent
aprovat per l'administració concedent, a la vista de les al · legacions formulades.
Atenent al que disposa l’article 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim Jurídic i
Procediment Administratiu Comú sobre el tràmit d’informació pública i que resulta d’aplicació
segons disposa la disposició final tercera del TRLCSP.
D’acord amb l’article 22.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
la disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, de
contractes del sector públic, s’eleva al Ple la següent
PROPOSTA D’ACORD
Primer. Escollir com a mode de gestió del servei públic de “recollida de residus sòlids urbans, així
com per la neteja viària i de les platges del municipi d’Eivissa” la gestió indirecta, mitjançant
contracte administratiu de gestió de servei públic sota la modalitat de concessió.
Segon. Aprovar inicialment l’avantprojecte d’obres “Avantrojecte d'instal·lacions dels Serveis de
Neteja i Recollida de Residus de la Ciutat” redactat per l’arquitecte Manuel Díaz, i l’Avantprojecte
d'Explotació del Contracte Administratiu de Gestió de Servei Públics per a la Recollida i Transport
dels Residus Sòlids Urbans: (Fracció Resta i Orgànica ); Selectiva: (Vidre, Envàs Lleuger, Paper i
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Cartró), així com per a la neteja viària i de platges del Municipi d'Eivissa, redactat per l’Enginyer de
Camins Canals i Ports Julio Sánchez Méndez.
Tercer. Sotmetre l’avantprojecte d’obres i l’avantprojecte d’explotació a informació pública,
exposant-los al públic durant el termini d’un mes, a comptar des del dia següent a l’anunci en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, de conformitat al previst a l'article 129 del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, en relació a l’article 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic i procediment administratiu comú, termini durant el que qualsevol persona física o
jurídica podrà consultar l’expedient i presentar les al·legacions o observacions que consideri
oportunes.
Quart. Publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al perfil del contractant
de l’Ajuntament d’Eivissa, ubicat a la pàgina web www.eivissa.es, fent constar que els expedients
es podran examinar al Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Eivissa.
Eivissa, 23 de juliol de 2013
El Tercer Tinent d’Alcalde,
Joan Mayans Cruz.”
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Urbanisme, Obres, Medi Ambient i Serveis
Municipals.
Intervencions:
Sr. Ruiz: S’abstindran, per ser un procés llarg i espera que s’arribi al final, i dona un vot de
confiança al Sr. Mayans, encara que el que presenta avui aquí no sigui la línia a seguir.
Aquest avantprojecte inclou una zona on s’ubicaran la maquinaria i els camions de la contracta de
neteja. No és el mateix que un vehicle estigui a la intempèrie, que sota sostre.
Al plec anterior els vehicles dormien sota sostre. Aquí donen un pas enrere, suposa per qüestions
econòmiques. El que presenten és menys favorable per a la ciutadania, i considera que és un
retrocés envers el plec anterior. Espera que en el futur no hi hagi més passos enrere, hi estaran
molt damunt. Espera que tot això sigui subsanat.
Sr. Ferrer: Votarà en contra, perquè es troben en un punt de què ja s’hauria d’haver solucionat,
està parat fa dos anys. La ciutadania està rebent un servei molt deficitari. A més ha empitjorat amb
respecte al plec anterior.
Sr. Mayans: Aquest és un pas previ a la contracta, perquè porta obra civil assignada, i es necessita
avantprojecte d’explotació que l’anterior equip de govern no va preveure. El pressupost anterior era
1.100.000 euros, després es va rebaixar a 864.000 euros. Ara ho han rebaixat a 656.000 euros,
perquè pensen que les empreses que licitin poden incorporar millores durant el termini d’un mes
d’audiència pública. Tal vegada sigui un pas enrere, però és en benefici de que el servei sigui
efectiu en neteja de la Ciutat. És cert que el servei en l’actualitat és deficitari.
Ha intentat contactar amb el Sr. Ferrer per explicar-li aquest avantprojecte, igual que va fer amb els
Srs. Ruiz i Villalonga, però li ha set impossible.
Sr. Ruiz: L’anterior plec estava avalat i treballat pels Serveis Tècnics de la casa, només hi va haver
l’al·legació del Partit Popular, i a més varen demanar un informe jurídic extern. No està d’acord amb
el motiu de la paralització.
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No els agrada deixar en mans de les empreses les possibles millores, no creu que sigui una bona
decisió. Si està decidit a que els sous que s’estalvien per aquí, aniran en millora de la neteja de la
ciutat, el grup PSOE té molts dubtes.
Sr. Ferrer: Trucades telefòniques no en té cap, sinó li hauria trucat. De totes formes a la Comissió
Informativa li va dir que li trucaria per parlar del projecte i no ho ha fet.
S’intenta avançar amb el tema dels fems, però dir que es va parar per l’exposició pública li pareix
molt fort, perquè fa ser una qüestió política. Hi ha una manca de millores, això és començar
malament. Creu que la nau s’hauria de fer com estava projectada abans. Esperaran a setembre a
veure com és aquest plec de condicions.
Sr. Villalonga: Votaran a favor. Celebra que ja es comencin a resoldre problemes, els anima a què
continuïn. Per segons quines qüestions comptaran amb el seu vot, per altres no. Espera que abans
que finalitzi aquest any, tots els embussos que hi ha pendents quedin resolts.
Sr. Mayans: Repeteix que l’equip de govern prefereix reduir en 200.000 euros el pressupost de la
nau, per destinar-ho a més neteja de la ciutat.
Al Sr. Ferrer el dilluns li va trucar dues vegades. No va assistir a la Comissió Informativa.
Avui aquí porten un avantprojecte d’obres i d’execució, en el qual es veu l’essència del que serà el
proper plec de neteja, que intentaran portar en el mes de setembre. En aquest projecte es preveu la
construcció d’una zona tancada, per a la guarda i custòdia dels vehicles de major dimensió, així
com una zona de vestuaris per als treballadors, i una oficina per al responsable del servei.
També hi haurà una renovació de contenidors, i també soterraments a les zones de l’Avda.
Espanya, i Pere Francès. No descarten que es puguin soterrar a més punts de la ciutat, sempre que
les empreses ho ofereixin com a millora.
La freqüència de recollida serà de 365 dies a l’any. La recollida selectiva, en temporada baixa, serà
de 3 vegades per setmana, temporades mitja i alta de 4 vegades per setmana.
Tot això ja és un augment comparat amb el que hi ha avui dia, per tant aquí ja estan invertint part
d’aquests 200.000 euros en neteja.
La neteja de la ciutat és una prioritat per l’equip de govern.
El total de la nova contracta serà de 6.500.000 d’euros anuals. S’incrementa en 1.000.000 d’euros
respecte a la que hi ha actualment.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb els vots a favor de les Sres. Marí, Sansano, SánchezJáuregui, Sánchez, Valladolid i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, Larroda, Villalonga,
l’abstenció de les Ses. Costa, Boned, Martínez, García i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina i en
contra del Sr. Ferrer.
7è. Nomenament d’Interventors Tècnics per a la reversió de la concessió de concessió de
recollida de residus sòlids urbans, el seu transport a abocador i neteja viària del municipi
d'Eivissa:
Vista proposta de la regidoria de Medi Ambient i Protecció Civil, del tenor literal següent:
“(NOMENAMENT D’INTERVENTORS TÈCNICS PER LA REVERSIÓ DE LA
CONCESSIÓ DE SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS, EL
SEU TRANSPORT A ABOCADOR I NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI D'EIVISSA)
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El Ple en sessió de 22 de setembre de 1994 va aprovar l’adjudicació directa del contracte de
serveis de recollida de residus sòlids urbans, el seu transport a abocador i neteja viària del municipi
d'Eivissa (EXP 19/1994) a l'empresa CESPA SA amb un termini d'execució de 8 anys.
El contracte va ser modificat el 4 de març de 2002 amb l'empresa CESPA la modificació i ampliació
del servei de recollida de residus sòlids urbans, el seu transport a abocador i la neteja viària del
municipi d'Eivissa, finalitzant aquesta l'1 de novembre de 2011.
En data 27 d'octubre de 2011 es va acordar per acord de ple l'aprovació d'una pròrroga forçosa a
l'actual empresa concessionària del servei (CESPA) per un període de sis mesos.
A l'abril de 2012 com a conseqüència de que encara no s'havia procedit a l'adjudicació d'una nova
concessió, es va aprovar una nova pròrroga forçosa per acord de ple, perquè l'actual empresa
concessionària continués prestant els serveis fins que la gestió no fos assumida per l'adjudicatari
de la nova concessió. Situació de pròrroga forçosa en què es troba actualment la contracta.
Atès que es preveu la licitació d’un nou contracte, les actuacions preparatòries del qual ja s’estan
duent a terme, cal procedir al preavís a l’empresa CESPA S.A. de la finalització de la pròrroga
forçosa en el moment de l’aixecament de l’’acta d’inici del servei un cop estigui aquest adjudicat, i
procedir al nomenament dels interventors tècnics de la concessió, als efectes de dur a terme les
actuacions necessàries per la correcta reversió de la concessió.
Atès que quan s'extingeix una concessió administrativa de servei públic han de revertir a
l'Administració els béns i instal·lacions necessaris per a la prestació del servei, els quals l'empresa
concessionària ha hagut d'amortitzar durant el temps de durada de la concessió.
Atès que el Reglament de Serveis de les corporacions locals de 1955 determina que la concessió,
quan finalitza el termini contractual el servei, es reverteix a l'Administració, i el contractista ha de
lliurar, en el termini de transició previst, les obres i instal·lacions a què estigui obligat d'acord amb el
contracte i en l'estat de conservació i funcionament adequats.
Considerant que l'article 131.2 del Reglament de Serveis exigeix que la corporació designi un
interventor tècnic de l’empresa concessionària, que vigilarà la conservació de les obres i del
material i informarà a la corporació sobre les reparacions i reposicions necessàries per mantenir-los
en les condicions previstes.
Considerant que, tot i que el Ple ha delegat en la Junta de Govern Local en sessió de 30 de juny de
2011, les competències que en matèria de contractació se li atribueixen per la DA 2a del TRLCSP,
en el present cas, l’òrgan de contractació és el Ple de la corporació, en ser exigible la majoria
absoluta ex article 94 j) de la Llei 20/2006 i resultar indelegable la competència per aplicació l'article
22.2 p) de la LBRL.
S’eleva al Ple la següent
PROPOSTA D’ACORD
Primer. Comunicar l’empresa CESPA S.A. l’inici del període de reversió de la concessió, fent
constar que la duració del mateix dependrà de l’adjudicació i inici del Contracte Administratiu de
Gestió de Servei Públics per a la Recollida i Transport dels Residus Sòlids Urbans: (Fracció Resta i
Orgànica ); Selectiva: (Vidre, Envàs Lleuger, Paper i Cartró), així com per a la neteja viària i de
platges del Municipi d'Eivissa, actualment en preparació.
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Segon. Nomenar interventors tècnics de la concessió a la Tècnica de Medi Ambient Sandra
Romero Ramon i l’Inspector Assessor Manuel Ayala García, que efectuaran l’inventari dels béns i
instal·lacions a revertir, vigilaran la conservació de les obres i del material i informaran a la
Corporació sobre les reparacions i reposicions necessàries, i aixecaran l’acta de reversió de la
concessió que necessàriament haurà de coincidir en el temps amb l’acta d’inici del servei de Gestió
de Servei Públics per a la Recollida i Transport dels Residus Sòlids Urbans: (Fracció Resta i
Orgànica ); Selectiva: (Vidre, Envàs Lleuger, Paper i Cartró), així com per a la neteja viària i de
platges del Municipi d'Eivissa, actualment en preparació.
Eivissa, 24 de juliol de 2013
El Tercer Tinent d’Alcalde,
Joan Mayans Cruz.”
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Urbanisme, Obres, Medi Ambient i Serveis
Municipals.
Intervencions:
Sr. Mayans: Els interventors tècnics per a la reversió de l’actual contracta de neteja seran, la
Tècnica de Medi Ambient, Sra. Sandra Romero i com a substitut el Sr. Manuel Ayala.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb els vots a favor de les Sres. Marí, Sansano, SánchezJáuregui, Sánchez, Valladolid i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, Larroda l’abstenció de les
Ses. Costa, Boned, Martínez, García i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer i Villalonga.
8è. Efectes de la Sentencia del TSJ de les Illes Balears 727/2012 Aqualia Gestio Integral de
l’Aigua:
Vista proposta d’acord de l’Alcaldia, del tenor literal següent:
“AL PLE DE LA CORPORACIÓ
(EFECTES DE LA SENTÈNCIA DEL TSJ BALEARS Nº727/2012 AQUALIA GESTIÓN
INTEGRAL DEL AGUA, SOCIETAT ANÒNIMA)
El Ple de 21 de setembre de 1990 va adjudicar el concurs per l’explotació del servei públic
d’abastiment i distribució d’aigua potable i sanejament a SOGESUR, S.A., empresa que va ser
absorbida per AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A. mitjançant fusió per absorció
elevada a públic en l’escriptura de 23-12-2002, inscrita en el registre mercantil el 11-02-2003.
AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A. va continuar el contracte amb l’Ajuntament, i es
va subrogar en tots els drets i obligacions de l’empresa absorbida.
El Ple en sessió de 22 de juliol de 2010 va aprovar l'expedient de contractació per la gestió del
Servei d’Abastament d’aigua potable i clavegueram del municipi d’Eivissa, aprovant el plec de
prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives particulars i va convocar la licitació de
la indicada gestió del servei públic per procediment obert.
En la mateixa sessió es va acordar imposar, a partir del dia 1 de novembre de 2010, a Aqualia
Gestión Integral del Agua, Societat Anònima, la pròrroga forçosa del contracte de gestió de servei
públic d’abastiment i distribució d’aigua potable i sanejament d’Eivissa, formalitzat el 17 de octubre
de 1990, fins que la gestió del servei no fos assumida per l’adjudicatari de la nova concessió.
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La sentència nº 727/2012 de la Sala del TSJ de Balears de 30-10-2012, que resol el recurs
d’apel·lació instat per Aqualia Gestión Integral del Agua, Societat Anònima, contra la sentència del
Jutjat ha declarat no ser conforme a Dret i anul·la l’acord de Ple adoptat en sessió celebrada el 22
de juliol de 2010, pel s’acordà imposar a Aqualia la pròrroga forçosa del contracte de gestió de
servei públic d’abastiment i distribució d’aigua potable i sanejament d’Eivissa, formalitzat el 17 de
octubre de 1990, i declara el dret d’Aqualia a la pròrroga del contracte subscrit amb l’Ajuntament
d’Eivissa el 17 de octubre de 1990 fins el 31 de octubre de 2015.
L’Ajuntament ha rebut el testimoni de la sentència en data 31 de gener de 2013 (RGE nº2150).
Vist l’informe jurídic de 5 de febrer de 2013 segons el següent tenor literal:
Informe Jurídic
Assumpte: Efectes de la sentència nº de la Sala del TSJ de Balears de 30-10-2012, dictada en
resolució del recurs d’apel·lació instat per Aqualia Gestión Integral del Agua, Societat
Anònima, contra la sentència del Jutjat del Contenciós-Administratiu nº 3 de Palma de
Mallorca
Antecedents
1. El Ple en sessió de 22 de juliol de 2010 va aprovar l'expedient de contractació per la gestió
del Servei d’Abastament d’aigua potable i clavegueram del municipi d’Eivissa (expedient 3810), aprovant el plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives
particulars i va convocar la licitació de la indicada gestió del servei públic per procediment
obert.

2. En la mateixa sessió es va acordar imposar, a partir del dia 1 de novembre de 2010, a
Aqualia Gestión Integral del Agua, Societat Anònima, la pròrroga forçosa del contracte de
gestió de servei públic d’abastiment i distribució d’aigua potable i sanejament d’Eivissa,
formalitzat el 17 de octubre de 1990, fins que la gestió del servei no fos assumida per
l’adjudicatari de la nova concessió.

3. La sentència nº727/2012 de la Sala del TSJ de Balears de 30-10-2012, que resol el recurs
d’apel·lació instat per Aqualia Gestión Integral del Agua, Societat Anònima, contra la
sentència del Jutjat del Contencios-Administratiu nº 3 de Palma de Mallorca ha declarat no
ser conforme a Dret i anul·la l’acord de Ple adoptat en sessió celebrada el 22 de juliol de
2010 pel s’acordà imposar a Aqualia la pròrroga forçosa del contracte de gestió de servei
públic d’abastiment i distribució d’aigua potable i sanejament d’Eivissa, formalitzat el 17 de
octubre de 1990, i declara el dret d’Aqualia a la pròrroga del contracte subscrit amb
l’Ajuntament d’Eivissa el 17 de octubre de 1990 fins el 31 de octubre de 2015. L’Ajuntament
ha rebut el testimoni de la sentència en data 31 de gener de 2013 (RGE nº2150).

4. Està en curs davant els jutjats del contenciós-administratiu el procediment instat per Aqualia
Gestión Integral del Agua, Societat Anònima, contra l’acord de ple adoptat en sessió de 22
de juliol de 2010 va aprovar l'expedient de contractació per la gestió del Servei
d’Abastament d’aigua potable i clavegueram del municipi d’Eivissa, aprovant el plec de
prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives particulars i va convocar la
licitació de la indicada gestió del servei públic per procediment obert.
Consideracions jurídiques
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9. Efectes de la sentència nº de la Sala del TSJ de Balears de 30-10-2012 sobre la
Concessió administrativa de l’explotació del servei públic municipal d’abastiment i
distribució d’aigua potable i sanejament d’Eivissa” subscrit el 17-10-1990
En els termes de l’article 103 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de Jurisdicció ContenciósAdministrativa (LJCA), l’Ajuntament està obligat a complir la sentència en la forma i termes que en
aquesta es consigni. La sentencia literalment disposa:
“PRIMERO.-Estimamos el recurso de apelación presentado contra la sentencia número 83 de 2012 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 3 y la revocamos.
SEGUNDO.-Estimamos el recurso contencioso-administrativo.
TERCERO.-Declaramos no ser conforme a Derecho y anulamos el acto presunto recurrido y el acuerdo del Pleno,
adoptado en sesión celebrada el 22 de julio de 2010, por el que se impone a Aqualia Gestión Integral del Agua, Sociedad
Anónima, la prorroga forzosa del contrato de gestión de servicio público de abastecimiento y distribución de agua potable
y saneamiento de Eivissa formalizado el 17 de octubre de 1990.
CUARTO.- Declaramos el derecho de Aqualia Gestión Integral del Agua, Sociedad Anónima, a la prorroga del contrato
suscrito con el Ayuntamiento de Eivissa el 17 de octubre de 1990 hasta el 31 de octubre de 2015.
QUINTO.-Sin costas.”

Per tant, la sentència reconeix a l’empresa Aqualia Gestión Integral del Agua S.A. el dret a la
pròrroga del contracte fins el 31-10-2015, basant-se en que aquesta es troba prevista en els plecs
de clàusules administratives particulars, que alhora permetien la presentació d’ofertes en les que es
modifiques el termini de la duració de la concessió. Per tant, segons la sentència, atesa la variant
de l’oferta adjudicada (la variant nº10), el termini de duració contractual era de vint anys prorrogable
tàcitament per períodes de 5 en 5 anys fins el màxim legal, llevat la denúncia expressa d’alguna de
les parts, com permet la clàusula 2ª dels plecs de bases generals que regeixen el contracte.
La sentència també anul·la l’acord plenari de 22-07-2010 pel que s’acordà imposar la pròrroga
forçosa del contracte de gestió de servei públic d’abastiment i distribució d’aigua potable i
sanejament d’Eivissa formalitzat el 17 d’octubre de 1990. Per tant, no procedeix la declaració de
nul·litat de l’acord pel plenari en execució de sentència, atès que ha sigut declarat nul pel tribunal.
Per l’anterior, per fer efectiu el dret de l’empresa Aqualia Gestión Integral del Agua S.A. a la
pròrroga que aquesta proclama, no cal procedir a deixar sense efectes els actes administratius que
l’Ajuntament havia dictat amb anterioritat tendents a la finalització del contracte ni cal procedir a
formalitzar la pròrroga del contracte fins el 31 d’octubre de 2015, entenent que la pròrroga es va
produir tàcitament el 31 d’octubre de 2010.
No obstant, la licitació que va iniciar l’Ajuntament es veu directament afectada per la sentència, pel
que en els apartats següents es destrien els efectes d’aquesta sobre els actes constitutius de la
nova licitació del servei públic municipal d’abastiment i distribució d’aigua potable i sanejament.
A més, cal analitzar el marc jurídic del contracte actualment vigent amb l’empresa Aqualia Gestión
Integral del Agua S.A., que tot seguit s’analitzen.
10. Normativa aplicable al contracte “Concessió administrativa de l’explotació del servei
públic municipal d’abastiment i distribució d’aigua potable i sanejament d’Eivissa”
subscrit el 17-10-1990
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En el moment de la seva concessió, la normativa de contractació vigent era la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, el Reglament de Serveis de les Corporacions
Locals de 17 de juny de 1955, el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de
Règim Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que a tenor del disposat
en el seu article 113 va recollir aquelles regles de la legislació anterior necessàries "per a la
aplicació a les Entitats locals de la legislació estatal", i el Reglament de Contractació de les
Corporacions Locals aprovat per Decret de 9 de gener de 1953, amb remissió en el no previst en
aquest text reglamentari "a les disposicions aplicables a la Administració General de l’Estat i, en el
seu defecte, els preceptes pertinents del Dret privat", segons expressa la seva Disposició
Addicional Segona, de la Llei de Contractes de l’Estat de 1965 i el Reglament de Contractació de
l’Estat aprovat per Decret 3410/1975, de 25 de novembre.
En no existir una norma de dret transitori en la Llei de Contractes de 1965 i en la de 1995 havia de
considerar-se d’aplicació analògica las normes de dret comú contingudes en les Disposicions
Transitòries del Codi Civil. Pel que fa als aspectes relatius a les modificacions i a les pròrrogues, la
interpretació era que resultava d’aplicació la normativa vigent en el moment d’acordar-se aquesta.
No obstant, aquesta interpretació ha canviat arran de la DT 1ª del TRLCAP pel que aquells
contractes administratius adjudicats amb anterioritat a la seva entrada en vigor també es regeixen,
quant als efectes, compliment i extinció, inclosa la seva duració i règim de pròrrogues, per la
normativa anterior. L’actual Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP) estableix la mateixa regla,
basada en el principi "tempus regit actum"; per tant, la pròrroga del contracte de gestió de servei
públic d’abastiment i distribució d’aigua potable i sanejament d’Eivissa, formalitzat el 17 de octubre
de 1990, es regeix per la normativa vigent en el moment de la seva adjudicació.
3. El règim de pròrrogues segons la normativa aplicable al contracte
El règim de pròrrogues del contracte es regula a la clàusula 2ª dels plecs de bases generals tecnicjurídic-econòmiques:
“la duración de la concesión se establece en 15 años. A contar del dia 1 de noviembre del año en curso, prorrogables por
la tàcita por períodos de 5 en 5 años hasta el máximo legal, salvo la denuncia expresa de alguna de sus partes notificada
al menos un año antes de su venicimiento”

L’oferta adjudicada en la seva variant nº10 estableix 20 anys de duració, termini que pot ser
prorrogat tàcitament fins el màxim legal previst per l’article 115 del RSCL:
Artículo 115. [Cláusulas del otorgamiento de concesión de servicios]
En toda concesión de servicios se fijarán las cláusulas con arreglo a las cuales se otorgare, que serán las que se
juzguen convenientes y, como mínimo, las siguientes:
(…)
4ª Plazo de la concesión, según las características del servicio y las inversiones que hubiere de realizar el concesionario,
sin que pueda exceder de cincuenta años.

Actualment l’article 278 TRLCSP estableix el mateix període de duració màxim de 50 anys pels
contractes de gestió de serveis públics que comprenguin execució d’obres, com és aquest
contracte.
4. Règim jurídic de l’actual pròrroga
La pròrroga dels contractes és la continuació del contracte amb el contractista inicial, sempre que
evidentment es compleixin els requisits previstos en la pròpia legislació i en el plec de clàusules
administratives.

32

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 1 d’agost de 2013
Els informes de la JCCA 52/00 i 59/00, ambdós de 5 de març, assenyalen que “el contracte
prorrogat no és un nou contracte, sinó el propi contracte primitiu que (…) segueix produint els seus
efectes durant el període de pròrroga”. Com a tal continuació, no podran introduir-se durant el
període de pròrroga modificacions ni elements substancials diferents als licitats i adjudicats
que suposin l’alteració del contracte estipulat, que del contrari podria suposar un
incompliment dels principis bàsics de la contractació pública.
Segons l’informe de la JCCA Valenciana 9/2011, de 27 de març de 2012, amb motiu de la pròrroga
no es pot exigir documentació de no estar incurs en prohibició de contractar ni la
documentació acreditativa d’estar al dia amb la seguretat social, hisenda, etc.
En aplicació de l'article 99.3 del TRCLSP no procedeix el reajust de la garantia en no
experimentar-se una variació del preu que obligui al reajust de garanties, a aquests efectes la
revisió de preus que correspongui realitzar en el present contracte no es considera una variació del
preu. La base 52 estableix una garantia definitiva per import de 5.000.000.-ptas, que segueix
dipositada, encara que d’acord amb l’article 125 del RSCL la garantia s’havia de tornar al
concessionari en cas d’executar obres revertibles a l’Ajuntament, quan acrediti tenir-les efectuades
per valor equivalent a la tercera part de les previstes en la concessió.
5. Sobre la reversió de la concessió
En cas de que no es prevegin ulteriors pròrrogues més enllà de la data del 31 d’octubre de 2015, en
aquesta data finalitzarà el termini contractual i per tant el servei s’haurà de revertir a l'Administració,
i el contractista ha de lliurar, en el termini de transició previst, les obres i instal·lacions a què estigui
obligat d'acord amb el contracte i en l'estat de conservació i funcionament adequats. La reversió
del contracte es regeix actualment per l’article 283 del TRLCSP i l’article 131 RSCL. Els plecs en la
clàusula 42 de la reversió d’obres i instal·lacions;
“Per dur a terme la reversió, les parts atendran al previst a l’article 131 del Reglament de Serveis i 231 del
Reglament General de Contractes de l’Estat.”

La previsió d'un règim de transició per la reversió del servei s’ha de regular als plecs segons l'article
115 del RSCL, en garantia de la deguda reversió o devolució, si s'escau, de les instal·lacions, béns i
material integrants del servei. No obstant, els PCAP (tot i l’informe jurídic de 7-06-1990 que ja ho va
assenyalar) no fixen un termini per preparar la reversió pel que hem d’estar al que disposa el RSCL,
que fixa un mínim d’un mes per cada any de concessió. En el present cas el termini serà de vint-icinc mesos en tenir el contracte una duració de vint-i-cinc anys, pel que si bé el contracte fixa que
l’antel·lació del preavís per què no operi la pròrroga tàcita és d’un any abans de que finalitzi el
mateix, en cas de que no es vulgui prorrogar el contracte els tràmits per a la reversió hauran
d’inciar-se el 30 de setembre de 2013.
Caldrà designar un interventor tècnic de l’empresa, que vigilarà la conservació de les obres i del
material i informarà a la Corporació sobre les reparacions i reposicions necessàries per mantenir-los
en les condicions previstes.
En relació als béns a revertir es destaca la reversió dels terrenys on està ubicat el dipòsit regulador
per l’especial tramitació que cal dur a terme per poder inscriure’l en el Registre de la Propietat i el
Registre de Béns de la Corporació, i pel que fa als efectes de la subjecció a l’ITPAJD dels béns
revertits que no s’adscriguin a la nova contracta, per l’aplicació de l’article 13.3 c) del Reial Decret
Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Impost sobre
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
També es destaca la possibilitat que preveuen els plecs:
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“los bienes que aporta el concesionario podrán seguir bajo su titularidad, salvo los previstos por éste en su oferta
para su reversión al ayuntamiento al término de la concesion. No obstante, el Excm ayuntamiento de Eivissa podrá
adquirir por el valor neto, es decir deducidas las amortizaciones, los bienes de naturaleza privada aportados
por el concesionario.”

6. Sobre els efectes de la sentència a la licitació per l’adjudicació del servei
d’Abastament d’aigua potable i clavegueram del municipi d’Eivissa.
6.1 Procedència d’efectuar la renúncia a la celebració del contracte o el desistiment del
procediment d’adjudicació
Amb caràcter previ cal posar de manifest el valor atorgat per la jurisprudència al plec de clàusules,
que es qualifica com la llei del contracte, i en aquest cas, atenent al concret procediment
d'adjudicació que estem analitzant, en el que no s'ha procedit a l’adjudicació del mateix, es
substitueix l'expressió "llei del contracte" per la de "llei del concurs ", com reconeix el Tribunal
Suprem en diverses sentències.
La clàusula 19.2 dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars preveu:
“19.2.- La adjudicación provisional deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las proposiciones presentadas
reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no pudiendo en tal caso declararse desierta la licitación. No
obstante, en los términos previstos en el artículo 139 de la LCSP, la Administración, antes de dictar la adjudicación
provisional, podrá renunciar a celebrar el contrato por razones de interés público, o desistir del procedimiento
tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos
casos, de los gastos que su participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado.”

L’article 139 de la LCSP (i amb idèntica redacció el vigent article 155 TRLCSP) regula la renúncia a
la celebració del contracte i el desistiment del procediment d’adjudicació per l’Administració.
Per diferenciar si l’Administració ha d’optar per la renúncia o pel desistiment, s’ha de tenir en
compte que en el primer es rebutja la possibilitat sobre el fons, és a dir, es rebutja la possibilitat
de celebrar el contracte, i en el cas del desistiment el que es rebutja és només la continuació
d'un concret procediment administratiu d'adjudicació. Per això, l'article 155 TRLCSP només
admet la renúncia a la celebració del contracte per raons d'interès públic que han de quedar
degudament justificades en l'expedient, no podent promoure una nova licitació del seu objecte
mentre subsisteixin les raons que es van al·legar per promoure la renúncia. A diferència de la
renúncia, i com a mostra que en el desistiment estem davant vicis formals i no davant l'absència
sobrevinguda d'interès per la realització del contracte, el desistiment no impedirà la iniciació
immediata d'un nou procediment d'adjudicació.
Per la seva banda, el desistiment se sustenta en la concurrència d'infraccions del procediment que
podrien convertir en nul l'acord d'adjudicació i davant les quals l'Òrgan de contractació adopta una
decisió de desistiment inicial. És a dir, s'ha de motivar que estem davant vicis formals. En aquest
sentit es pronuncia la Junta Consultiva de Contractació administrativa quan assevera en el seu
informe 15/09, de 3 de novembre que:
"(...) Les infraccions no esmenables a què es refereix l'article 139.4 de la LCSP a efectes de desistiment del procediment no
s'han de justificar en la prèvia existència d'una causa de nul·litat, que en tot cas exigiria la tramitació d'un procediment de
revisió d'ofici per a la seva declaració, sinó en la concurrència de fets que, contraris a les normes establertes per a la
preparació del contracte o reguladores del procediment d'adjudicació, impedeixen la continuïtat del procediment per
incloure disposicions la esmena de les quals no és possible, i a aquest efecte serà l'òrgan de contractació que ha de
motivar la decisió justificant la concurrència de la causa. (.....)”

La sentència, en reconèixer el dret d’Aqualia Gestión del Agua S.A. a continuar prestant el servei
fins 2015 i per tant, reconeixent la vigència del contracte, determina la impossibilitat de celebrar un
nou contracte amb el mateix objecte, la prestació del contracte de gestió de servei públic
d’abastament d’aigua potable i clavegueram del municipi d’Eivissa. És per això que, a criteri de qui
subscriu, procedeix en el present cas la renúncia a celebrar el contracte motivada per la declaració
de la vigència d’un contracte anterior que impedeix l’adjudicació d’un nou contracte.
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El procediment de licitació iniciat al 2009 es va preparar considerant que la concessió estava
finalitzada i que el nou concessionari passaria a prestar el servei en el moment de firma del
contracte. En compliment de l’article 22.1 TRLCSP, la naturalesa i extensió de les necessitats que
pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut
per satisfer-les, s'han de determinar amb precisió, deixant constància d'això en la documentació
preparatòria, abans d'iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació. Per això, les previsions
d’un plec redactat al 2009 perquè entri en vigor una vegada finalitzada la licitació no poden ser
vàlides per un contracte la prestació del qual es prevegi iniciar a finals de 2015, atès que tant les
circumstàncies previstes en l’estudi econòmic, les instal·lacions a revertir, les obres que s’hauràn
d’executar per una correcte execució del servei, la població i molts d’altres aspectes, així com
també la normativa en vigor, poden canviar en els cinc o sis anys transcorreguts.
Per altra banda, es veuria perjudicada la lliure concurrència atès que l’empresa Aqualia no va
presentar-se a la licitació i la va impugnar al·legant que el contracte estava vigent. Evidentment,
tampoc es podrien retrotraure les actuacions per permetre que aquesta empresa es presenti, ja que
la resta de licitadors ja coneixen el contingut de les propostes dels competidors, com afirma el
Tribunal Suprem en Sentència de 17 desembre de 2012 (Sala del Contenciós-Administratiu, Secció
7ª) RJ 2013\1045:
“Igualmente no es posible retrotraer al momento de la presentación de las ofertas, concediendo nuevo plazo para
nueva presentación, por cuanto es evidente que los licitadores, con los criterios de las mismas bases, ya conocen el
contenido de las propuestas de los competidores, en particular en el aspecto económico, distorsionándose así los
más elementales principios de concurrencia.
En consecuencia, no cabe, sino, declarar la nulidad radical o de pleno derecho de la adjudicación por infracciones
esenciales del procedimiento (artículo 62-1 e) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común ) lo que sólo puede conducir a la realización de un nuevo concurso.”

Per últim, s’afegeix la limitació de l’article 22.1 TRLCSP, que impedeix que l’Ajuntament subscrigui
altres contractes que aquells que siguin necessaris per al compliment i realització dels seus fins
institucionals.
6.2 Requisits materials de la renúncia
En vista del que disposa aquesta disposició, els requisits que la normativa en matèria de
contractació administrativa exigeix per acordar la renúncia en la celebració del contracte són els
següents:

-

L'òrgan competent per a l'adopció de l'acord de renúncia a la celebració del contracte
projectat és el Ple, que és l’òrgan de contractació per aplicació del que disposa la
disposició addicional segona del Text Refós de la Llei de Contractes del sector
públic, en haver estat aquest l'òrgan que va aprovar l'expedient de contractació de
referència.

-

S'ha d'acordar abans de l'adjudicació del contracte.

6.3 Efectes de la renúncia
La renúncia s’ha de notificar a tots els licitadors i a la Comissió Europea, en haver-se anunciat la
convocatòria en el DOUE.
Per part de l'Administració, aquesta decisió podria, efectivament, portar el dret per part del licitador
a ser indemnitzat, per a això hauria d'acreditar el compliment, entre altres requisits, de la realitat del
dany al·legat (CEST Dict. 2667/2000, 21-9-00). En ambdós casos es compensarà als candidats o
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licitadors per les despeses en què hagin incorregut, en la forma que preveu l'anunci o en el plec, o
d'acord amb els principis generals que regeixen la responsabilitat de l'Administració.
S'ha de compensar els licitadors per les despeses en què hagin incorregut, en la forma que preveu
en l'anunci o en el plec, o d'acord amb els principis generals que regeixen la responsabilitat de
l’Administració
En aquest sentit la Clàusula 19.2 del Plec de clàusules administratives particulars estableix
expressament que:
“19.2.- La adjudicación provisional deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las proposiciones
presentadas reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no pudiendo en tal caso declararse desierta la
licitación. No obstante, en los términos previstos en el artículo 139 de la LCSP, la Administración, antes de dictar la
adjudicación provisional, podrá renunciar a celebrar el contrato por razones de interés público, o desistir del
procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los
licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participación en la licitación les hubiese efectivamente
ocasionado.”

7. Sobre la possibilitat d’acordar ulteriors pròrrogues posteriors a 30-10-2015
Ha de tenir-se en compte que dins del límit temporal màxim establert, la durada de la concessió
s’ha de fixar en funció de les característiques del servei i de les inversions a realitzar per el
concessionari, i que aquests mateixos criteris habiliten l'Administració a adaptar la durada del
contracte mitjançant l'atorgament de pròrrogues ampliatòries del termini inicial.
Les característiques del servei i les inversions a realitzar són factors determinants per
l’administració per prendre la decisió de prorrogar o no
L'evolució del nostre dret en aquesta matèria per influència del dret comunitari europeu mostra una
successiva restricció de les facultats administratives per ampliar la duració dels contractes amb la
fita de garantir el principi de lliure concurrència.
En tot cas, cal tenir en compte el termini de preavís d’un any d’antelació perquè no operi la pròrroga
tàcita: pel que en cas de no voler prorrogar cal comunicar l’empresa la voluntat de no
prorrogar abans de 31-10-2014. Sense perjudici de que com s’ha assenyalat anteriorment cal
avisar l’empresa amb 25 mesos d’antelació pel període transitori per la reversió de la concessió.
L'òrgan competent per acordar si el contracte es prorroga o no és el Ple de conformitat amb les
competències atorgades per la disposició addicional segona del TRLCSP.
La delegació acordada en sessió 30 de juny de 2011 (publicada al BOIB Núm. 114, de 28-07-2011)
a la Junta de Govern Local de les competències que com a òrgan de contractació li corresponen no
afecta les matèries indelegables com aquesta. La competència és indelegable per aplicació del 22.2
p) de la LBRL en tractar-se d’una concessió de serveis de més de cinc anys, l’import de la qual
supera el 20% dels recursos ordinaris del pressupost de la corporació, atès el quòrum per
l’adjudicació d’aquests tipus de contractes exigit per l'article 94 j) de la Llei 20/2006.
Per tant, el quòrum necessari per l’adopció de l’acord és de majoria absoluta
CONCLUSIONS
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1. La sentència núm. 727/2012 de la Sala del TSJ de Balears de 30 d’octubre de 2012 declara
el dret d’Aqualia Gestión Integral del Agua, Sociedad Anónima, a la pròrroga del contracte
subscrit amb l’Ajuntament d’Eivissa el 17 de octubre de 1990 fins el 31 de octubre de 2015.
En tant que es tracta d’una sentència declarativa, per fer efectiu el dret de l’empresa Aqualia
Gestión Integral del Agua S.A a la pròrroga que la sentència reconeix, no cal procedir a
formalitzar la pròrroga del contracte vigent fins el 31 d’octubre de 2015, entenent que la
pròrroga es va produir tàcitament el 31 d’octubre de 2010.
2. Atès que la sentència també anul·la l’acord plenari de 22-07-2010, pel que s’acordà imposar
la pròrroga forçosa del contracte de gestió de servei públic d’abastiment i distribució d’aigua
potable i sanejament d’Eivissa formalitzat el 17 d’octubre de 1990, no cal procedir a deixar
sense efectes els actes administratius que l’Ajuntament havia dictat amb anterioritat
tendents a la finalització del contracte, en especial la imposició de la pròrroga forçosa a
l’empresa Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A, que el tribunal expressament anul·la.
3. En el cas de no voler celebrar ulteriors pròrrogues, caldrà avisar a l’empresa abans del 30
de setembre de 2013, als efectes de l’inici de l’etapa de transició per la reversió de la
concessió i nomenar els interventors tècnics de la concessionària per acord de Ple, en
exercici de les funcions que com a òrgan de contractació l’hi corresponen.
4. El preavís, perquè no operi la pròrroga tàcita, haurà de realitzar-se pel Ple, amb quòrum de
majoria absoluta, necessàriament abans del 31 d’octubre de 2014.

5. Existeixen raons d’interès públic perquè el Ple de la Corporació acordi la renúncia a la
celebració del contracte tramitat en l’expedient de contractació núm. 38/2010 ( expedient de
contractació per la gestió del servei d’abastament d’aigua potable i clavegueram del municipi
d’Eivissa ), en base als arguments que consten en el present informe i atès que la sentència
que reconeix la pròrroga tàcita, que suposa vigència del contracte fins 31 d’octubre de 2015,
constitueix una causa que impedeix la celebració d’un nou contracte, havent de notificar-ho
als licitadors que varen concórrer a la convocatòria per l’adjudicació, així com comunicar-ho
a la Comissió Europea.
6. Atès que hi ha un procediment judicial contra l’expedient 38/2010 en curs, caldrà informar de
l’acord a la defensa lletrada de l’Ajuntament per tal de que es prenguin les decisions
oportunes en el marc del citat procediment per la millor defensa jurídica de la Corporació.
El que s’informa llevat d’altre parer millor fonamentat en dret.
Eivissa, 5 de febrer de 2013
La lletrada

Vist-i-conforme,
El Secretari Acctal.
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Marta Enciso Morales

Joaquim Roca Mata

Atès que concorren raons més que justificades per no procedir a l’ulterior pròrroga del contracte
més enllà de 2015, en atenció a les necessàries inversions a efectuar, a l’obsolet sistema de gestió
contractual, que redactat en 1990 compta ja amb vint-i-tres anys de vigència, a la necessària
adaptació dels mecanismes reguladors de l’execució del contracte, tals com la revisió de preus, el
règim de modificacions contractuals, la resolució d’incidències, el règim de penalitats, etc., la
introducció de noves eines per la gestió del servei segons criteris de qualitat en el contracte, la
incidència de la directiva de l’aigua i resta de normativa tècnica sobrevinguda, en especial la gestió
segons el principi de recuperació de costs de l’aigua.
Atès que procedeix la renúncia del contracte licitat 38/2010 en base a que, atenent el temps
transcorregut des de la seva redacció, resultaria contrari a l’interès públic i no satisfaria les
necessitats del servei, i que resultaria contrari al principi de lliure concurrència, considerant la
sentència recaiguda i el dret a participar a la licitació de l’empresa Aqualia Gestión Integral del
Agua, Sociedad Anónima.
En virtut de les competències atribuïdes al Ple per la disposició addicional segona del Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic, es sotmet a la seva consideració la següent
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER. Entendre, en compliment a la sentència núm. 727/2012 de la Sala del TSJ de Balears de
30 d’octubre de 2012, prorrogat el contracte subscrit entre l’Ajuntament d’Eivissa i Aqualia Gestión
Integral del Agua, Sociedad Anónima el 17 de octubre de 1990 fins el 31 de octubre de 2015.
SEGON. Renunciar a la celebració del contracte tramitat en l’expedient de contractació núm.
38/2010 (Expedient de contractació per la gestió del servei d’abastament d’aigua potable i
clavegueram del municipi d’Eivissa) amb motiu de la sentència que reconeix la pròrroga tàcita
suposa la vigència del contracte fins 31 d’octubre de 2015, que constitueix una causa d’interès
públic, tal i com queda degudament justificada en l'expedient, d’acord a l’informe jurídic transcrit i
que serveix de motivació al present acord segons disposa l’article 89.5 de la Llei 30/1992.
TERCER. Acordar no efectuar ulteriors pròrrogues del contracte amb Aqualia Gestión Integral
del Agua, Sociedad Anónima més enllà del 31-10-2015, tenint en compte que la duració total del
contracte serà de 25 anys, i fixar el proper 30 de setembre de 2013 com a data d’inici del
període de transició per la reversió de la concessió. Tot l’anterior, atenent l’abast de les
inversions a efectuar i dels canvis i innovacions que s’han d’introduir en la gestió del contracte de
serveis de subministrament d’aigua i clavegueram que superen el marc contractual així com la
impossibilitat legal de modificar el contracte per aquests motius.
QUART. Facultar l’Alcaldessa pel nomenament dels interventors tècnics de l’empresa
concessionària, a qui s’encomanarà la realització de les actuacions preparatòries de la reversió de
la concessió.
CINQUÈ. Notificar als licitadors que varen concórrer a la convocatòria per l’adjudicació del contracte
de l’expedient 38/10 “Servei d’Abastament d’aigua potable i clavegueram del municipi d’Eivissa” la
renúncia a la celebració del contracte, a la Intervenció Municipal i a la Regidoria de Medi Ambient i
a tot aquell que aparegui com a interessat, publicant aquest acord en el BOIB i en el perfil del
contractant.
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SISÈ. Comunicar a la Comissió Europea la renúncia a la celebració del contracte objecte del
procediment de contractació tramitat en l’expedient 38/10.
SETÈ. Notificar a l’empresa concessionària la voluntat de no procedir a celebrar ulteriors pròrrogues
així com la data d’inici del període de transició per la reversió del servei.
Eivissa, 15 de juliol de 2013
L’Alcaldessa
Pilar Marí Torres”
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Urbanisme, Obres, Medi Ambient i Serveis
Municipals.
Intervencions:
Sra. Costa: És un tema difícil d’entendre per molts dels presents, perquè no han participat en la
història dels darrers anys. Es remunten a l’any 1990 que és quan es va adjudicar el concurs
d’explotació del servei d’abastament i distribució d’aigua de la ciutat.
El 22 de juliol de 2010 es va aprovar un expedient de contractació de la gestió de l’aigua potable, i
el plec de condicions tècniques, per poder renovar aquest servei, ja que s’acabava el contracte
després de 20 anys.
L’empresa adjudicatària després de moltes demandes, aconsegueix tenir-ne una de favorable.
S’ha llegit la sentència, i la seva sorpresa és que no coincideix amb la proposta que l’Alcaldia fa a
aquest Ple, perquè la sentència únicament analitza i resol el tema de la pròrroga, que efectivament
l’Ajuntament li ha de concedir. En el darrer fonament jurídic es diu que hi ha un desajustament
econòmic, i que s’està pagant en excés a aquest l’empresa, perquè ja s’han amortitzat totes les
inversions que s’han fet amb els 20 anys, i insinua que s’ha de fer una revisió de preus del cànon.
Proposa que el primer punt de la proposta d’acord, sigui revisar si efectivament hi ha un equilibri
econòmic, i l’empresa està cobrant el que li correspon.
A un dels apartats de l’informe jurídic es fa la diferenciació de perquè es pot renunciar al concurs
que hi ha en marxa, o perquè s’ha de desistir d’aquest concurs, que és la intenció de la proposta
d’acord.
En el punt segon de la proposta d’acord és parla de renuncia, en el punt cinquè de desistiment, en
el punt sisè de renuncia, hi ha un embolic de conceptes que no està clar.
El propi informe jurídic, diu que no es pot declarar deserta la licitació, en tot cas ha de ser per raons
d’interès públic, i enlloc s’argumenta quin és aquest interès públic.
Mirant l’informe tècnic sí que parla d’interès públic, i és que per la ciutat seria tenir quan abans un
servei modern, actualitzat, unes obres i unes inversions a la xarxa, que fa molt anys que fa falta que
es facin.
El més curiós és que la sentència arriba a l’Ajuntament el dia 31 de gener, l’informe jurídic té data
de dia 5 de febrer, i avui estam a dia 1 d’agost, perquè han tardat tant?
Ara entén perquè la proposta d’Alcaldia no incloïa res de l’informe tècnic. La proposta és de 15 de
juliol i l’informe del tècnic del dia 23 de juliol.
Al 2009 es va començar a fer un estudi de quines eren les necessitats que tenia la ciutat. Al 2010
tenien el plec, estava començat. Al juny de 2011 quan varen deixar el govern només faltava
l’informe econòmic. Què ha passat aquests dos anys?
Si s’hagués adjudicat i després haguessin tengut aquesta sentencia, haurien hagut d’indemnitzar a
l’empresa poca cosa, perquè si estan cobrant més del compte.
L’informe dels serveis tècnics és sobre la viabilitat tècnica d’una nova pròrroga. Ara ho entén tot, la
intenció és que hi hagi noves pròrrogues.
A qui està beneficiant l’acord que prenen avui?
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Sr. Ferrer: Creu que l’únic que ha passat amb tot això, és que es retarda. Ja podria estar en marxa
una nova concessió, es perjudica als ciutadans i dona la sensació de què és per beneficiar algú. És
trits perquè el servei de subministrament d’aigua és molt deficitari, i a més s’estan perdent unes
inversions molt grans que tenia que aportar la nova concessionària, que eren 13 milions d’euros en
obres, que ja podria estar en funcionament. Han perdut dos anys, sembla que ara es vol donar una
pròrroga a una empresa, que l’únic que s’hauria de fer és rescindir-li el contracte, pagar la
indemnització que seria poca, i tirant endavant la nova, que seria el que realment ajudaria als
ciutadans.
Sr. Mayans: És una qüestió bastant simple. La història no és real.
Primer de tot no reconeixen que el dia 22 de juliol de 2010 portaren això a Ple, i hi ha una sentència
judicial del TSJB que diu que no es va avisar a l’empresa, ni en temps ni en forma, de què volien
treure un concurs nou, i tàcitament té una pròrroga de 5 anys fins el 31 d’octubre de 2015.
A part hi ha uns informes tècnics i jurídics fets per gent de la casa, i es posa en dubte la feina
d’aquest personal, li sorprèn aquesta actitud.
Sra. Costa: No li ha contestat la pregunta. No posa en dubte el servei i treball dels Serveis Tècnics
i Jurídics, tot el contrari.
La intenció d’Aqualia ha estat aturar en repetides ocasions aquest concurs. Ho intentaren també
judicialment de manera cautelar i el Jutge els hi va dir que no.
Assumeix la culpa, ja ho ha dit públicament. No es va avisar en el moment oportú, a l’empresa de
què s’anava a rescindir el contracte, perquè els tècnics que en aquell moment els assessoraven, no
se n’adonaren que s’havia de fer, no s’ho havien llegit, etc. S’ha de tenir en compte que un
contracte de 1990, tal vegada no era tant clarificador com ara.
S’equivocaren, tot i que els juristes de la casa i els que els assessoraven en aquell moment, els hi
deien que de tota manera el jutge donarà la raó a l’Ajuntament, perquè està per damunt un concurs
públic en el qual està oberta la participació de totes les empreses, que no l’interès d’una empresa
en concret amb estirar un contracte obsolet, en aquest cas s’equivocaren.
Si es llegeixen la sentència amb deteniment, només analitza i resol el tema de la pròrroga. Aquesta
pròrroga és obligatòria per a l’Ajuntament assumir-la, però també es obligatori el que dicta la
sentència de revisar els preus. Perquè a una de les propostes no es dur la primera conclusió de la
sentència de revisar el cànon que es paga actualment, a veure si és l’adequat o no, o si ja se li ha
pagat tot el que li devien i ja podrien rescindir el contracte, perquè ja tenen tots els drets econòmics
reconeguts per la sentència.
Els arguments que utilitza l’equip de govern per renunciar al concurs que ja està en marxa, que
tants esforços ha costat als tècnics de la casa i les conseqüències són per a la ciutadania, a
l’informe del tècnic es reconeix que hi ha moltes mancances, com que quan plou es desborda el
clavegueram, s’inunden els carrers, es perd aigua, hi ha males olors, s’han de seguir anul·lant
fosses sèptiques, hi ha tantes coses que s’han de fer, que els Serveis Tècnics ho saben
perfectament. En el 2009 hi havia aquestes necessitats, i a dia d’avui no s’ha fet ninguna
d’aquestes obres, per tant hi segueix havent aquestes necessitats.
Renunciar a aquest contracte significarà que fins el 2015 no hi haurà cap obra en marxa, per tant
tindrà conseqüències per a la ciutadania.
A qui beneficia la decisió que van a prendre?
Proposa que es votin per separat les diverses propostes d’acord, i que el primer punt sigui la revisió
de preus, el votarien a favor; el segon, renunciar a la celebració del contracte tramitat, votarien en
contra perquè entenen que és perjudicial per a la ciutadania; al tercer, acordar no efectuar ulteriors
pròrrogues, votarien a favor; al quart, facultar l’Alcaldessa per al nomenament d’interventors tècnics,
votarien a favor; al cinquè, votarien en contra; al sisè, votarien en contra, i al setè, votarien a favor.
Així com han demanat un primer punt, també demanen que s’inclogui un darrer punt, atès que
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l’informe tècnic és posterior a la proposta de l’Alcaldessa, i és conclou el concurs que està en
marxa, i segons informin els serveis econòmics i tècnics de la casa, es triï la millor proposta de les
tres presentades, que s’adjudiqui els concurs i es puguin iniciar les inversions i la millora del servei
d’abastiment d’aigua.
Sr. Ferrer: Es miren una sentència que naturalment s’ha d’acatar, però s’ha de tenir en compte els
interessos dels ciutadans, i és rescindir la contracta actual, encara que es tingui d’indemnitzar a
l’empresa. El benefici que tindria per als ciutadans la inversió de 13 milions d’euros en obres seria
molt gran. Creu que seria la postura més clara, i no acceptar que es prorrogui fins al 2015.
Sr. Mayans: No procedeix, perquè no és el for en aquest Ple, les propostes són les procedeixen de
la Comissió. Ja coneixien la proposa de l’equip de govern des de fa dies, per tant creuen que no és
correcta la modificació que proposa la Sra. Costa.
Llegeix l’informe del Serveis Jurídics, a fi de justificar la proposta que s’eleva el Ple.
Fa referència a un conveni de l’any 2008, firmat per l’anterior equip de govern, per a la compra amb
alta per part de l’Ajuntament a ABAQUA, organisme depenent del Govern Balear, en el qual
s’estipula compra de 3.600.000 m3. d’aigua dessalada. El plec de l’any 2009 ja incompleix aquestes
dades, perquè comencen per 4.000.000 m3, i a més prorrogables en tots els anys de la concessió.
L’equip de govern vol la lliure concurrència d’empreses. Reconeixen que les obres que s’han de fer
són necessàries en el municipi. Des de ja es treballarà per començar la reversió, i es farà una
licitació nova en base a les exigències que necessita el municipi l’any 2015, que segurament moltes
d’elles seran les que ja hi havia l’any 2010.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb els vots a favor de les Sres. Marí, Sansano, SánchezJáuregui, Sánchez, Valladolid i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, Larroda, en contra de les
Ses. Costa, Boned, Martínez, García i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer, i l’abstenció del
Sr. Villalonga.
9è. Sol·licitud al Consell per a la transferència de la titularitat de l’avinguda Santa Eulària i
part de l’avinguda 8 d’Agost a l’Ajuntament:
Vista proposta de la regidoria de Medi Ambient i Protecció Civil, del tenor literal següent:
“(SOL·LICITUD AL CONSELL PER LA TRANSFERÈNCIA DE LA
TITULARITAT DE L'AVINGUDA SANTA EULÀRIA I PART DE L'AVINGUDA
VUIT D'AGOST A L’AJUNTAMENT)
L'avinguda Santa Eulàlia i part de l'avinguda Vuit d'Agost estan qualificades com xarxa primària en
el Pla Director Sectorial de Carreteres d'Eivissa. Les esmentades vies, que transcorren per l'interior
del municipi d'Eivissa, han experimentat al llarg dels anys un canvi considerable passant de complir
una funció de travessera, permetent la comunicació entre els municipis d'Eivissa i Santa Eulària, a
discórrer íntegrament per sòl urbà i deixar de formar part de la xarxa de carreteres interurbanes.
Tenint en compte que recentment s'ha produït el trasllat dels molls comercials a Botafoch, amb els
efectes en el trànsit que això comporta, es considera que l'avinguda Santa Eulàlia i part de
l'avinguda Vuit d'Agost ha deixat de complir una funció que supera l'àmbit municipal distribuint el
trànsit per tot l'àmbit insular.
A la vista dels informes tècnics emesos en data 18 de juliol 2013 i el Subinspector responsable de
la gestió del trànsit de 10 de juliol de 2013, i l’informe jurídic de 19 de juliol de 2013.
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Vist que segons el PDS de carreteres l'avinguda Santa Eulària forma part de la xarxa primària, i que
la titularitat de les xarxa primària correspon als consells insulars.
Atès que l'article 5.3 de la Llei 5/1990 atribueix a l'Ajuntament respectiu la titularitat, administració i
gestió de les xarxes locals i rurals.
En aplicació del supòsit previst en l'article 7 de la Llei 5/1990, que regula que la modificació de les
xarxes pot produir, entre altres causes, per canvi de titularitat de les carreteres existents, en virtut
de transferències o acord mutu entre les administracions públiques interessades.
Considerant així mateix, que subsidiàriament a la petició de transferència de la carretera, es
considera d'interès la signatura d'un conveni amb el Consell Insular d'Eivissa per a l'administració i
gestió de les seves xarxes, tal com disposa l'article 5 de la Llei 5/1990.
Vista la norma 51 del Pla Territorial Insular d'Eivissa que en el seu apartat 2 i) recomana abordar la
correcció dels problemes causats per les travessies urbanes, preferentment mitjançant rondes de
caràcter urbà i ocupació de trams urbans de sentit únic i en el seu apartat 3.2 c ) que preveu la
millora de la connexió entre Eivissa i Santa Eulària millorant les seves connexions amb les vies de
ronda d'Eivissa.
Tenint en compte que l'avinguda Santa Eulària està a l'interior de les vies de ronda, de manera que
la connexió d'Eivissa amb Santa Eulàlia com a xarxa secundària seria més coherent amb l'opció
que presenta en annex l'Ajuntament.
Tenint en compte que el Consell Insular haurà de modificar el Pla Director de Carreteres d'Eivissa, i
en conseqüència, tal com disposa l'article 7.1 Llei 5/1990, el Pla Director Sectorial de Carreteres,
l'Ajuntament haurà d'incorporar als plans d'ordenació urbana, plans parcials i altres instruments
d'ordenació urbanística municipals.
Se sotmet al Ple la següent
PROPOSTA D'ACORD
Primer. - Sol·licitar al Consell Insular d'Eivissa la transferència de l'avinguda Santa Eulària i part de
l'avinguda Vuit d'Agost, l'Ajuntament d'Eivissa, segons el plànol annex al present acord.
Segon. - Instar la modificació del PDS de carreteres, als efectes de qualificar l'esmentada via,
considerada actualment com a via de la xarxa primària, com a part de la xarxa local.
Tercer. - Subsidiàriament, sol · licitar l'aprovació d'un conveni entre el Consell Insular i l'Ajuntament
d'Eivissa per a l'administració i gestió de l'esmentada via.
Eivissa, 22 de juliol de 2013
El Tercer Tinent d’Alcalde.
Joan Mayans Cruz”
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Urbanisme, Obres, Medi Ambient i Serveis
Municipals.
Intervencions:
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Sr. Costa: Votaran a favor, perquè entenen que es bo recuperar espais que cada vegada són més
municipals, que formen part de la ciutat i ja estan integrats a ella. Seria bo que es fessin ja les
reparacions necessàries a les voreres, i eliminar la tanca que separa Autoritat Portuària d’aquest
vial.
Sr. Mayans: Apunten la proposta de millora del Sr. Costa.
La cessió de l’Avda. Santa Eulària ho és fins a la rotonda on estan els podencs, o rotonda de
“Pachá”.
La rotonda no la cedeixen per motius de seguretat segons Autoritat Portuària. Quant a eliminar la
tanca, ho parlarà amb la Conseller de Mobilitat.
Sr. Costa: Haurien de recuperar el 1r. cinturó de ronda, perquè té vocació urbana. Aquesta
recuperació és imprescindible, important i necessària per pacificar el trànsit i unificar els barris de
Can Misses, Cas Mut, etc. amb la resta de la ciutat. Demanen, i que així consti en acta, que es faci
el necessari perquè es continuï la tasca ja iniciada amb anterioritat.
Estarà bé que la cessió de titularitat sigui lliure de servituds, i que es doni trasllat a la Conselleria
perquè a la seua vegada ho comuniqui a l’Autoritat Portuària.
Sr. Ferrer: Votaran a favor, perquè creu que és important per a la ciutat recuperar aquest vial, per
tres raons: 1ª) Tenen un Pla de Mobilitat aprovat. 2ª) Un projecte de Port i 3ª) Un projecte de Vara
de Rey.
És una oportunitat quan els hi facin entrega d’aquest vial, de fer-ho amb la idea de complimentar els
dos projectes, de recuperar el Port per als ciutadans i Vara de Rey, i el Pla de Mobilitat que
contemplava tot el moviment de la ciutat, per agilitzar-la i millorar-la.
Demana que es tinguin en compte aquests projectes perquè tot tingui una unitat.
Sr. Mayans: Prenen nota de tot el que ha dit el Sr. Costa. No discuteix el que ha dit el Sr. Ferrer,
perquè li agrada tot el que està ben fet.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.
10è. Proposta i declaració institucional del Municipi d’Eivissa com a lliure de desnonaments:
Vista la moció presentada pel regidor, Sr. Marí, del tenor literal següent:
“Els portaveus dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament d'Eivissa (Partit Popular,
PSOE-Pacte per Eivissa, Eivissa pel Canvi i Moviment Ciutadà EPIC/Eivissa mc EPIC), a l'empara
de l'article 91.4 ROF, sotmet a la consideració del ple la següent
MOCIÒ
Els darrers anys han perfilat un nou panorama immobiliari que està afectant a la societat i ha
d'involucrar necessàriament les administracions públiques competents i els operadors privats.
El principal problema ja no és l'increment constant del preu dels habitatges sinó l'accés al
finançament i l'augment de la desocupació, que es tradueixen en l'incapacitat de les famílies per fer
front al pagament de les hipoteques.
Les famílies en risc d'execució hipotecària es troben en una situació no sols econòmica sinó també
psicològica que agreuja la situació i dificulta el seu accés a un assessorament adequat.
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Al municipi d'Eivissa a l'any 2011, es varen resoldre 58 execucions hipotecàries i en quedaren
pendents 116.
D'aquesta manera el dret constitucional a un habitatge digne es veu minvat.
Hi ha per tant de buscar noves polítiques d'habitatge que incorporin aquest col·lectiu de famílies i
implementar la cooperació entre administracions i entre administracions i operadors privats.
PROPOSTA D'ACORD
1.- Declarar el municipi d'Eivissa com a municipi llibre de desnonaments. L'Ajuntament d'Eivissa no
recolzarà ni participarà en els procediments de desnonament i defensarà aquells treballadors i
treballadores que es negui a participar en aquestos.
2.- Instar al Consell perquè recolzi, coordini i impulsi davant les administracions autonòmica i
estatal, i els col·legis professionals corresponents, les polítiques de col·laboració necessàries per
pal·liar i evitar la pèrdua dels seus habitatges a les famílies residents al municipi d'Eivissa.
3.- Que pels serveis econòmics de l'Ajuntament s'estudii la possibilitat de suspendre el cobrament
de l'impost municipal sobre bens immobles i l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana dels habitatges sotmesos a processos d'execució hipotecària als seus
propietaris afectats per aquests processos per al seu cobrament posterior bé a la entitat financera,
també en cas de dació en pagament, o al nou adjudicatari o propietari de l'immoble.
4.- Instar al Consell perquè demani la modificació de la legislació reguladora de l'impost sobre
l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana i que el subject passiu de l'impost sigui
l'adjudicatari de la subhasta o l'adquirent de la dació en pagament dels habitatges objecte
d'execució hipotecària.
Eivissa, 23 de juliol de 2013
EL REGIDOR D’URBANISME, ACTIVITATS I
HABITATGE
Alejandro Marí Ferrer.”
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Urbanisme, Obres, Medi Ambient i Serveis
Municipals.
Intervencions:
Sr. Costa: Votaran a favor. Ja es va portar una moció presentada per Eivissa pel Canvi, fa més
d’un any en un sentit molt similar que el Partit Popular la va votar en contra. Volen agrair aquest
canvi de sentit del vot, i la sensibilitat que s’ha de tenir amb aquest tema.
Sr. Ferrer: Efectivament varen fer una proposta al 2012, i va ser rebutjada. Es feliciten pel canvi
d’actitud per part de l’equip de govern, i comprengui la situació angoixa que estan passant moltes
famílies en aquests moments.
Li hagués agradat posar-hi alguna cosa més. Votaran a favor.
Sr. Villalonga: Agraeix aquest canvi d’actitud, i sobretot felicitar a la Plataforma de Desnonament,
que és la que realment té el mèrit d’haver iniciat aquest moviment.
Sr. Marí: S’han de felicitar tots per aquesta moció conjunta. La que es va presentar fa un any no
l’acceptaren, perquè les propostes formulades en aquell moment no eren de competència
municipal, però sí està dins dels competències municipals evitar actuacions de la Policia Local.
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Sr. Costa: El millor per evitar el drama dels desnonaments que s’està vivint, i que pot fer un
Ajuntament, és fer habitatges de protecció oficial, i si es fa hi hauria menys desnonaments. Aquest
Ajuntament té capacitat, té sòl i té competències per fer tot això.
Sr. Ferrer: En part no està d’acord amb el Sr. Marí. Encara que no sigui una competència directa,
creu que l’Ajuntament sí pot fer moltes coses. Com a representants dels ciutadans poden fer una
petició al Govern perquè es canviïn les lleis. Treballar amb la Banca Ètica també és qüestió de
l’Ajuntament.
Sr. Marí: Entén que una persona que tingui un habitatge seu, s’estimarà més quedar-se a casa
seva i pagar un lloguer social, que no anar a ocupar una vivenda de protecció oficial.
La proposta que es va fer a la reunió, a la qual hi havia la majoria dels bancs: No fer llançaments i
oferir a la gent que se li executi un embarg hipotecari, poder-se quedar a casa seua a canvi d’un
lloguer social.
Sobre la Banca Ètica estan oberts per debatre amb tots les propostes que pugin fer.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.
11è. Aprovació de la revisió de preus any 2012 presentada per la concessionària CESPA S.A.
corresponent al servei de recollida de residus sòlits urbans, transport a l’abocador i neteja
viària del municipi d’Eivissa:
Donat compte de la proposta d’acord, del tenor literal següent:
“APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE PREUS DE L’ANY 2012 PRESENTADA PER LA
CONCESSIONÀRIA CESPA S.A. CORRRESPONENT AL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS
SOLITS URBANS, TRANSPORT A L’ABOCADOR I NETEJA VIARIA DEL MUNICIPI D’EIVISSA.
Debatut l’expedient de la Proposta d’Acord de aprovació de la revisió de preus any 2012 presentada
per la concessionària Cespa S.A., la Comissió Informativa Econòmica i d’Administració Municipal
celebrada el dia 29 de juliol de 2013, per 4 vots a favor (3 vots PP (Partit Popular) i 1 vot PREF
(Partit Renovador d’Eivissa i Formentera) i 3 abstencions (2 vots de PSOE-Pacte per Eivissa,
i 1 vot de Movimiento Ciudadano Epic Ibiza), proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del
següent acord:
“PROPOSTA D’ACORD
Vista la petición presentada por D. Crescenciano Huerta Bahillo, como gerente de la Empresa
Concesionaria de la Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, su transporte al Vertedero y Limpieza
Viaria del Municipio de Eivissa COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES
S.A. “CESPA, S.A.”, donde se solicita la revisión de precios del canon para el año 2012.
Visto el informe favorable emitido en fecha 28 de junio de 2013 por la Intervención de Fondos, se
propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO.- Aprobar la revisión de precios correspondiente al año 2012, resultando el canon
anual que se detalla a continuación:
Canon Enero-Diciembre 2012
4.475.480,20 Eur. x 1,02395 = 4.582.667,95 Eur. (IVA no incluido)
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SEGUNDO.- Aprobar el abono a la empresa concesionaria CESPA S.A. de los atrasos
correspondientes al ejercicio 2012 que ascienden a CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (116.477,28 €) (8% y 10% IVA
incluido según el período que corresponda),
TERCERO.- Aprobar el abono a la empresa concesionaria CESPA S.A. de los atrasos que
puedan devengarse desde el 1 de enero de 2013 hasta la fecha de aprobación de la presente
revisión de precios por el Pleno de la Corporación. Eivissa, 8 de julio de 2013.TENIENTE DE
ALCALDE DELEGADO DEL ÁREA ECONÓMICA Y DE ADMÓN. MUNICIPAL, Fdo.: Juan Mayans
Cruz”.
Eivissa a 29 de juliol de 2013
El PRESIDENT
LA SECRETARIA
DE LA COMISSIÓ
DELEGADA
Sgt.:Juan Mayans Cruz
Sgt.:MªCristina Sala Torres”
Intervencions:
Sr. Molina: Ja s’ha tractat en anys anteriors, en relació als cànons que es paguen a la companya
que recull els fems actualment. És l’aplicació directa d’una fórmula matemàtica que ja ve en el
contracte. Creuen que és competència de l’equip de govern assumir aquesta actuació.
S’abstendran, igual que en el següent punt que tracta del mateix tema relacionat amb l’any 2013.
Sr. Ferrer: Suposa que és un imperatiu legal, però no creu que els ciutadans puguin entendre que
es faci una revisió del cànon a una empresa que fa un servei tant dolent i tant deficitari. Després de
què s’aprovat una pujada d’impostos que no ha revertit als ciutadans, no entén que es pagui més
per un servei que cada dia és pitjor.
Sr. Mayans: Repeteix el que ha dit el Sr. Molina, és una revisió de preus en base a una fórmula
que està establerta en el plec de condicions, i que va marcada per l’IPC. Això no suposa una pujada
de preus, en cap cas, ni cap impost, simplement estan aplicant la llei.
Sr. Ferrer: No es refereix a una pujada per aquest cas, sinó a la pujada de l’impost de recollida de
fems que hi ha hagut, i la millora és cada vegada pitjor.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb el vots a favor de les Sres. Marí, Sansano, SánchezJáuregui, Sánchez, Valladolid i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, Larroda, i l’abstenció de
les Ses. Costa, Boned, Martínez, García i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer i Villalonga
12è. Aprovació de la revisió de preus any 2013 presentada per la concessionària CESPA S.A.
corresponent al servei de recollida de residus sòlits urbans, transport a l’abocador i neteja
viària del municipi d’Eivissa:
Donat compte de la proposta d’acord, del tenor literal següent:
“APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE PREUS DE L’ANY 2013 PRESENTADA PER LA
CONCESSIONÀRIA CESPA S.A. CORRRESPONENT AL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS
SOLITS URBANS, TRANSPORT A L’ABOCADOR I NETEJA VIARIA DEL MUNICIPI D’EIVISSA.
Debatut l’expedient de la Proposta d’Acord de aprovació de la revisió de preus any 2013 presentada
per la concessionària Cespa S.A., la Comissió Informativa Econòmica i d’Administració Municipal
celebrada el dia 29 de juliol de 2013, per 4 vots a favor (3 vots PP (Partit Popular) i 1 vot PREF
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(Partit Renovador d’Eivissa i Formentera) i 3 abstencions (2 vots de PSOE-Pacte per Eivissa,
i 1 vot de Movimiento Ciudadano Epic Ibiza), proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del
següent acord:
“PROPOSTA D’ACORD
Vista la petición presentada por D. Francisco J. Muñoz Sánchez en nombre de de la Empresa
Concesionaria de la Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, su transporte al Vertedero y Limpieza
Viaria del Municipio de Eivissa COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES
S.A. “CESPA, S.A.”, donde se solicita la revisión de precios del canon para el año 2013.
Visto el informe favorable emitido en fecha 19 de julio de 2013 por la Intervención de Fondos, se
propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO.- Aprobar la revisión de precios correspondiente al año 2013, resultando el canon anual
que se detalla a continuación:
Canon Enero-Diciembre 2013 revisado
4.582.667,95 Eur. x 1,02777 = 4.709.928,63 Eur.
10% IVA
=
470.992,86 Eur.
Total
=
5.180.921,49 Eur.
SEGUNDO.- Aprobar el abono a la empresa concesionaria CESPA S.A. de los atrasos que puedan
devengarse desde el 1 de enero de 2013 hasta la fecha de aprobación de la presente revisión de
precios por el Pleno de la Corporación.
Eivissa, 22 de julio de 2013.TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DEL ÁREA ECONÓMICA Y DE
ADMÓN. MUNICIPAL,Fdo.: Juan Mayans Cruz”.
El PRESIDENT
DE LA COMISSIÓ
Sgt.:Juan Mayans Cruz

Eivissa a 29 de juliol de 2013
LA SECRETARIA
DELEGADA
Sgt.:MªCristina Sala Torres”

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb el vots a favor de les Sres. Marí, Sansano, SánchezJáuregui, Sánchez, Valladolid i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, Larroda, i l’abstenció de
les Ses. Costa, Boned, Martínez, García i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer i Villalonga.”
13è. Proposta de resolució del recurs de reposició interposat contra l’acord d’aprovació de
les tarifes del Centre Intermodal i de Serveis, adoptats pel Ple de la Corporació, en sessió
ordinària el 28 de febrer de 2012:
Donat compte de la proposta d’acord, del tenor literal següent:
APROVACIO DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIO DE RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT
CONTRA L’ACORD D’APROVACIÓ DE LES TARIFES DEL CENTRE INTERMODAL I DE
SERVEIS, ADOPTATS PER EL PLE DE LA CORPORACIÓ, EN SESSIÓ ORDINÀRIA EL 28 DE
FEBRER DE 2013.
Debatut l’expedient de la Proposta d’Acord de resolució de recurs de reposició interposat contra
l’acord d’aprovació de les tarifes del Centre Intermodal i de Serveis, la Comissió Informativa
Econòmica i d’Administració Municipal celebrada el dia 29 de juliol de 2013, per 4 vots a favor (3
vots PP (Partit Popular) i 1 vot PREF (Partit Renovador d’Eivissa i Formentera) i 3
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abstencions (2 vots de PSOE-Pacte per Eivissa, i 1 vot de Movimiento Ciudadano Epic Ibiza),
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:
“PROPOSTA D’ACORD
Expediente: Propuesta de resolución de recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de
aprobación de las tarifas del Centro Intermodal y de Servicios, adoptado por el Pleno de la
Corporación, en sesión ordinaria de 28 de febrero de 2013
D. JUAN MAYANS CRUZ, REGIDOR DELEGADO DEL AREA DE ECONOMIA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Atendidos los siguientes
ANTECEDENTES:
1º.- Con fecha 26 de junio de 2013 y nº de orden 15461 tuvo entrada en el Registro General del
Ayuntamiento escrito firmado por D. Javier Luquín Chacel con DNI nº 12395597-T, en nombre y
representación, de la empresa Herederos de Francisco Vilas S.A., con CIF A-07284375, en el que
se interpone “ recurso de reposición, previo al jurisdiccional contencioso-administrativo, contra el
Acuerdo de 28 de febrero de 2013 sobre aprobación de tarifas del CETIS, y con estimación total de
la impugnación, conforme a los argumentos esgrimidos decrete su nulidad”
LEGISLACIÓN APLICABLE:
La legislación aplicable viene determinada básicamente por:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ley de Contratos del Sector Público 30/2007, de 30 de octubre.
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público.
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.(LRBRL)
Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 abril , por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local.(TRLRBRL)
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales. (TRLRHL).
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC)
Bases de ejecución del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2013 del Ayuntamiento de
Eivissa.

Teniendo en cuenta los antecedentes descritos, en interpretación de la legislación que se ha
declarado de aplicación, cabe hacer las siguientes
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- De conformidad con la LRJPAC el criterio general de invalidez es la anulabilidad, los
supuestos en los que un acto administrativo puede calificarse de nulo de pleno derecho son
tasados y se encuentran previstos en el artículo 62 de dicho texto legal.
De acuerdo con el fundamento jurídico primero del escrito presentado por D. Javier Luquín Chacel,
en nombre y representación, de la empresa Herederos de Francisco Vilas S.A., con carácter previo
a la adopción del acuerdo de Pleno de 28 de febrero de 2013, debió darse audiencia a las
empresas concesionarias de servicios públicos regulares de transporte de viajeros. Según el
recurrente “la omisión de dicho trámite provoca la nulidad del Acuerdo que se recurre, por
vulneración de lo prevenido en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

48

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 1 d’agost de 2013
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.” El artículo
35e) LRJPAC establece que los ciudadanos tendrán derecho a formular alegaciones y a aportar
documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser
tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.
Segundo.- Las tarifas no son ingresos públicos del Ayuntamiento, sino ingresos contractuales de
derecho privado que se satisfacen directamente por los usuarios al gestor del servicio, en el marco
de una relación contractual de derecho privado entre el usuario y el gestor. Por lo que se refiere al
procedimiento de aprobación de dichas tarifas, bastará con el simple acuerdo de su
establecimiento, fijando el importe el órgano de contratación, en cuanto que la aprobación de las
tarifas es una derivación de la competencia para contratar, (artículo 117.1 LCSP) no siendo
aplicable el régimen reservado a las ordenanzas fiscales, puesto que si este procedimiento no es
aplicable a los precios públicos, con mayor motivo no será de aplicación a las tarifas (Fundamento
jurídico tercero párrafo tercero STS de 14 de abril de 2000).
El órgano competente para adoptar el acuerdo es el Pleno de la Corporación puesto que la
duración del contrato de concesión es superior a cuatro años y su importe es superior al 10% de los
recursos ordinarios del presupuesto tal y como se desprende de la Disposición Segunda dos del
TRLCSP.
Una vez adoptado el acuerdo por el órgano de contratación, este habrá de ser objeto de publicación
o notificación en la forma prevista en la ley, tal y como establece el Artículo 70.2 de la LRBRL. Este
precepto nos remite a la LRJPAC, puesto que de acuerdo con el artículo 58 deberá notificarse a los
interesados los actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses. En el caso que nos
ocupa el acuerdo adoptado el día 28 de febrero de 2013, objeto de impugnación fue notificado a
todos los concesionarios de servicios públicos regulares de transporte de viajeros, y concretamente
al recurrente, mediante escrito registrado con fecha de salida de 20 de junio de 2013 y nº 6.231.
Tercero.- El acuerdo por el que se aprobaron las tarifas, se adoptó conforme a derecho, sin
prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Consecuentemente no
se cumple el supuesto de nulidad previsto en el artículo 62. 1e) LRJPAC. De acuerdo con la STS de
17 de octubre de 2.000 para que pueda invocarse esta causa de nulidad es necesario que la
infracción cometida por el acto administrativo que se impugna deba ser “clara, manifiesta y
ostensible, lo que supone que dentro del supuesto legal de nulidad, se comprendan los casos de
ausencia total de trámite o de seguir un procedimiento distinto” lo cual no ha sucedido en el acto de
aprobación de las tarifas.
La jurisprudencia (STS de 24 de febrero de 1997) entiende que el trámite de audiencia del
interesado, en el que se comprende la falta de notificación individual al interesado “sólo da lugar a
la anulación del acto recurrido cuando el Tribunal constata que la misma ha producido una
auténtica situación de indefensión a los recurrentes”, conforme al artículo 63.2 LRJPAC.
No obstante lo anterior, el mismo tribunal entiende que la omisión de trámite esencial no provoca
indefensión, si el interesado ha podido ejercitar todos los recursos procedentes, tanto el
administrativo de reposición, como el jurisdiccional (SSTS de 20 de julio de 1992 y de 14 de octubre
de 1992.
Por lo tanto la ausencia de notificación individual hubiera provocado, en su caso, la anulabilidad del
acuerdo plenario, si éste hubiera dado lugar a la indefensión de los interesados, pero no la nulidad.
Cuarto.- El acto en virtud del cual se aprobaron las tarifas se adoptó por órgano competente, el
Pleno de la Corporación, siguiendo el procedimiento establecido en la legislación contractual. Dicho
acuerdo fue objeto de notificación individualizada, mediante escrito registrado con fecha de salida
de 20 de junio de 2013 y nº 6.231, y ha sido objeto de impugnación mediante escrito presentado 26
de junio de 2013 y nº de orden 15461. Por lo tanto no procede alegar como motivo de nulidad la
indefensión del interesado.
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En consecuencia con lo anterior y aceptando las conclusiones alcanzadas en el
informe nº 30/2.012 emitido por el Interventor Accidental y obrante en el expediente, en el
ejercicio de las atribuciones que me han sido delegadas mediante Decreto de 25 de junio de
2013, y conforme la vigente normativa de Régimen Local, esta Regidoría PROPONE A LA
COMISIÓN ESPECIAL DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL el
siguiente acuerdo:
Primero.- DESESTIMAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN, interpuesto por D. Javier Luquín
Chacel con DNI nº 12395597-T, en nombre y representación, de la empresa Herederos de
Francisco Vilas S.A., con CIF A-07284375, contra el acuerdo de aprobación de las tarifas del
Centro Intermodal y de Servicios, adoptado por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria de
28 de febrero de 2013, al no incurrir dicho acuerdo en ninguno de los supuestos de nulidad de
pleno derecho previstos en el artículo 62 LRJPAC.
Segundo.- Procede NOTIFICAR la resolución que se adopte al interesado Herederos de
Francisco Vilas S.A., con CIF A-07284375 y domicilio a estos efectos en Policlínica Calle de la Vía
Romana s/n CP 07800 Ibiza.Eivissa a 22 de julio de 2013.
EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Fdo.:
Juan Mayans Cruz”.
Eivissa a 29 de juliol de 2013
El PRESIDENT
LA SECRETARIA
DE LA COMISSIÓ
DELEGADA
Sgt.:Juan Mayans Cruz
Sgt.:MªCristina Sala Torres”
Intervencions:
Sr. Molina: Mostren la seua satisfacció de què el CETIS estigui funcionant. Creuen que hi ha una
millora substancial de la qualitat de vida a la ciutat, sobretot dels vesins d’Isidor Macabich.
El que s’aprova en aquest punt, és un més dels obstacles que s’han intentat posar per a la posada
en marxa de l’estació d’autobusos, en aquest cas per part d’un dels més destacats opositors al
funcionament d’aquesta estació, que ha fet quasi de tot perquè no funcioni, i els ciutadans no pugui
gaudir de l’estació. Han llegit la proposta i l’informe dels serveis de la casa, que aconsellen
desestimar aquest recurs, com no pot ser d’altra manera, perquè no és més que un intent de dilació
d’una cosa que era inevitable. S’abstendran, però deixant clar el seu recolzament a l’equip de
govern, en el que faci perquè l’estació d’autobusos funcioni. Hi ha intents de què no funcioni per
part del Consell Insular. Animen a l’equip de govern que defensi els interessos municipals.
Sr. Mayans: Tenen la mateixa sensació quan a que l’estació s’hagi obert, que s’hagi guanyat en
qualitat de vida per a tots.
Posa de manifest del que realment s’aprova avui, que és la contestació a un recurs interposat per
part d’una de les empreses concessionàries de les línies d’autobusos, al·legant indefensió dels seus
interessos, i demana la impugnació de l’acord d’aprovació de les tarifes, que va aprovar aquest Ple
en data 28 de febrer de 2013. El motiu pel qual al·leguen indefensió és perquè no se’ls hi va donar
audiència prèvia a l’aprovació d’aquestes tarifes. L’Ajuntament estima que no es va produir cap
indefensió, perquè l’acord es va adoptar seguint el procediment establert a la LRJAP i PAC.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb el vots a favor de les Sres. Marí, Sansano, SánchezJáuregui, Sánchez, Valladolid i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, Larroda, i l’abstenció de
les Ses. Costa, Boned, Martínez, García i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer i Villalonga.
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14è. Aprovació de les normes generals per a l’establiment o modificació de preus públics o
privats per l’Ajuntament d’Eivissa:
Donat compte de la proposta d’acord, del tenor literal següent:
“APROVACIO DE LES NORMES GENERALS PER L’ESTABLIMENT O MODIFICACIÓ DE
PREUS PÚBLICS I PRIVATS PER L’AJUNTAMENT D’EIVISSA.
Debatut l’expedient de la Proposta d’Acord d’aprovació de les normes generals per l’establiment o
modificació de preus públics i privats per l’Ajuntament d’Eivissa, la Comissió Informativa Econòmica
i d’Administració Municipal celebrada el dia 29 de juliol de 2013, per 4 vots a favor (3 vots PP
(Partit Popular) i 1 vot PREF (Partit Renovador d’Eivissa i Formentera) i 3 abstencions (2 vots
de PSOE-Pacte per Eivissa, i 1 vot de Movimiento Ciudadano Epic Ibiza), proposa al Ple de la
Corporació, l’adopció del següent acord:
“PROPUESTA DE ACUERDO
D. JUAN MAYANS CRUZ, REGIDOR DELEGADO DEL AREA DE ECONOMIA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 a 47 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y aceptando las conclusiones alcanzadas en el informe nº 31/2.013 emitido por el
Interventor Accidental y obrante en el expediente y con arreglo a las atribuciones delegadas por
mediante Decreto de 25 de junio de 2013, y conforme la vigente normativa de Régimen Local, esta
Regidoría PROPONE PLENO que previo dictamen de la Comisión Especial Del Área De Economía
Y Administración Municipal, adopte el siguiente ACUERDO:
Primero.- Aprobar inicialmente la normas generales para el establecimiento o modificación de
precios públicos y privados por el Ayuntamiento de Eivissa.
Segundo.- Delegar en la Junta de Gobierno Local el establecimiento, modificación de precios
públicos conforme a lo previsto en el artículo 47.1 del TRLRHL, así como la resolución de los
recursos reposición contra los acuerdos que adopte por delegación del Pleno en materia de
establecimiento y modificación de los precios públicos.
Tercero.- Publicar el acuerdo que se adopte en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 70.2 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local y el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Eivissa a 16 de julio de 2013. Teniente de Alcalde delegado del Área de Economía y Administración
Municipal Fdo.: Juán Mayans Cruz.
Eivissa, a 29 de juliol de 2013
EL PRESIDENT
DE LA COMISSIÓ
Sgt.: Juan Mayans Cruz

LA SECRETARIA
DELEGADA
Sgt.: Cristina Sala Torres”

Intervencions:
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Sr. Molina: Votaran a favor, perquè es tracta de transposar el que disposa el TRLHL a la normativa
municipal.
Sr. Mayans: Aquesta llei permet agilitzar en quant a la tramitació dels preus públics, que en aquest
cas canvia de ser per Decret d’Alcaldia a ser per Junta de Govern.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.
15è. Aprovació de cessió gratuïta de l’immoble situat a l’Avda. Isidor Macabich, núm. 56 a
favor de l’Administració General de l’Estat:
Donat compte de la proposta d’acord, del tenor literal següent:
“CESIÓ GRATUÏTA DEL IMMOBLE SITUAT EN AVDA. ISIDOR MACABICH, Nº56 A FAVOR DE
L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT.
Debatut l’expedient de la Proposta d’Acord de cessió gratuïta del immoble situat en Avda.Isidor
Macabich, nº56 a favor de l’administració General de l’Estat, la Comissió Informativa Econòmica i
d’Administració Municipal celebrada el dia 29 de juliol de 2013, per 4 vots a favor (3 vots PP
(Partit Popular) i 1 vot PREF (Partit Renovador d’Eivissa i Formentera) i 3 abstencions (2 vots
de PSOE-Pacte per Eivissa, i 1 vot de Movimiento Ciudadano Epic Ibiza), proposa al Ple de la
Corporació, l’adopció del següent acord:
“PROPOSTA D’ACORD
AL PLE DE LA CORPORACIÓ
(Cessió gratuïta a l'Administració de l'Estat del bé immoble patrimonial titularitat de
l'Ajuntament d'Eivissa consistent en la nau industrial situada al c/Isidor Macabich núm. 56)
El 24 de març de 2011 es va signar un "Protocol General entre el Ministeri d'Economia i Hisenda, el
Ministeri de Justícia i l'Ajuntament d'Eivissa per a la planificació d'operacions patrimonials", en la
estipulació segona es preveu la realització de les activitats legals necessàries per a la cessió
gratuïta de l'immoble de titularitat municipal situat a l'Avinguda Isidor Macabich núm 56 a favor de
l'Administració General de l'Estat perquè procedeixi a la construcció d'un edifici per allotjar serveis
propis d'aquesta.
El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa, en sessió ordinària de 28 d'abril de 2011, va aprovar definitivament
la desafectació de la parcel · la de titularitat municipal situada a l'Avinguda Isidor Macabich n º 56
d'Eivissa.
En data 2011.11.09 es va iniciar l'expedient per a la cessió gratuïta de l'immoble propietat de
l'Ajuntament d'Eivissa situat a l'Avinguda Isidor Macabich núm 56 a favor de l'Administració General
de l'Estat per a la construcció de la nova seu de la Direcció Insular l'Estat. En la mateixa resolució
es va disposar la reserva de l'ús d'aquest immoble per l'Ajuntament fins que es dugui a terme el
trasllat dels serveis municipals que ho vénen utilitzant (brigada municipal d'obres) a la nau en
construcció destinada a allotjar-los, tot i que es estipular que aquest es posaria a disposició de
l'Administració General de l'Estat no més tard de l'1 de març de 2012.
La cessió gratuïta es va sotmetre a informació pública per termini de quinze dies a anunci publicat
al BOIB núm 37, de 2012.03.10, sense que es presentessin al·legacions.
La nau s'ha desocupat per part dels SSTT de l’Ajuntament d’Eivissa.
A la vista que la cessió gratuïta de béns és competència del ple de la corporació en aplicació de
l'article 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i 141 de la Llei
20 / 2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, es sotmet a la seva
consideració la següent

52

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 1 d’agost de 2013

PROPOSTA D'ACORD
PRIMER. Cedir gratuïtament a la Administració General de l’Estat per la construcció de la seu de la
Direcció Insular la finca següent:
 Finca nº17330 inscrita en el Registre de la Propietat nº1 d’Eivissa al Tom 1624 Llibre 152
Foli 152 Inscripció 1ª
 Descripció: Local situat a l’Avinguda Isidor Macabich nº56, de superfície 404,9 m2 i
superfície construïda 361,45m2, que llinda:
Nord: carrer Obispo González Abarca, edifici mitjan
Sud: avinduda Isidor Macabich
Est: carrer Canàries, edifici mitjan
Oest: carrer Balears, edifici mitjan
 Càrregues: lliure de càrregues
 Referència cadastral: 3581404CD6038S0001GJ
L’Ajuntament d’Eivissa ostenta el ple domini amb caràcter propi d’aquesta finca, el títol d’obtenció
és per reparcel·lació entre “s’Hort d’en Ximó”, “sa Colomina” i “sa Bodega”.
El lliurament físic del immoble amb el que li sigui accessori o depenent, lliure de càrregues i
gravàmens, arrendataris i al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries, es farà
efectiu amb la formalització de la corresponent escriptura de cessió i l’acceptació de la cessió per
part de l’Administració General de l’Estat.
Els fins per als quals es cedeix l’immoble s'hauran de complir en el termini màxim de cinc anys,
havent de mantenir la destinació durant els trenta anys següents, havent de revertir a l’Ajuntament
en cas de canvi del destí pel qual es cedeix. La clàusula de reversió anterior haurà de ser inscrita
en el Registre de la Propietat.
Totes les despeses i imposts derivats de la cessió gratuïta, inclòs l’impost sobre l’increment del
valor dels terrenys de naturalesa urbana i la inscripció de la cessió del bé en el Registre de la
Propietat seran a càrrec de l’Administració General de l’Estat.
La cessió s’efectua en l’estat físic, jurídic i urbanístic en que es troba la finca que es transmet,
circumstancies totes elles conegudes i acceptades per l’Administració General de l’Estat.
SEGON. Notificar el present acord a l’Administració General de l’Estat.
TERCER. Facultar l’Alcaldessa per formalitzar l’escriptura de cessió. L'eficàcia de la cessió
requerirà l'acceptació de la cessió per part de l’Administració General de l’Estat, moment en que es
farà el lliurament de la nau.
QUART. Inscriure en l'Inventari de Béns de la Corporació la cessió un cop sigui formalitzada.
CINQUÈ. Notificar la cessió al Consell Insular d'Eivissa a efectes que tingui coneixement de la
mateixa, remetent l'expedient instruït amb aquesta finalitat.
Eivissa, 15 de juliol de 2013 L’Alcaldessa, Pilar Mari Torres”.
El PRESIDENT
DE LA COMISSIÓ
Sgt.:Juan Mayans Cruz

Eivissa a 29 de juliol de 2013
LA SECRETARIA
DELEGADA
Sgt.:MªCristina Sala Torres”

Intervencions:
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Sra. Costa: Felicita a l’equip de govern per haver canviat el sentit del vot en aquest assumpte. Que
creguin que és important que el centre de la ciutat millori. Que es faci una nova delegació del
Govern on es puguin donar els serveis que es mereixen els ciutadans, es facin uns nous jutjats que
també siguin dignes de qui els hagi de fer servir. El seu vot serà favorable.
Sr. Villalonga: Vol saber per quin motiu l’Ajuntament ha d’entregar a l’Administració de l’Estat un
immoble municipal, perquè no acaba d’entendre les raons. Hi ha alguna contraprestació?
Sr. Marí: El dia 24 de març de 2011 el grup popular es va abstendre en aquesta cessió, però a dia
d’avui, fent balanç de que és més interessant, tenen confirmada la data d’1 de setembre de 2019,
de que els jutjats hauran sortit de l’Avda. Isidor Macabich núm. 4, i es tendrá una nova seu judicial a
disposició dels ciutadans, o haver començat de bell nou el procediment.
Accepten el protocol que es va firmar el 24 de març de 2011, i fer la cessió gratuïta de l’antiga nau
d’obres. El motiu de la cessió gratuïta és per l’acord de l’anterior equip de govern amb els Ministeris
d’Hisenda i de Justícia. El Govern Central no estava d’acord amb la cessió dels 2000 m2. que es
feien a sa Graduada, a canvi dels 1700 m2 que rebia l’Ajuntament. Varen forçar que l’Ajuntament
fes una cessió addicional, i en les negociacions que es portaren a terme en aquell moment,
l’anterior equip de govern va considerar adient fer la cessió gratuïta de l’antiga nau d’obres.
El grup popular en aquell moment va dir que hi havia projectada una nova comissària de policia.
Avui dia la comissària ja està feta, i veuen que la meitat del solar que ocupava originalment està
buit, per tant hi ha metres de sobra perquè el Govern Central hagués construït allò que fes falta, ja
sigui la delegació del govern, oficines administratives, etc.
El que valora l’equip de govern és el compromís de la data d’1 de setembre de 2019 que els jutjats
hauran deixat lliure l’actual seu judicial.
Sra. Costa: En febrer de 2011 es va aprovar la desafectació d’aquest solar, el Sr. Marí i la Sra.
Marí votaren en contra. En març es va aprovar el protocol on es planificava que passava en
cadascun dels solars, les valoracions econòmiques, les compensacions econòmiques i de solars
que es feien, i allí es varen abstendre.
Es va negociar i es va considerar que s’havien d’aconseguir uns nous jutjats, una nova delegació
del govern, i arreglar el centre de la ciutat, això és el que es va aprovar amb aquell protocol, que
s’havia de convertir en un conveni en sis mesos, i l’equip de govern l’acaba de firmar-lo fa poc,
ajornant encara més l’inici de les obres cosa que votarien en contra, perquè volen que es facin quan
abans. Que l’administració Central algun dia es posi en marxa i inverteixi aquí, però veuen que
mentre hi hagi el PP a Madrid, i el PP a l’Ajuntament d’Eivissa tant poc reivindicatiu, ho tenen cru.
Sr. Villalonga: Si aquesta cessió és a canvi de res, el seu grup votarà en contra. Creu que s’hauria
d’haver intentat negociar tot de nou.
Sr. Marí: No estimen convenient una nova negociació perquè s’allargaria més, i ja tenen el
compromís de la data d’1 de setembre de 2019.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb el vots a favor de les Sres. Marí, Sansano, SánchezJáuregui, Sánchez, Valladolid, Costa, Boned, Martínez, García i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí,
Prats, Larroda, Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer i en contra del Sr. Villalonga.
16è. Rectificació inventari municipal de bens a 31 de desembre de 2012:
Donat compte de la proposta d’acord, del tenor literal següent:
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“RECTIFICACIÓ INVENTARI MUNICIPAL DE BENS A 31 DE DESEMBRE 2012
Debatut l’expedient de la Proposta d’Acord de rectificació d’Inventari municipal de Bens a 31 de
desembre de 2012, la Comissió Informativa Econòmica i d’Administració Municipal celebrada el dia
29 de juliol de 2013, per 4 vots a favor (3 vots PP (Partit Popular) i 1 vot PREF (Partit
Renovador d’Eivissa i Formentera) i 3 abstencions (2 vots de PSOE-Pacte per Eivissa, i 1 vot
de Movimiento Ciudadano Epic Ibiza), proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent
acord:
“PROPOSTA D’ACORD
Vista la Memòria explicativa de la rectificació de l’inventari de béns corresponent a 31 de desembre
de 2012, de data 9 de juliol de 2013.
Vist també l’Informe de Secretaria de data 17 de juliol de 2013, mitjançant la present i de
conformitat al previst als articles 33 i 34 del RD 1372/1986 de 13 de juny pel que s’aprova el
Reglament de Béns de les Entitats Locals es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar la rectificació de l’Inventari de Béns a 31 de desembre de 2012, tal i com consta
a les fitxes autoritzades que consten a l’expedient.
SEGON.- Que es notifiqui el present acord a l’Administració de l’Estat i a la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.Eivissa, 22 de juliol de 2013.L’ALCALDESSA,Sgt.: Pilar Marí Torres”.
El PRESIDENT
DE LA COMISSIÓ
Sgt.:Juan Mayans Cruz

Eivissa a 29 de juliol de 2013
LA SECRETARIA
DELEGADA
Sgt.:MªCristina Sala Torres”

A continuació ers transcriuen les variacions registrades que donen el resultat que es reflexa en el
següent resum:
Epígraf 1 A.- IMMOBLES URBANS:
Existències a 31-12-11................................................
77.854.832,82 €
Altes en 2.012 .............................................................
67.903,93 €
sumen ..........................................................
77.922.736,75 €
Baixes en 2.012 .............................................................
13.939.935,22 €
TOTAL EPIGRAF .......................................
63.982.801,53 €
================================================================
Epígraf 1 B.- IMMOBLES RÚSTICS:
Existències a 31-12-11 ................................................
128.586,53 €
Altes en 2.012..............................................................
_______ 0,00 €
sumen ..........................................................
128.586,53 €
Baixes en 2.012 .............................................................
0,00 €
TOTAL EPIGRAF .......................................
128.586,53 €
================================================================
Epígraf 1 C.- VÍES PÚBLIQUES:
Existències a 31-12-11 .................................................

26.368.080,21 €
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Altes en 2.012 ...............................................................
18.942,66 €
sumen ...........................................................
26.387.022,87 €
Baixes en 2.012 ..............................................................
__
0,00 €
TOTAL EPIGRAF ........................................
26.387.022,87 €
================================================================
Epígraf 2.- DRETS REALS:
Existències a 31-12-11 .................................................
6.854.331,38 €
Altes en 2.012 ...............................................................
0,00 €
sumen ............................................................
6.854.331,38 €
Baixes en 2.012 ...............................................................
__ 0.03 €
TOTAL EPIGRAF ..........................................
6.854.331,35 €
================================================================
Epígraf 3.- MOBLES DE CARÀCTER HISTÒRIC, ASTÍSTIC O DE GRAN VALOR:
Existències a 31-12-11 ...................................................
388.016,76 €
Altes en 2.012 .................................................................
___15.000,00 €
sumen ..............................................................
403.016,76 €
Baixes en 2.012 .................................................................
_______ 0,00 €
TOTAL EPIGRAF ...........................................
403.016,76 €
================================================================
Epígraf 4 A.- VALORS MOBILIARIS:
Existències a 31-12-11 ....................................................
5.236.900,00 €
Altes en 2.012 ..................................................................
0,00 €
sumen ...............................................................
5.236.900,00 €
Baixes en 2.012 .................................................................
__ 0,00 €
TOTAL EPIGRAF ............................................
5.236.900,00 €
================================================================
Epígraf 4 B.- CRÈDITS I DRETS DE CARÀCTER PERSONAL:
Existències a 31-12-11 .....................................................
0,00 €
Altes en 2.012...................................................................
___0,00 €
sumen ...............................................................
0,00 €
Baixes en 2.012 ..................................................................
___0,00 €
TOTAL EPIGRAF ............................................
0,00 €
================================================================
Epígraf 5.- VEHICLES:
Existències a 31-12-11 .....................................................
532.156,01 €
Altes en 2.012 ...................................................................
__ 55.735,01 €
sumen ................................................................
587.891,02 €
Baixes en 2.012 ..................................................................
___13.987,59 €
TOTAL EPIGRAF ............................................
573.903,43 €
================================================================
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Epígraf 6.- SEMOVENTS:
Existències a 31-12-11 .....................................................
0,00 €
Sense variacions.........................................................
___0,00 €
TOTAL EPIGRAF ...........................................
0,00 €
================================================================
Epígraf 7.- MOBLES NO COMPRESOS EN ELS ANTERIORS ENUNCIATS:
Existències a 31-12-11 .....................................................
7.209.434,67 €
Altes en 2.012 ...................................................................
73.963,82 €
sumen ...............................................................
7.283.398,49 €
Baixes en 2.012 ..................................................................
_____ 0,00 €
TOTAL EPIGRAF ............................................
7.283.398,49 €
================================================================
Epígraf 8.- BÉNS I DRETS REVERTIBLES:
Existències a 31-12-11 ......................................................
722.245,13 €
Altes en 2.012 ....................................................................
_______0,00 €
sumen ................................................................
722.245,13 €
Baixes en 2.012 ..................................................................
_______0,01 €
TOTAL EPIGRAF ............................................
722.245,12 €
===============================================================
Epígraf 9.- PROPIETATS IMMATERIALS:
Existències a 31-12-11 .....................................................
0,00 €
Altes en 2.012 ...................................................................
___0,00 €
sumen ...............................................................
0,00 €
Baixes en 2.012 ..................................................................
___0,00 €
TOTAL EPIGRAF ............................................
0,00 €
================================================================
Intervencions:
Sr. Molina: Votaran a favor. Aquest també és un acte de tràmit que es fa tots els anys, quan a
l’actualització del valor de les propietats de l’Ajuntament. L’any passat quan es va tractar aquest
tema, es va parlar de simplificar la forma de realitzar l’inventari. Demana que activin aquest tema de
cara a futurs inventaris.
Sr. Villalonga: Recull totes les obres d’art del MACE? Creu que no és així i seria interessant fer un
inventari de tot el que hi ha en el MACE.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.
17è. Expedient de modificació pressupostària núm. 14/2013:
Donat compte de la proposta d’acord, del tenor literal següent:
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“EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESUPUESTÀRIA Nº14/2013
Debatut l’expedient de la Proposta d’Acord de l’Expedient de Modificació Pressupostària nº14/2013,
la Comissió Informativa Econòmica i d’Administració Municipal celebrada el dia 29 de juliol de 2013,
per 4 vots a favor (3 vots PP (Partit Popular) i 1 vot PREF (Partit Renovador d’Eivissa i
Formentera) i 3 abstencions (2 vots de PSOE-Pacte per Eivissa, i 1 vot de Movimiento
Ciudadano Epic Ibiza), proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:
“PROPOSTA D’ACORD
PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y
ADMINISTRACION MUNICIPAL
Planteada por los Concejales delegados de las Áreas de Servicios Sociales y de Mercados la
necesidad de modificar el presupuesto para el ejercicio 2013 mediante Transferencia de créditos,
con el fin de realizar mayores gastos que se prevén realizar durante el ejercicio económico 2013, y
dado que conforme a la legislación de Régimen Local es posible efectuar transferencias de crédito
de otras aplicaciones del Presupuesto vigente, no comprometidas, pertenecientes a otros áreas de
gastos.
El Teniente de Alcalde Delegado del Área de Economía y Administración Municipal, propone a la
Comisión de Economía y Administración General la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Modificar el Presupuesto de Gastos del ejercicio 2013 mediante transferencia de
créditos, incrementando el crédito de las aplicaciones objeto de aumento, señaladas en el anexo, y
financiar dicho incremento mediante imputación del crédito previsto en las aplicaciones objeto de
disminución:

APLICACIONES QUE DISMINUYEN
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
APLICACIÓN

DENOMINACIÓN

13000-121

RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS POLICIA

-7.710,00

15000-120

RETRIBUCIONES BÁSICAS URBANISMO

-8.255,00

15000-121

RETRIBUC.COMPLEMENT.URBANISMO

-24.976,00

15000-13000

RETRIB.BÁSICAS LABORAL URBANISMO

-9.663,00

15000-13002

OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO

-7.494,00

15000-16000

SEG.SOCIAL FUNCION. URBANISMO

-12.343,00

15000-16001

SEG.SOCIAL LABORAL URBANISMO

-3.459,00

TOTAL DISMINUCIONES

DISMINUCIONES

-73.900,00

APLICACIONES QUE AUMENTAN
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
APLICACIÓN

DENOMINACIÓN

AUMENTOS

23102-22799

TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PPB

43.050,00

23200-48000

APORTACIÓN HOSPITAL REINA SOFIA

18.750,00
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43100-64000

PROYECTO TÉCNICO MERCADOS

12.100,00

TOTAL AUMENTOS

73.900,00

SEGUNDO.- Exponer al público el expediente aprobado durante el plazo de los siguientes
15 días hábiles al de la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados que señala el Artículo 170.1TRLRHL puedan presentar
alegaciones en idéntico plazo y por los motivos tasados en el párrafo 2º del mismo precepto.
Si durante el plazo indicado no se produjeran alegaciones ni reclamaciones, la aprobación
inicial se convertirá en definitiva, sin necesidad de adoptar otro acuerdo que lo declare. Se publicará
en el BOP el resultado de la modificación presupuestaria aprobada y se enviará copia del
expediente a la Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma .En Eivissa, a 26 de
julio de 2013 EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL Fdo.: Juan Mayans Cruz”.
El PRESIDENT
DE LA COMISSIÓ
Sgt.:Juan Mayans Cruz

Eivissa a 29 de juliol de 2013
LA SECRETARIA
DELEGADA
Sgt.:MªCristina Sala Torres”

Intervencions:
Sr. Molina: Una modificació pressupostària permet a l’Ajuntament agafar uns sous que no es
gasten en un cosa i gastar-ho en una altra, la qual cosa és bona i útil per a l’Ajuntament.
En aquest cas consisteix en traslladar uns sous d’uns crèdits, que tenen a veure amb jubilacions de
funcionaris i la seguretat social corresponent. Aquests sous passen a dotar tres partides. Una a
l’aportació a la residència Reina Sofia; una altra a un projecte tècnic de mercats, però crida l’atenció
l’altre punt que es treballs altres empreses PPB, que realment és el servei de Teleassistència i que
s’ha de prestar. Amb el que no estan d’acord és amb qui paga aquest servei, perquè amb recursos
propis, l’Ajuntament es fa càrrec d’un servei que s’estava prestant anteriorment i el pagava una altra
institució, això els pareix un pas enrere que, a més va en contra de la línia que el PP està
manifestant obertament, a través de la reforma de la Llei d’Hisendes Locals, quan parla de
mancomunació de serveis.
Serà l’Ajuntament qui assumeixi tant la prestació com el pagament del servei, creuen que això és
un error. Estan pagant una cosa que no els hi correspon pagar, ho hauria de pagar el Consell, però
èticament seria impossible no votar, és a dir, no recolzar que es presti el servei de Teleassistència,
per aquest motiu s’abstendran.
L’Ajuntament es fa càrrec d’una despesa, de la qual no s’hauria de fer càrrec en cap cas, i que això
revela la ineficàcia absoluta del Consell per atendre a les necessitats dels ciutadans.
Sr. Villalonga: Aquests tipus de casos incideixen en que en aquesta Illa sobren institucions. El que
s’ha de fer és unificar-les per donar un millor servei.
Sr. Mayans: En aquesta modificació és cert que són romanents d’aplicacions de jubilacions,
comissions de servei, de personal de l’Ajuntament, per tant son sous que no s’utilitzaran Es
modifica en favor de la Residència Reina Sofia i del servei de Teleassistència.
Compleixen amb el seu treball, fan una modificació de crèdit a favor d’una àrea de benestar social
molt necessària, i sobretot perquè aquest equip de govern fa una política en favor del benestar
social i per tant dels majors, que són els que utilitzen el servei de Teleassistència.
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Sr. Molina: Si aquesta modificació de crèdit procedeix d’una cosa tant previsible com unes
jubilacions, s’hauria d’haver contemplat en el pressupost.
Si el que ha dit el Sr. Mayans és que l’equip de govern està molt preocupat per complir la seua
obligació, i cobrir les necessitats dels ciutadans, dedueix que el que està dient és que el Consell
Insular no està complint la seua obligació d’atendre les necessitats dels ciutadans.
Sr. Mayans: Té el compromís de reclamar aquests sous al Consell. Les partides són jubilacions
anticipades d’urbanisme.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb el vots a favor de les Sres. Marí, Sansano, SánchezJáuregui, Sánchez, Valladolid i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, Larroda, i l’abstenció de
les Ses. Costa, Boned, Martínez, García i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer i Villalonga.
18è. Mocions amb proposta d’acord:
18.1.- Moció del Grup Municipal EPIC, amb proposta d’acord pel tal que s’iniciïn el tràmits per crear
una parada d’autobusos – amb embarcament i desembarcament de passatgers- a l’Avda. Isidor
Macabich, a l’altura de l’antiga Delegació del Govern.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del Grupo Municipal
Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza, al amparo del art. 87 de la ley 20/2006,
de 15 de diciembre, Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares
EXPONE
La puesta en funcionamiento de la estación de autobuses CETIS ha producido la supresión
de todas las paradas que usaban la avenida Isidor Macabich como terminal de autobuses.
Esta medida a afectado a los residentes en los barrios del núcleo antiguo de esta ciudad y
en el barrio de Es Pratet para acceder de forma cercana a las diversas líneas, especialmente por lo
que respecta a la línea 14H con destino al Hospital de Can Misses y a la línea 10 con destino al
aeropuerto, que podríamos considerar de primera necesidad.
Por ello, debería considerarse la posibilidad de la puesta en funcionamiento de una parada
al principio de la avenida Isidoro Macabich, a la altura del edificio de la antigua Delegación del
Gobierno, y la consiguiente supresión de las paradas situadas en la avenida Ignasi Wallis, frente al
I.E.S. Santa María y en la avenida Bartomeu de Roselló, frente a la Delegación de Hacienda; con lo
que se facilitaría que todas las líneas que entran a la citada avenida Isidor Macabich, pudieran
utilizar esta nueva parada, con lo que se facilitaría la cercanía y movilidad a buena parte de la
población de esta ciudad.
Por otra parte, se considera de especial interés el estudio de necesidad y viabilidad para la
implantación de varias líneas de autobuses urbanos municipales que enlacen los diversos barrios
y/o centros y lugares de interés de esta ciudad como por ejemplo Puig des Molins.
SOLICITA
Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal las siguientes:
PROPUESTAS DE ACUERDO
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1.- Iniciar los trámites oportunos para crear una parada de autobuses -con embarque y
desembarque de pasajeros- en la avenida Isidor Macabich, a la altura de la antigua Delegación del
Gobierno, para su utilización por todas las líneas que accedan a la citada avenida tanto por Ignaci
Wallis como por Bartomeu de Roselló.
2.- Iniciar los trámites oportunos para suprimir las actuales paradas de la avenida Ignasi
Wallis, a la altura del I.E.S. Santa María, y la de la avenida Bartomeu de Roselló, frente a la
Delegación de Hacienda.
3.- Proponer, en su Comisión Informativa correspondiente, el estudio de necesidad y
viabilidad para la implantación de líneas de autobuses urbanos municipales que enlacen los
diversos barrios y/o centros y lugares de interés de esta ciudad.
Eivissa, a 29 de julio de 2013
Fdo. Antonio Villalonga Juan”
Intervencions:
Sr. Villalonga: Aquesta moció es presenta a rel de l’obertura de l’estació del CETIS: Molts usuaris
de les línies d’autobusos, sobretot de les que van a l’hospital Can Misses i a l’Aeroport, es troben
que només poden ser recollits a l’estació. Les persones que viuen a Vara de Rey, la Marina o es
Pratet, tenen que caminar quasi igual per anar fins a recollir l’autobus com per anar a Can Misses.
Per la qual cosa proposa que s’anul·lin les dues parades que hi ha a l’altura de l’Institut Santa Maria
i a l’Avda. Bartomeu de Roselló, i se’n deixi només una a l’altura de l’antiga Delegació del Govern.
Igualment proposa que l’Ajuntament estudiï la necessitat i viabiliat de noves línies d’autobusos
urbans, ja que hi ha zones d’aquesta ciutat que ja han sol·licitat línies, com per exemple Puig des
Molins.
També vol demanar que, donat que molts usuaris del CETIS es queixen de la calor que fa a
l’estació, es realitzin medicions de la temperatura de l’estació, i en base a aquestes es prenguin
mesures correctores.
Sr. Ruiz: Els crea dubtes el tema de posar una parada a l’Agda. Isidor Macabich. No els ha quedat
clar si el Sr. Villalonga es refereix a una parada que passa l’autobús i recull el passatgers, o com la
que ja hi havia fins fa poc a Isidor Macabich. Ara que s’ha pacificat aquesta via, creu que s’haurà
d’estudiar bé, conjuntament amb el Pla de Mobilitat.
També és cert que tot el tema de mobilitat va coix, perquè es va tirar enrere. No sap fins a quin punt
prendre segons quines decissions referides a mobilitat, sense que hi hagi un consens. Demana al
Sr. Villalonga que aclareixi un poc més la moció, i així decidiran si voten a favor o s’abstenen.
Sr. Mayans: Votaran a favor. La instal·lació de parades d’autobusos no és competència de
l’Ajuntament, però iniciaran els tràmits amb el Consell Insular. La setmana que ve tenen una reunió
per parlar d’aquests temes.
Els vesins i comerciants de la zona d’Eivissa Centre i el propi Institut, els hi ha demanat la supresió
de la parada de l’Institut Santa Maria per les remors, i que es posi a l’altura de l’antiga Delegació del
Govern.
Sr. Villalonga: Es disculpe per no haver-ho explicat bé. La proposta és una parada només per
recollir i deixar passatgers, i continuar fins al CETIS. L’important seria que la gent només pagui un
bitllet, perquè no és llogic que quan arribin al CETIS se’ls hi cobri un altre bitllet per anar fins a
l’hospital.
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La seua proposta són els tres punts, i el quart que ha comentat abans de què es realitzin medicions
de temperatura de l’estació del CETIS, i en base a les mateixes es proposin les mesures
correctores oportunes.
Sr. Ruiz: És veritat que la parada de l’Institut Santa Maria, crea problemes dins de l’institut. També
és cert que un autobús interurbà dins de la ciutat és una proposta de futur, que creu que el Sr.
Mayans estarà estudiant, encara que els temes d’autocars s’han de decidir en el Consell, hi hauria
d’haver una taula, com hi havia abans, per arribar a un acord. Li consta que no ha set el Sr. Mayans
qui ha eliminat aquesta taula. Tampoc cedeix a presions d’empresaris que miren el transport públic
com una cosa privada. Suposa que amb l’esforç tots faran que la ciutat i l’illa d’Eivissa, que tenen
grans problemes de mobilitat i de transport públic, puguin tirar endavant fent propostes com la que
estan tractant avui.
Sr. Mayans: Instaran a la concesionària del CETIS a que faci les medicions oportunes, així com
també que instal·lin més bancs, perquè aixío ho ha demanat la gent major de la ciutat.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.
18.2.- Moció del Grup Municipal EPIC, amb proposta d’acord pel tal que es creï el “Foro de salud
acústica del municipio de Eivissa”, per a controlar, avaluar i proposar mesures que evitin, redueixin i
limitin la contaminació acústica.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del Grupo Municipal
Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza, al amparo del art. 87 de la ley 20/2006,
de 15 de diciembre, Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares
EXPONE
El artículo 4.1 de la Ley 1/2007 de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de las Illes
Balears, define como ruido: cualquier sonido que molesta o incomoda a los seres humanos, o que
les produce o tiene el efecto de producirles un resultado psicológico y fisiológico adverso.
Que el ruido es un contaminante que afecta negativamente a gran parte de la población, es
económico de producir y no deja residuos.
Que la contaminación acústica se ha convertido en un problema de primer orden para los
habitantes de este municipio y por extensión a los del resto de la isla, produciéndose por vehículos
a motor, malos hábitos vecinales, locales de ocio sin limitaciones, etc.
Que el Ayuntamiento de Eivissa, debe velar por la salud de los ciudadanos del municipio y
por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y ordenanzas municipales, en especial la Ordenanza
Municipal de Protección del Medio Ambiente y la Salud frente a la Contaminación Acústica.
Que es necesario un debate en torno a la contaminación acústica para controlarla y evitarla,
así como promover entre los ciudadanos una cultura de respeto y concienciación en relación a la
salud acústica y la no generación de ruidos.
Que actualmente no existe ningún foro de debate sobre la salud acústica tanto a nivel
municipal como insular, herramienta totalmente necesaria para controlar, evaluar y proponer
medidas correctoras al respecto.
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Que los vecinos de Puig des Molins durante los últimos años han presentado quejas por el
ruido que padecen, proveniente de la Playa den Bossa (Sant Josep) y de los party boats. Y que
dada la apertura de un nuevo "Beach Club" en Talamanca, es necesario el control del ruido
proveniente de dicho establecimiento.
SOLICITA
Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal las siguientes:
PROPUESTAS DE ACUERDO
1.- Crear el “Foro de salud acústica del municipio de Eivissa", para controlar, evaluar y
proponer medidas que eviten, reduzcan y limiten la contaminación acústica.
2.- Proponer la creación del "Foro de salud acústica insular" en el Consell de Alcaldes, sin
perjuicio del punto anterior.
3.- Realizar sonometrías periódicas en la zona de Puig des Molins y Talamanca con el
objeto de evaluar la contaminación acústica y, en base a las mismas, tomar las medidas oportunas
para evitar la contaminación acústica.
Eivissa, a 29 de julio de 2013
Fdo. Antonio Villalonga Juan”
Intervencions:
Sr. Villalonga: La proposta és que es crei un for de salut acústica municipal, i una cosa molt
important que es realitzin sonometries periòdiques, tant a la zona de Puig des Molins com a
Talamanca, per saber realment quins són els efectes dels beach clubs que hi ha als voltants del
municipi. Així com els party boats, dels quals hi ha moltes queixes, que encara que no estigui
legislada l’activitat marina, fa uns mesos varen demanar un informe a serveis jurídics, perquè
determinessin si el fet que un vaixell està fent un activitat que ocasiona molèsties en el municipi,
l’Ajuntament por actuar contra aquesta embarcació.
Sr. Ruiz: Tot el que sigui millorar la salut acústica, i les remors que afectin a la ciutadania estan
d’acord. Tenen dubtes que el for serveixi per alguna cosa. Estan disposats a asseure’s, però la
intenció del PP a nivell illa és zero. Creuen que no hi ha intenció política solucionar-ho, i hi ha
mostres de què és així.
Sr. Ferrer: Estan davant d’un problema molt greu. Tots els ciutadans estan patin un estiu molt
sorollós, no creu que hi hagi mesures per aturar-ho, tot el contrari hi ha una intenció clara de barra
lliure i que tothom faci el que vulgui, només fa falta passejar-se pel moll i se n’adonaran de la
situació. Si aquest for pot servir per intentar aixecar una veu contra aquesta situació ben arribat
sigui, i si hi pot treballar ho farà.
Sr. Mayans: Agraeix al Sr. Villalonga la presentació d’aquesta moció. Votaran a favor, encara que li
agradaria que el segon punt es pugués modificar, en el sentit de que, primer s’avaluin els resultats
del funcionament del for que es crei a nivell municipal, i si es considere oportú que s’elevi al Consell
d’Alcaldes, ja que les sonometries són competència municipal i no insular.
A la Regidoria de Medi Ambient hi ha un Policia que està permanentment fent sonometries. Presten
tota l’adjuda d’aquest Policia, així com dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament per a la creació
d’aquest for.
Sr. Villalonga: Li accepta la modificació del text, i li explicarà el perquè. L’any passat ja es va
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proposar això en el Consell d’Alcaldes. Cada vegada té més dubtes de què el Consell d’Alcaldes
tengui un resultat eficient i eficaç, ja que no es posen d’acord ni en els beach clubs, que també és
un tema molt important. Accepta que primer facin que aquest for a nivell municipal funcioni, i en
base a això es proposi posteriorment al Consell d’Alcaldes.
Demana la relació de sonometries que s’estan realitzant, i de les que es realitzaran els mesos
d’agost i setembre.
Demana també que s’inclogui com a 4t. punt: Que l’Ajuntament sol·liciti un informe jurídic sobre si
les activitats que s’exerseixen a la mar, i que afecten perquè contaminen acústicament al municipi,
si l’Ajuntament pot actuar en contra dels que exerseixen aquesta activitat.
Sr. Ruiz: Proposen que en el tercer punt de què es realitzin sonometries a Puig des Molins i
Talamanca, s’inclogui també la zona de Sa Riba. Els vesins estant molestos i amb raó.
Sr. Villalonga: Està d’acord.
Sr. Mayans: No hi ha problemes en fer aquestes sonometries periòdiques. El que no sap si
legalment es pot actuar d’ofici en aquests barris i no a altres.
Per unanimitat s’acorda l’aprovació del següent acord:
1.- Crear el “Foro de salud acústica del municipio de Eivissa", per a controlar, evaluar i
proposar mesures que evitin, redueixin i limitin la contaminació acústica.
2.- Proposar que primer s’avaluin els resultats del funcionament del for que es crei a nivell
municipal, i si es considere oportú que s’elevi al Consell d’Alcaldes, sense perjudici del punt
anterior.
3.- Realitzar sonometries periòdiques a la zona de Puig des Molins, Talamanca i Sa Riba
amb l’objecte d’evaluar la contaminació acústica i, en base a les mateixes, prendre les mesures
oportunes per evitar la contaminació acústica.
4.- Que l’Ajuntament sol·liciti un informe jurídic sobre si les activitats que s’exerseixen a la
mar, i que afecten perquè contaminen acústicament al municipi, si l’Ajuntament pot actuar en contra
dels que exerseixen aquesta activitat.
18.3.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord pel tal de
demanar al Govern Balear col·laboració en matèria de promoció turística per a la ciutat d’Eivissa,
declarada Patrimoni Mundial per la Unesco.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA PER TAL DE DEMANAR AL
GOVERN BALEAR COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA PER A LA
CIUTAT D'EIVISSA, DECLARADA PATRIMONI MUNDIAL PER LA UNESCO.
Carmen Boned Verdera, regidora del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'empar 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
Eivissa és la única ciutat de Balears reconeguda com a Patrimoni Mundial per la Unesco però tot i
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el seu caràcter únic està patint des de fa un parell d’anys el desprestigi i l’oblit financer en matèria
de promoció turística per part del Govern de les Illes Balears.
L’any passat, a Balears ens va aparèixer una quinta Illa anomenada Palma, fet que l'Executiu
autonòmic va defensar al·legant que es tractava de la capital de les Illes. Ens va agafar per
sorpresa que els nostres pressupostos, també els dels eivissencs i formenterers, anessin ara
injustament a finançar la promoció d'una ciutat a la que se li va donar categoria d'illa. Aquest greuge
comparatiu cap a la resta de les Illes ho va ser més encara quan el Govern havia prèviament
eliminat convenis i acords de col·laboració per promocionar productes i denominacions concretes
com és el cas de la de la ciutat d'Eivissa com a Patrimoni de la Humanitat.
El que no podem consentir és que ara que està prop de començar un nou any en matèria de
promoció turística el conseller Delgado pugui dir que ningú d’Eivissa ha protestat pel naixement
d'una nova illa. Avui estam encara a temps de demanar sense cap complexe ni por el que ens
correspon i treure pit del nostre patrimoni. No ens podem quedar de braços creuats davant els
propers pressupostos 2014, quan sabem que tota la industria turística eivissenca necessita
polítiques de promoció, de desenvolupament , estratègies que ens situïn més enllà dels productes
de sol i platja i d'oci nocturn que els turistes poden gaudir a l’estiu. Perquè Eivissa també pot oferir
patrimoni i cultura fora de temporada i podem aconseguir més viatgers fora dels mesos de
temporada alta.
Al 2010, l’Ajuntament d’Eivissa i el Govern balear firmaren dos convenis de col·laboració que varen
permetre dur a terme actuacions previstes de l’agenda per el desenvolupament cultural a la ciutat
d’Eivissa.
Per tot això, es planteja la següent
PROPOSTA D'ACORD
L'Ajuntament d’Eivissa iniciarà immediatament contactes amb el Govern balear amb l'objectiu de
recuperar els convenis de col·laboració en matèria de promoció turística que existien fa uns anys i
als que va accedir com a ÚNICA CIUTAT PATRIMONI DE LA HUMANITAT DE BALEARS i amb els
que es buscava allargar al màxim la temporada i donar a conèixer i oferir més productes turístics
més enllà del clàssic sol i platja.
Eivissa, 29 de juliol de 2013
Sgt. Carmen Boned Verdera
Regidora del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”
Intervencions:
Sra. Boned: És un orgull poder dir que Eivissa és la única ciutat de tot Balears reconeguda com a
patrimoni de la humanitat per la UNESCO. Però tot i que té aquest caràcter únic, des de fa uns anys
està patint els desprestigi i l’oblit financer en matèria de promoció turística, per part del Govern
Balear.
L’any passat, va aparèixer una quinta Illa anomenada Palma, fet que l'Executiu autonòmic va
defensar al·legant que es tractava de la capital de les Illes. Els va agafar per sorpresa que els
pressupostos, els sous dels eivissencs i també els dels formenterers, anessin injustament a finançar
la promoció d'una ciutat amb la categoria d'illa.
A més d’aquest greuge comparatiu cap a la resta de les Illes ho ha set més encara quan el Govern
ha eliminat una sèrie de convenis de col·laboració que tenien per promocionar productes i
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denominacions concretes com és el cas de la ciutat d'Eivissa com a Patrimoni de la Humanitat.
No podem consentir que ara que comença un nou any de cara als pressupostos de 2014, en
matèria de promoció turística, que el conseller Delgado digui que no han demanat res, i que ningú
d’Eivissa havia protestat pel naixement d'una nova illa. Avui encara estan a temps de demanar
sense cap complexe el que pensin que ens correspon. No es podem quedar de braços creuats
davant els propers pressupostos 2014, quan saben que tota la industria turística eivissenca
necessita polítiques de promoció, de desenvolupament , d’estratègies que se situïn més enllà dels
productes de sol i platja i d'oci nocturn que els turistes poden gaudir a l’estiu, però que també
puguin portar més viatgers en època fora de l’estiu i en termporada baixa.
Al 2010, l’Ajuntament d’Eivissa i el Govern balear firmaren dos convenis de col·laboració que varen
permetre dur a terme actuacions previstes de l’agenda per el desenvolupament cultural a la ciutat
d’Eivissa.
Per tot això es planteja la proposta d’acord d’aquesta moció.
Sr. Ferrer: Estan davant d’un problema creat pel Conseller de Turisme, perquè no té cap interès pel
turisme, ha desaparegut tot el tema de promoció.
Ara es troben que els hotelers i la Consellera de Turisme del Consell Insular, han de fer meravelles
per poder estar a un estand rídicul. Està clar que hi ha unes pautes de comportament clares per
beneficiar una sèrie de gent. L’illa està funcionant per un sector molt concret, i no es té cap interès
per fomentar el turisme.
Els turistes no visiten Dalt Vila perquè fa temps que no s’ha fet una campanya informativa i de
promoció de la ciutat.
Palma que per ser capital té unes partides ecòmiques directes, a sobre ara sumar-li unes partides
per a promoció, sembla un insult cap a les altres illes.
S’havia fet molt en el tema de la promoció turística, i diferenciar el que és la festa, que també és
important, al que és el patrimoni. En aquest moment no es fa cap promoció que no sigui de
discoteques.
Creu que s’ha de posar en valor el nostre patrimoni, sinó acabarem sent una gran discoteca. Han
de lluitar durament front al Govern Balear.
Sr. Prats: Una moció d’aquest tipus demostra el desconeixement del treball que s’està fent en
matèria de promoció turística.
L’oblit financer del que parlen, no és una altra cosa que el resultat de les seues accions del
malbaratament en el Govern Balear.
Sra. Boned: És una moció presentada en positiu. L’importa poc el color polític de l’equip de govern.
Al Ple del dia 28 de febrer d’enguany el Sr. Ferrer va presentar una moció, per instar al Govern per
eliminar la cinquena illa, i varen arribar a una unanimitat. Varen dir que si el Govern no eliminava la
cinquena illa, exigia un Pla de Promoció Turística i de tractament diferenciat de la Ciutat d’Eivissa,
per ser la única Patromoni de la Humanitat a Balears, i la segona per nombre d’habitants.
Sr. Ferrer: Sorpren el comentari del Sr. Prats. Agafi els diaris i llegeixi el que pensen a Foment de
Turisme, la Federació Hotelera, i la Cambra de Comerç, tots estan en contra i troben que és un
insult que s’està fent amb l’illa, amb l’únic sistema econòmic que hi ha que és el turisme.
Les fires han set lamentables i ho han dit tots els que ha mencionat abans. Demana al Sr. Prats que
li digui una sola cosa que hagi fet l’equip de goven per a la promoció de la ciutat.
Sr. Villalonga: L’anterior regidor de turisme es prenia la feina amb una altra actitud, i d’una manera
més que digne. No pareix que el Sr. Prats estigui a la mateixa altura. Votarà a favor de la moció, i
per suposat, han de reclamar els sous a les institucions que correspongui.
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Sr. Prats: Descriu totes ls actuacions portades a terme en matèria de promoció turística.
No hi ha cinc illes, parlen de marques i han acudit totes per igual a tot tipus de concursos.
En aquesta matèria l’Ajuntament d’Eivissa a través de la regidoria de turisme, ajudada per la
Fundació de Promoció Turística i durant l’any 2012, varen realitzar 47 accions promocionals en
fires.
Si hi ha quantitas escasses és perquè l’anterior equip de govern va malbaratar, però així i tot s’està
posant en valor el patrimoni de la humanitat en tots els sentits, i és més la millor ocupació hotelera
que s’ha obtingut mai a Eivissa en el mes de maig ha set enguany, això indica que alguna cosa
s’està fent bé, per intentar recuperar l’ocupació en els mesos de temporada baixa i allargar la
temporada tant com sigui possible.
Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb els vots en contra de les Sres. Marí, Sansano,
Sánchez-Jáuregui, Sánchez, Valladolid i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, Larroda, i a
favor de les Ses. Costa, Boned, Martínez, García i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer i
Villalonga.
19è. Decrets i comunicacions:
19.1.- 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.
19.2.- Donar compte de l’informe sobre morositat emès per la Tresoreria i Intervenció corresponent
al segon trimestre de l’exercici 2013.
“INFORME DE TESORERIA E INTERVENCIÓN
Los funcionarios que suscriben, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre y a los efectos establecidos en los artículos 194 y
siguientes de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, emite el
siguiente informe en el estricto orden económico, con relación a:
Artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, y las facturas impagadas con fecha de antigüedad superior a 30
días.
HECHOS
El día 6 de julio de 2010, se publicó en el BOE la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación
de la Ley 3/2004, de 29 diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales, entrando en vigor el día siguiente al de su publicación, es decir, el
día 7 de julio de 2010. El objetivo último de la ley es la disminución de los plazos de pago, y la lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, dentro de las cuales se encuentran las
realizadas por las administraciones públicas.
Del texto de la Ley se deducen unas obligaciones de rendición de información y dación de
cuentas por parte de las administraciones públicas, entre las cuales se encuentra el Ajuntament d'
Eivissa.
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LEGISLACION APLICABLE
Artículos 3 y 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio.
Artículo 200, y Disposición Transitoria Octava de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
En cuanto a la morosidad de las administraciones públicas, el artículo 4 de la Ley 15/2010,
dispone:
Artículo 4. Morosidad de las Administraciones Públicas.
11. El Interventor General del Estado elaborará trimestralmente un informe sobre el
cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de la
Administración General del Estado, que incluirá necesariamente el número y cuantía global
de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.
12. Las Comunidades Autónomas establecerán su propio sistema de información trimestral
pública sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago en esta Ley.
13. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos
en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que
se esté incumpliendo el plazo.
14. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local,
dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del
Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las
Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de
Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades Locales. Tales
órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.
15. La información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones receptoras para la
elaboración de un informe periódico y de carácter público sobre el cumplimiento de los
plazos para el pago por parte de las Administraciones Públicas.
Queda claro que del mencionado precepto se deriva la obligación de la elaboración por
parte de la Tesorería y/o la Intervención del informe que ponga de manifiesto el
cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones del
Ajuntament d' Eivissa, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las
obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo, así como la obligación de
remitir el mismo a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su
respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus
respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales,
sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno del Ayuntamiento.
Es todo cuanto se ha de informar,
PROPOPUESTA
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−

Que del informe TESINF2013/059 y sus anexos se de traslado a los órganos
competentes del Ministerio de Economía y hacienda .

−

Que se de traslado igualmente al Pleno del Ayuntament d' Eivissa, pues aunque el
artículo 4 de la Ley dice al respecto del mismo “sin perjuicio de su posible
presentación y debate en el Pleno del Ayuntamiento”.

En Eivissa, a 10 de junio de 2013
EL INTERVENTOR,
Fdo. José Torres Riera
Interventor-Acctal”

LA TESORERA ,
Fdo. MªJose Vegas Hernando

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.
19.3.- Donar compte de l’informe del segon trimestre de 2013 del Pla d’ajust del mecanisme del pla
de pagaments al proveïdors Reial Decret-Llei 7/2012, de 9 de març.
Donat compte de l’informe d’Intervenció, del tenor literal següent:
“INFORME DE INTERVENCIÓN SEGUIMIENTO PLAN AJUSTE DEL MECANISMO PLAN DE PAGO
A PROVEEDORES REAL DECRETO-LEY 7/2012, DE 9 DE MARZO, POR EL QUE SE CREA
EL FONDO PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS A PROVEEDORES

PERIODO: 2º TRIMESTRE 2013.
PRIMERO.- NORMATIVA APLICABLE
•

Constitución Española (Artículo 135)

•

Real Decreto-Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de
los pagos a proveedores. (artículo 10).

•

Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

•

Disposicion Adicional Primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera -LOEPYSF-.

SEGUNDO.- Según lo establecido en artículo 10.1 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
la Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al mencionado Ministerio antes
del día quince de cada mes, en el caso de la Comunidad Autónoma, y antes del día quince del
primer mes de cada trimestre en el caso de la Corporación Local, información sobre, al menos,
los siguientes extremos:
a) Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la
entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.
No se ha recibido ninguno.
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b) Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se
incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago
a proveedores.

(En miles de
euros)
Obligaciones
reconocidas
pendientes
1er.
de pago
trimestre
clasificadas
por
antigüedad

Antigüedad (fecha recepción de facturas)
Año: 2013

2do.
trimestre

3er.
trimestre

4to.
trimestre

Año 2012 Año 2011

Ejercicios
Anteriores

Total

Capítulo 2
Capítulo 6
Otra deuda
comercial
Total
c) Operaciones con derivados.
No se ha tramitado ninguno.
d) Cualquier otro pasivo contingente.
No se ha tramitado ninguno.
e) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del
plan de ajuste.
TERCERO.- Según lo establecido en el artículo 10.3 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,
por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las Corporaciones
Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas antes del día quince
de enero de cada año o antes del día quince del primer mes de cada trimestre, si se trata de
Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el informe sobre la ejecución del plan de
ajuste, con el siguiente contenido mínimo:
a) Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto.
La obligación de remisión sólo afecta al cuarto trimestre (en términos acumulados) al ser de
periodicidad anual el envío del informe sobre la ejecución del plan de ajuste.
b) Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las
medidas adicionales adoptadas.
INFORMACIÓN RELATIVA A MEDIDAS DE AJUSTE DE INGRESOS
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones tributarias.
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TRIBUTO

DERECHOS
RECONOCIDOS
2012

DERECHOS
RECONOCIDOS
2013

IBI URBANA

14.298.010,13

15.900.497,64

PROYECCIÓN
ANUAL ESTIMADA
(INCREMENTO
SEGÚN PLAN)
410.000,00

Medida 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos.
CONCEPTO

DERECHOS
RECONOCIDOS
2012

DERECHOS
RECONOCIDOS
2013

Tasa O.R.A.
Tasa
utilización
instalaciones
deportivas
Tasa recogida y
eliminación
de
basura
Tasa recogida de
vehículos

0
377.371,10

921.195,95
178.708,56

PROYECCIÓN
ANUAL ESTIMADA
(INCREMENTO
SEGÚN PLAN)
250.000,00
40.000,00

3.900.474,99

3.946.769,76

450.000,00

443.566,41

203.592,67

50.000,00

Medida 5: Otras medidas por el lado de los ingresos.
CONCEPTO

DERECHOS
RECONOCIDOS
2012

Multas
de 2.612676,25
circulación
Canon
licencia 155.499,50
taxis temporales

DERECHOS
RECONOCIDOS
2013
904.776,21

PROYECCIÓN
ANUAL ESTIMADA
(INCREMENTO
SEGÚN PLAN)
180.000,00

151.025,00

180.000,00

INFORMACIÓN RELATIVA A MEDIDAS DE AJUSTE DE GASTOS
El plan de ajuste no prevé ninguna medida para el año 2013.
CUARTO.- De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el
que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, del presente informe
debe darse cuenta a Pleno de la Corporación.
Eivissa a 15 de julio de 2013
EL INTERVENTOR ACCIDENTAL
Fdo.: José Torres Riera.”
Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.
20è. Mocions sense proposta d’acord:
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20.1.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, de control sobre la situació actual i la
projecció per a la resta de la legislatura de l’Àrea de Benestar Social.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“MOCIÓ DE CONTROL DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA SOBRE
LA SITUACIÓ ACTUAL I LA PROJECCIÓ PER A LA RESTA DE LA LEGISLATURA
DE L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL.
Enrique Sánchez Navarrete, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'empar 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:
La crisi econòmica i les dificultats per trobar feina digna i remunerada i que permeti sobreviure a les
famílies més enllà de la curta temporada estiuenca segueix sent una realitat al nostre municipi.
L'atenció de la famílies, infants i gent gran amb necessitats essencials per cobrir ha patit en els
darrers anys un empitjorament, degut fonamentalment a les retallades que s'han aplicat per part de
les institucions al llarg d'aquesta legislatura.
Respecte a la legislatura passada, l'Ajuntament d'Eivissa no ha modificat les estructures d'ajuda i de
resposta a aquestes necessitats, quan no les ha reduït.
Les altres institucions implicades, Govern central, Govern balear i Consell d'Eivissa, han retallat de
manera ostensible les seves aportacions i la seva implicació en àmbit de l'atenció als més
necessitats.
Quan han passat dos anys de govern, amb una paràlisi de gairebé 6 mesos per la crisi interna,
sol·licitem una explicació de la situació de les polítiques en matèria de benestar social, així com una
previsió de cara als propers dos anys i més enllà.
Eivissa, 29 de juliol de 2013.
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa”
Intervencions:
Sr. Sánchez: És el moment de situar-se respecte dels retalls que s’estan produint en matèria de
benestar social, i sobretot les noves polítiques socials que s’estiguin posant en marxa per part de
l’Ajuntament. Encara estan a temps de posar en marxa projectes, de poder arribar a acords i
realitzar polítiques i activitats que afavoreixin i que vagin en pro de cobrir les necessitats bàsiques
dels ciutadans que més necessitats tenen.
Creu que és necessari també saber quina és la posició d’aquesta Ajuntament, i quines són les
mesures que s’estan prenent per tractar de donar solució a tot això.
Estructuraria la moció en dos blocs amb una sèrie de preguntes i un repàs al programa electoral de
l’equip de govern, i als compromisos que han adquirit en aquest Ple amb respecte a les polítiques
en matèria de benestar social.
Quines han set les noves actuacions posades en marxa, en aquesta legislatura, tant en matèria
d’integració social com en matèria d’immigració?
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S’han firmat els convenis amb el Govern Balear d’acollida i d’integració d’immigrants, per als anys
2012 i 2013? Per quines quantitats? Quins programes s’han portat a terme?
Complint el seu programa electoral compensaran la carència de l’Oficina d’Informació als
Immigrants, igual que han fet amb altres serveis que estava prestant el Consell Insular?
Tal i com es varen comprometre a la construcció del centre integral d’acollida, serà una realitat?
Quantes reunions s’han celebrar en el Consell Insular amb els Ajuntaments, per abordar aquest
problema i quines decisions s’han presa dia d’avui?
Quina ha set la quantitat que ha aportat el Consell per a l’alberg per a l’any 2013, i quina serà per a
l’any que ve? Quines queixes s’han presentat per part de l’Ajuntament per pal·liar aquesta situació?
Saben quantes persones sense sostre hi ha en el municipi? Quins programes s’estan posant en
marxa per pal·liar aquesta situació?
Quines mesures s’han pres per canviar o ampliar, l’espai disponible per als majors a l’Esplai de Can
Ventosa durant aquests dos anys? Quines noves activitats s’han posat en marxa, respecte de les
que ja es realitzaven la passada legislatura? Al llarg de la legislatura, quines mesures s’adoptaran
per complir el compromís que va adquirir a l’octubre de 2012?
En què ha millorat el servei de Teleassistència? Quantes terminals de Teleassistència estan
previstes? Què passarà l’any que ve i l’altre?
En quin aspecte afectarà la reforma de la llei de règim local als serveis socials d’aquest
Ajuntament? Quantes reunions s’han celebrat per estudiar l’impacte d’aquesta reforma sobre els
ciutadans? Quin és la postura que defensa l’Ajuntament respecte a aquesta reforma? Quines han
set les aportacions de l’Ajuntament als òrgans competents de la FELIB, per establir modificacions?
Quina és la postura de la FELIB al respecte?
Quins efectes tendra sobre l’Ajuntament d’Eivissa la supressió del Consorci Sociosanitari d’Eivissa,
i la creació del Consorci Sociosanitari Balear? Està en risc la col·laboració que el Govern Balear té
amb l’àrea de promoció de l’autonomia i prevenció de la dependència de l’Ajuntament? Hi ha hagut
reunions o contactes amb el Govern Balear per aclarir aquest aspecte? Quina informació té la Sra.
Regidora respecte a aquest tema?
És veritat que el Consell Insular ha disminuït en 130.000 euros l’aportació del pla de prestacions
bàsiques? Quines són les raons que ha donat el Consell Insular per a aquesta retallada? Quines
mesures pensa adoptar l’Ajuntament per corregir aquesta retallada?
Sra. Valladolid: Li facilitarà una còpia de la memòria anual, i allí podrà treure totes les dades que
demana, però li farà un resum de les actuacions que s’estan fent.
Estan treballant amb la licitació del centre d’acollida municipal. S’han mantingut totes les partides de
serveis socials. S’han fet millores dins del centre d’acollida municipal. Es mantenen les ajudes
assistencials d’exclusió social. Li han donat forma al protocol d’actuació amb ones de fred i de calor.
Mantenen el conveni amb Caritas. Han augmentat el conveni amb Creu Roja en 4.000 euros, per
potenciar la unitat mòbil d’exclusió social. S’ha fet un conveni nou amb la Fundació Deixalles per un
import de 9.000 euros, per a programes de reinserció socio-laboral per col·lectius de persones en
situació d’exclusió social. Es manté la taula d’exclusió social, segueix treballant en prostitució.
Mantenen les partides del projecte de petita infància, per escoletes i escoles d’estiu. S’ha fet una
forta aposta pel treball en xarxa amb escoles, menors i salut mental. Mantenen el projecte eines de
cultura, que consisteix en un reforç escolar per als nens del barri sa Penya. Enguany al mes de
setembre, posaran un nou projecte que es diu Acana, per treballar les habilitats socials, parentals,
inclús ajudar a la recerca de feina a les mares de tots els nens que van setmanalment al programa
eines de cultura.
A la vegada s’està elaborant un plec de condicions per treure a concurs els dos projectes que
acaba de mencionar.
S’ha elaborat un protocol d’absentisme escolar en el barri de sa Penya, per abordar de manera més
específica aquest tema. En aquests moments poden dir que no hi ha cap cas d’absentisme.
També s’està treballant amb l’absentisme escolar crònic.
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L’any passat assumiren el programa Pisem, han apostat per aquest projecte encara que no hi ha
partida econòmica. Es tracta d’un projecte de reinserció social i educativa, destinat a joves amb
dificultats d’adaptació a l’entorn escolar.
Enguany també preparen treballar amb el programa Alter, és similar al Pisem però amb aquest
faran pràctiques des de diferents empreses.
Al passat dilluns han posat en marxa un nou projecte pilot Descobreix-te. Durant aquest estiu es
treballarà en joves d’11 a 13 anys, on es treballaran habilitats socials i suport educatiu,
majoritàriament són joves nouvinguts o fills d’immigrants residents en el municipi. Si funciona bé
continuarà aquest hivern.
Mantenen els convenis amb la Fundació Ignasi Wallis, i amb la Fundació La Caixa. Mantenen el
SAT, actualment hi ha 118 casos d’alta.
Avui mateix s’incorpora un nou treballador familiar. S’ha tengut en compte la seua proposta del
darrer Ple, i també s’està treballant amb l’elaboració d’un nou borsí.
Tenen en marxa una altra prova pilot de compra a domicili pels major que viuen a casa seua, que
suposa un cost zero per a l’Ajuntament.
Mantenen les partides per cobrir neteja de casos específics, les partides dels serveis d’ajuda de
prestacions tècniques, els convenis amb l’Esplai, amb jubilats i pensionistes del mar. Assumeixen
des de l’1 de març el servei de Teleassistència, 249 usuaris del municipi. És competència
municipal, així ho diu la Llei de Serveis Socials.
Mantenen el local de la UTS de Ponent, i el manteniment de les quatre UTS. Mantenen els convenis
que ja existien (plataforma, alzheimer, donants de sang, etc.). Mantenen les subvencions, i les
mateixes partides en general per a tot.
S’han posat en marxa cursos de formació per a voluntariat. Es manté com no pot ser d’altra
manera, la mostra d’entitats solidàries. En el 2013 no s’ha incrementat el nombre de demandants,
però sí que és cert que ha canviat el perfil de les famílies demandants. A dia d’avui no hi ha llista
d’espera a cap UTS.
Facin totes les propostes que siguin positives per al bé dels ciutadans, que no tendran cap
inconvenient en aprovar-les.
Sr. Sánchez: 27 preguntes, cap resposta. Vendrà a la Memòria quin és la postura de l’Ajuntament
respecte a la reforma de la Llei de Règim Local?
Hi ha hagut reunions on s’hagi tractat aquest tema? Perquè això si que no ho contestarà la
Memòria.
Estan assegurats els llocs de feina dels professionals de Serveis Socials d’aquest Ajuntament?
La Sra. Valladolid en la seua intervenció, el que ha fet ha set llegir la Memòria, i està bé perquè la
paraula més repetida és mantenir.
No s l’hi ha acceptat cap moció per part de l’equip de govern en dos anys.
Del que no ha parlat és dels retalls que ha fet, perquè des de que entrat han suprimit diversos
programes (nadons, sensibilització i atenció a la diversitat, competències familiars, etc.).
Quin és el màxim de persones que podran tenir Teleassistència a aquest Ajuntament?
Li interessa molt el tema de la reforma que vol fer el Govern, i com afectarà als serveis socials de
l’Ajuntament, als seus treballadors i a la prestació del serveis socials.
Li agradaria que les preguntes fetes a l’anterior intervenció, passin al punt de precs i preguntes.
Sra. Valladolid: No ha vengut per fer demagògia. El seu interès és treballar pel bé dels ciutadans.
Si li sembla que l’equip de govern ho fa tant malament, i abans ho feren tan bé, no entén perquè el
Sr. Sánchez està on està.
Li assegura que cap cas, sigui la situació que sigui, es quedarà sense rebre ajudes i sense ser atès.
No es pot tenir una previsió del que passarà, ja adaptaran els pressupostos segons la situació en
què es trobin en cada moment, perquè ningú quedi sense ser atès, perquè estiguin coberts tots els
projectes i programes. Mantenen el que s’estava fent estava ben fet i és necessari.

74

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 1 d’agost de 2013
La partida de prestacions bàsiques de l’any 2011 era de 195.000 euros; l’any 2012, 200.000 euros;
l’any 2013, 215.000 euros.
Seguiran treballant per mantenir tot el que es fa. La Teleassistència són 249 usuaris, i en aquest
moment està en procés de licitació.
Està contenta que hagi presentat aquesta moció, que tengui interès per saber la feina que s’està
fent.
20.2.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, de control sobre la situació del barri de
sa Penya.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“MOCIÓ DE CONTROL DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE
PER EIVISSA SOBRE LA SITUACIÓ DEL BARRI DE SA PENYA.
Marc Costa Tur, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'empar 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:
Situació actual del barri de sa Penya, opinió i pla de feina de l'equip de govern del Partit Popular a
l'Ajuntament d'Eivissa.
Eivissa, 29 de juliol de 2013.
Sgt. Marc Costa Tur.
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa”
Intervencions:
Sr. Costa: Intentarà enumerar totes aquelles coses que, desafortunadament, no estan passant dins
d’un dels barris al que més atenció se li ha de prestar. És una moció que va dirigida a quasi totes
les regidories.
La caixa del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat està plena, de projectes i de sous per
executar-los. El projecte de la Casa Broner no està acabat.
Fa un any es reuniren en el CETIS, i varen quedar que en el centre artesanal, o de Sa Pedrera,
farien el projecte que està redactat i pressupostat, i no han fet res.
No s’han ocupat els habitatges del carrer Alt núm. 10. La plaça de sa Pedrera està absolutament
abandonada, el mobiliari urbà i les lluminàries estan desfets. El tram que va des d’aquesta plaça
fins a la Casa Broner està deixat de la ma de Déu. El mirador de la Casa Broner, que anirà al
concurs dels premis FAD d’arquitectura, que va guanyar el premi del Col·legi Oficial d’Arquitectes
d’Eivissa fa sis mesos, com a millor obra d’espai públic, està ple de pintades i abandonat. D’alguna
manera estan renunciant a tota aquella feina que, amb molt d’esforç estaven fent allí dins.
Dóna un toc d’atenció a la sensibilitat de l’equip de govern, perquè torni a actuar a la zona.
Sr. Marí: No se n’han anat del barri de sa Penya. Continuen fent el que es feia a la legislatura
anterior. Fan reunions periòdiques entre els diferents departaments, coordinadors i prestataris de
concessionàries, per tractar tots els punts crítics que es van trobant de neteja, abocadors,
instal·lacions de llum, situacions socials i policials, etc.
A l’abocador de sa Penya, des que governen ja l’han fet net tres vegades, volien fer una altra
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actuació el més aviat possible, però es troben que la zodiac de protecció civil no està operativa, per
tant no tenen mitjans per poder treure els fems. Estan a l’espera que se solucioni aquest problema
per poder fer la neteja que s’ha anat repetint durant anys.
Quan als compromisos del Consorci: tenen el projecte del centre cívic a punt de treure’l; el projecte
de museïtzació de la Casa Broner; el condicionament de la propietat municipal del carrer
Travessera de sa Penya, núm. 5; la urbanització del carrer Pintor Toni Cardona. A part de tot això
tenen altres actuacions en el barri: com són 14 ordres d’execució a propietats privades, per ajudar a
recuperar el barri; una ordre d’edificació que està en curs; 4 solars que es troben en el registre
municipal de solars, que degut a la seua situació d’abandó per part de la propietat, l’Ajuntament
treurà la seua venda forçosa d’algun d’ells. A part d’això l’Ajuntament continua amb la urbanització i
dotació d’infraestructures del carrer Vista Alegre, la reconstrucció de l’edifici del Carreró del Gall,
consolidació de la base de la murada del Baluard de Santa Llúcia.
Una de les actuacions que tenen previstes és la revisió del PEPRI que segurament al setembre
podran començar. Recentment han obert el retén del carrer Floridablanca.
Queden patents totes les actuacions i inversions que l’Ajuntament vol fer, però evidentment les
prioritzen. No té sentit fer unes actuacions que saben que és tirar els diners, que no tendria
repercussió fins que es compleixin les actuacions que tenen previst fer, com és acabar amb la
recuperació de la UA 27.
A part vol fer menció de totes les actuacions socials que s’han fet. Encara se li ha de dedicar molta
feina i molt temps, però insisteix l’equip de govern hi segueix treballant, i rebrà amb molt
d’agraïment les recomanacions que els hi puguin aportar, del que cregui que seria necessari per al
barri.
Sr. Costa: Han rebut tots aquests projectes que el Sr. Marí acaba d’enumerar, estan redactats, i
pressupostats des de fa molts anys. Fa dos anys i mig que la majoria d’aquests projectes podrien
estar fets. L’únic que han de fer es treure els concursos.
Sr. Marí: No té res més a dir, es reitera en tot el que ha dit en la seua primera intervenció. Tant
aviat com sigui possible executaran els projectes que tenen en marxa:
20.3.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, de control sobre la societat IMVISA.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“MOCIÓ DE CONTROL DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE
PER EIVISSA SOBRE LA SOCIETAT IMVISA.
Alfonso Molina Jiménez, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'empar 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:
Situació dels òrgans de direcció de la societat pública Imvisa.
Eivissa, 29 de juliol de 2013.
Sgt. Alfonso Molina Jiménez.
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa.”
Intervencions:
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Sr. Costa: Llegeix part d’un informe de la Interventora de data 25 de juliol de 2012. Després d’això
dos persones del Consell d’Administració se’n van anar.
Torna en la mateixa línia d’abans, i amb la voluntat d’ajudar i col·laborar, que sempre ha set la seua
manera d’actuar com a Conseller d’IMVISA, i des del primer dia ha intentat d’una manera positiva,
aportar totes les idees que duguessin a què aquesta empresa pogués anar endavant.
Han passat dos anys, i han deixat constància a tots els Consells d’Administració, de com pensaven
que s’havien de fer les coses, i moltes d’aquestes coses s’han fet al revés.
El seu grup no pot participar més de tot el que han suposat aquests dos anys i mig. Li proposen
que, en un espai molt curt de temps, presenti un full de ruta, conjuntament amb una assessors a
l’alçada del coneixement que, totes aquestes empreses i els seus actius requereixen, i convoquin el
Consell d’Administració.
Sra. Marí: El full de ruta que menciona el Sr. Costa, està encarregada i s’està elaborant per
persones de reconegut prestigi, segurament al mes de setembre el tendran i els hi presentaran. Tot
està en marxa i sí que estan fent feina.
Sr. Prats: La idea de l’equip de govern és que a principis del mes de setembre fer una Junta
General d’ITUSA, en la qual se sol·licitarà al registre mercantil que nomeni auditor. El mateix auditor
d’ITUSA serà el que auditi els comptes anuals d’IMVISA.
Accepten la col·laboració, i tenen les portes obertes de tots els consellers del grup popular, per a
qualsevol tipus se consulta.
La intenció de l’equip de govern és intentar liquidar l’empresa ITUSA abans de final d’any.
Sr. Costa: La solució que comentava abans, és en base a un estudi de viabilitat que es va fer el 26
de maig de 2010, amb un ventall d’alternatives. No fa falta gastar-se gaires sous, ja està fet.
Demana al Sr. Prats que inscrigui el seu nomenament al Registre Mercantil, i vengui els pisos.
21è. Precs i preguntes:
21.1.- Sra. Costa: Precs: 1. Diu que les quatre reunions del Consell de la infància i l’adolescència,
seria just que a dos hi anés un representant del PSOE-PACTE, a una el Sr. Villalonga i a l’altra el
Sr. Ferrer, com a proposta de solució que vol fer.
2. Demana que consti en Acta una resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos
contractuals de 26 de setembre de 2012, que literalment expressa que “nada impide que quien ha
impugnado los pliegos, o anunciado la interposición de recurso, pueda concurrir a la licitación para
evitar que, en caso de que su recurso no prospere, quede privado de la posibilidad de obtener la
adjudicación del contrato”.
Preguntes: 1. Es revisarà el cànon que es paga a Aqualia, des de dos anys, i per tant, si s’aplicarà
el paràmetre jurídic que dicta la Sentència 727/2012 del TSJB?
2. Se sap quan acabaran les obres de Sa Bodega, i quan podrà estar l’escola en marxa?
3. Quina és la proposta de l’equip de govern, quin ús es donarà a la casa de Sa Colomina, i quan es
posarà en marxa?
21.2.- Sr. Costa: Pregunta: Quina és la relació laboral que té el Sr. Ander Ushijima, amb aquesta
Corporació?
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21.3.- Sra. Boned: Precs: 1. Demana que quan rebin el programa de festes del barri, els hi facin
arribar, i també que el pengin a la pàgina web, perquè tots els ciutadans sàpiguen quin dia són amb
l’antelació que correspon.
2. Demana, de part dels vesins de sa Penya, que quan pengen al perfil social de facebook queixes i
preguntes, que no se’ls hi esborrin sense cap resposta.
21.4.- Sr. Sánchez: Precs: 1. Demana que totes les preguntes que s’estan fent en aquest Ple, que
es contestin a finals d’agost o a primers de setembre.
2. Demana que l’equip de govern contesti a les mocions de control.
3. Demana que pengin a la web les memòries de Participació Ciutadana, i la resta de memòries.
Preguntes: 1. Quines són les condicions d’ús del Baluard de Sant Pere, per part d’una empresa? Ha
pagat alguna taxa d’ocupació de via pública, o algun altre tipus de prestació econòmica per a l’ús de
l’espai? Perquè s’anuncia en la publicitat institucional de l’Ajuntament l’activitat d’aquesta empresa
que és privada? També vol saber si l’Ajuntament té capacitat de decisió sobre el preus que aquesta
empresa està posant. L’Ajuntament cedeix algun dels mitjans municipals, directa o indirectament,
per al desenvolupament d’aquesta activitat?
2. Quines han estat les queixes específiques de la comunitat musulmana han tengut per la
celebració del ramadam?
3. S’han firmat els convenis en els anys 2012 i 2013, amb el Govern Balear sobre acollida i
integració d’immigrants? Si s’han firmat, li agradaria saber quines quantitats i quines activitats s’han
realitzat amb aquest conveni?
4. Quines són les aportacions que el Consell Insular ha estat prestant durant els anys 2011, 2012 i
2013, en el conveni per al sosteniment de l’alberg municipal?
5. S’ha elaborat ja el cens sobre les persones sense sostre? Li agradaria que se’ls hi entregui còpia
de les dades d’aquest cens?
6. Quines mesures s’han pres per ampliar l’espai disponible per als nostres majors a l’espai de Can
Ventosa? I quines noves activitats fora de la firma del conveni amb La Caixa, s’han posat en
marxa?
7. Quants terminals de teleassistència estan previstos en el nou contracte?
8. Quantes reunions s’han celebrat per estudiar l’impacte de la reforma de règim local, sobre els
ciutadans i sobre els treballadors, a nivell insular o autonòmic? Quina és al postura que defèn
l’Ajuntament respecte a aquesta reforma i el seu efecte sobre els nostres serveis socials? Quines
han estat les aportacions de l’Ajuntament als òrgans competents i sobre tot a la FELIB, perquè
s’incloguin aquestes aportacions en la tramitació parlamentària d’aquest avantprojecte? I quina
postura té, tant l’Ajuntament com la FELIB, al respecte d’aquesta reforma?
9. Hi ha hagut reunions o contactes amb el Govern Balear, per aclarir si la Creació del Consorci
Sociosanitari Balear i la supressió del Consorci Sociosanitari d’Eivissa, afecta a l’àrea de promoció
d’autonomia i prevenció de la dependència del nostre Ajuntament?
10. Quines han estat les aportacions econòmiques del Consell Insular i de l’Ajuntament, al Pla de
prestacions bàsiques dels anys 2011 i 2012, segons els convenis? I quina serà l’aportació per a
l’any 2013?
21.5.- Sra. Martínez: Demana una relació de les obres de millora que s’han fet a les escoles del
municipi durant l’estiu, i el seu cost.
21.6.- Sr. Ruiz: Prec: Demana que retirin el magatzem de Ferrovial que hi ha en els terrenys de Ca
n’Escandell.
Preguntes: 1. Perquè a Isidor Macabich es va pintar zona blava i després es va pintar de blanc?
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2. S’han revisat o renovar les targetes de les persones que aparquen gratuïtament a zona blava en
la nova concessió?
3. Es compleix amb la xifra màxima prevista al plec de la nova contracta de zona blava?
4. Els hi podrien facilitar el llistat de a qui i quantes targetes s’han donat a data d’avui?
21.7.- Sra. García: Precs: 1. Demana que controlin l’ocupació de la via pública de la zona del Port,
on també hi viuen nens amb drets que no són respectats, perquè no tenen espais lliures per jugar.
2. Prega a l’Ajuntament que faci un esforç per garantir que es compleixi la normativa vigent.
3. Demana que quan sàpiguen qui està autoritzat per sol·licitar una sonometria, els ho facin saber
en el Ple.
Preguntes: 1. Son conscients del conflicte que existeix entre els residents i els comerciants de la
zona del Port? Si la resposta és sí, estan fent alguna cosa per solucionar-ho?
21.8.- Sr. Molina: Preguntes: 1. Existeix un compromís concret de pagament del deute del Govern
Balear amb l’Ajuntament? Aquest deute computarà i es podrà incloure dins del nou pla de
pagament a proveïdors? Quines expectatives de cobrament té l’Ajuntament d’aquests diners
pendents de cobrament?
2. S’ha donat compte avui a aquest Ple de l’informe del pagament a proveïdors. Hi ha un canvi de
criteri per part del Ministeri d’Economia quan a còmput dels dies. Suposa que el proper trimestre hi
haurà canvis en aquest informe, ajustant-se a la nova interpretació del Ministeri. En qualsevol cas,
fent els càlculs sobre els pagaments realitzats en el trimestre, el 89 % dels pagaments no s’estan
pagant dins del termini que recull aquesta Llei. Quines mesures s’estan prenen perquè això ocorri?
3. Quin cost té per a l’Ajuntament el que no s’hagin inscrit els seus poders a temps?
Prec: Demana que reflexionin sobre que és el Ple, que és el debat, i sobre el que és l’intercanvi
d’opinions.
21. 9.- Sr. Ferrer: Precs: 1. Va pel mateix camí del que ja ha expressat el Sr. Molina sobre els
debats en el Ple.
2. Demana que traslladin la caseta de turisme que hi ha al Parc de la Pau al costat del CETIS,
perquè allí hi hagi un punt d’informació.
3. Demana que es posi senyalització per a vianants, que dirigeixi la gent de l’Avda. d’Isidor
Macabich, perquè vagi cap al Port.
21.10.- Sr. Villalonga: Prec: Demana que el representant de l’oposició que hi ha a la Junta Rectora
del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, es distribueixi d’una manera proporcional pels
distints grups municipals.
Preguntes: 1. Quan s’obrirà el centre juvenil del carrer Castella?
2. A quin acord s’arribat amb els comerciants per ocupar el passeig de Vara de Rey? L’acord va ser
per escrit o verbal? Quins elements de mobiliari se’ls va deixar establir a la via pública? Si aquests
elements podien contenir o no publicitat? Preu per metre quadrat i any per aquesta ocupació de via
pública?
3. Quan li entregaran el llistat d’establiments amb ocupació de via pública, i llistat de Policia Local
que ha demanat?
Sra. Sansano: Contesta a la pregunta 3. de la Sra. Costa: Des de l’any passat estan fent gestions,
especialment amb l’arqueòloga i l’arquitecte municipals. Varen fer un primer pressupost per poder ja
iniciar unes obres per conduir a la completa rehabilitació d’aquesta casa. Prèviament, també varen
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fer un informe per assegurar-se de què tot el que tendria que haver invertit l’empesa del CETIS, ho
va invertir a la casa de sa Colomina, i sembla ser que sí.
Volien començar enguany la rehabilitació, però estan pendents que els pocs diners que varen posar
en els pressupostos estan supeditats a la venda de les oficines de Carles III, per això es retardarà
un poc el començament d’aquestes obres.
Respecte a l’ús definitiu encara no n’han parlat, però han rebut peticions per a diversos usos
culturals.
Contesta a la pregunta del Sr. Costa: A aquest senyor no el coneix de res, i no sap si té relació amb
l’empresa que fa l’activitat al Baluard de Sant Pere.
Quant a la pregunta 1 del Sr. Sánchez: És una empresa que ella personalment no s’ha reunit amb
ella. Varen demanar un baluard per a tot l’estiu per poder portar a terme la seua activitat, els hi
varen dir que no, que els baluards eren públics i que no en tancarien cap, que a l´únic que es feien
activitats era el Baluard de San Pere, i varen acordar que els hi deixarien per a dos o tres sessions.
El tracte és que quan no ho organitza directament l’Ajuntament, l’empresa corre amb totes les
despeses. També pensa que el preu de l’entrada és car. A l’agenda cultural s’anuncia tot encara
que les activitats no les organitzi l’Ajuntament.
Sr. Mayans: Contesta a la pregunta 1 de la Sra. Costa: Ho consultarà amb els serveis jurídics i
tècnics, perquè no ho sap.
Contesta a les preguntes del Sr. Ruiz: 1. Ho varen pintar pensant que en el plec de condicions de la
nova contracta està prevista aquesta via, però no hi està. La intenció és fer una nova licitació per a
Isidor Macabich i per al Puig des Molins.
2. Es varen renovar totes a principi d’any. La renovació es fa a través de la regidoria de Policia.
3. És cert que hi ha més targetes que les que marcava la concessió, perquè es varen renovar
abans de que es possés en marxa la concessió.
4. La relació l’hauria de demanar directament al regidor de Policia.
Contestació a la pregunta 1. del Sr. Molina: El resultat es veurà a finals de setembre. Creu que està
marcat fins el 21 de setembre com a data màxima per acollir-se a aquest pla de pagament a
proveïdors. Els serveis d’Intervenció i Tresoreria estan avaluant, per veure si és possible o no.
Sra. Sánchez: Contesta a la pregunta 1. del Sr. Villalonga: Està previst obrir al mes d’octubre,
només estan pendents del mobiliari, quan el tenguin posaran el centre en marxa.
Sr. Rodrigo: Contesta a la pregunta del Sr. Costa: En principi no té relació laboral amb
l’Ajuntament, però igual s’ha equivocat perquè no entén bé el cognom. Potser hi ha hagut una
col·laboració familiar estudiantil amb algun tècnic de la casa.
Per al·lusions, al haver set l’ideòleg de l’ordenança de cerimònies i esdeveniments, es poden
utilitzar els baluards, per a bodes, per fer exposicions, presentacions, cerimònies, etc., i tenen un
taxa oficial que figura a l’ordenança.
Sr. Prats: Contesta a les preguntes de la Sra. Garcia: Cada 15 dies es reuneixen amb comerciants
per una banda, i amb vesins per l’altra. Ho venen fent des de finals del mes de maig.
Tots els dijous es reuneixen amb la UMA, els hi exposen quin és la situació del Port, i els hi passen
totes les peticions que fan els comerciants i els vesins.
Quan al prec del Sr. Ferrer: Han tengut unes reunions amb l’empresa concessionària de l’estació
d’autobusos, perquè els hi habilitin taquilles de la venda de tiquets, per instal·lar una oficina de
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turisme, i es traslladarà allí l’oficina que hi ha al Parc de la Pau. Quan a la senyalització, abans
d’obrir l’estació ja s’hi estava treballant. La intenció és redissenyar tota la senyalització de la zona.
Contesta a les preguntes del Sr. Villalonga: 2. La primera empresa que ho va sol·licitar va ser “La
Cava”, que va iniciar les reunions amb l’Ajuntament a finals de l’octubre. Els arquitectes municipals
varen realitzar una proposta de com havia de ser l’ocupació de via pública al Passeig de Vara de
Rey, se’ls hi va entregar als comerciants que varen fer una contraproposta, que és l’ocupació que
finalment s’ha atorgat a Vara de Rey.
Independentment d’això, des de la regidoria de Comerç, s’està treballant amb un pla d’usos de la
plaça, perquè quan estigui remodelada evitar la instal·lació d’algun tipus d’element que pugui
perjudicar el nou paviment.
Sr. Larroda: Sobre el prec del Sr. Ruiz: S’ha instat un parell de vegades a l’empresa. Ho ha passat
al Sr. Daura perquè faci el seguiment.
Contesta a la pregunta 3. del Sr. Villalonga quan a la Policia Local: Estan preparant totes les dades,
però s’han consultat amb els serveis jurídic, perquè hi ha dades que per la llei de protecció de
dades no es podran donar. Una vegada que ho tenguin enllestit se li donarà.
Sra. Marí: Ara es contestaran les preguntes formulades per escrit amb 48 hores d’antelació, a la
celebració del Ple.
21.11.- Pregunta escrita del regidor Sr. Sánchez, del tenor literal següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Enrique Sánchez-Navarrete, regidor de PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i amb
l'article 95 de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:
−

A quines autoritats i altres personalitats es va cursar invitació per a les festes patronals de
2011 i de 2012? (Relació de convidats als actes oficials).

Eivissa, 25 de juliol de 2013
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”
Contestació escrita de la regidora Sra. Sánchez-Jáuregui, següent:
“Contestació a la pregunta plantejada pel PSOE-PACTE en relació quins autoritats i altres
personalitats es cursaren invitacions per als actes institucionals de les Festes de la Terra
2011 i 2012
Donada la importància de la celebració de les Festes de Terra per a la nostra ciutat i poder donar a
conèixer les nostres tradicions, la nostra cultura, així com fomentar les relacions institucionals amb
organismes balears i locals, es cursaren, com ve sent tradicional, invitacions per assistir a la
inauguració de les Festes de la Terra, així com de Santa Maria i Sant Salvador.
Es convidà al 2011 i al 2012 a:
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-

-

-

Ajuntament d’Eivissa
Corporació Municipal (Equip de Govern i Oposició)
Directors dels Patronats Municipals de l’Ajuntament
Consell Insular
tota la corporació: Equip de Govern i Oposició
Pregoner/a
Govern Balear
President i Consellers de l’equip de Govern
Secretària autonòmica de promoció econòmica
Autoritats de Balears
Delegat/ada del Govern
President del Parlament
Alcalde de Palma
Alcaldessa de Maó
President Autoritat Portuària
Autoritats Locals
Diputats Nacionals (PP I PSOE)
Diputats Balears (PP I PSOE-PACTE)
Eurodiputat
Bisbe
Senador
Alcaldes dels municipis de l’Illa
President de Formentera
Delegada Educació
Director/a Insular de l’Administració de l’Estat a Eivissa i Formentera
Comissari Policia Nacional
Capità Guàrdia Civil
Comandant de Marina
Cap de Zona d’Eivissa d’Autoritat Portuària
Tinent Coronel Residència Héroes de Filipinas
Jutge d’Eivissa
Director Aeroport
Cònsols i Vice cònsols a Eivissa
Presidents associacions de vesins i comerciants
Autoritats Nacionals
Defensora del Poble
Diputat al Congrés de Diputats (al 2011)
President de la Comissió d’Infraestructures (2011)
Marienna Sánchez-Jáuregui
Regidora
Eivissa, 1 d’agost de 2013”

21.12.- Pregunta escrita del regidor Sr. Sánchez, del tenor literal següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Enrique Sánchez-Navarrete, regidor de PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i amb
l'article 95 de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:
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−

Quines despeses (concepte i import) es varen abonar a les diferents associacions de vesins
del municipi d'Eivissa durant l'exercici 2012 fora de la subvenció atorgada per l'Ajuntament
d'Eivissa?

Eivissa, 25 de juliol de 2013
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”
Contestació escrita de la regidora Sra. Valladolid, següent:
“Pregunta que planteja el grup municipal PSOE-PACTE per ser contestada a la propera
sessió plenària.
Quines despeses (concepte i import) es varen abonar a les diferents associacions de vesins del
municipi d'Eivissa durant l'exercici 2012 fora de la subvenció atorgada per l'Ajuntament d'Eivissa?
Des de la regidoria de Participació Ciutadana, no s’ha abonat cap despesa fora de les subvencions
a les associacions de veïns del nostre municipi.
Miriam Valladolid Portas
Regidora de Participació Ciutadana.”
21.13.- Pregunta escrita del regidor Sr. Sánchez, del tenor literal següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Enrique Sánchez-Navarrete, regidor de PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i amb
l'article 95 de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:
−
−
−

Quantes persones varen participar al sopar organitzat al Restaurant Cabaret Lio amb motiu
de la visita de la delegació de Dubrovnik a l'any 2012?
Quins membres de l'equip de govern o personal municipal varen assistir en aquest sopar?
Quin cost va tenir aquest sopar i qui es va fer càrrec de les despeses del mateix?

Eivissa, 25 de juliol de 2013
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”
Contestació escrita de la regidora Sra. Sánchez-Jáuregui, següent:
“Respecto a la pregunta presentada por el GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE
Quantes persones varen participar al sopar organitzat al Restaurant Cabaret Lio amb motiu de la
visita de la delegació de Dubrovnik a l'any 2012?
Quins membres de l'equip de govern o personal municipal varen assistir en aquest sopar?
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Quin cost va tenir aquest sopar i qui es va fer càrrec de les despeses del mateix?
INFORME:
Consultados los servicios económicos del ayuntamiento, me comunican que no consta factura
alguna registrada en el Registro General de Entrada, relativa a al evento y, al parecer, consultada a
la empresa, tampoco les consta que exista deuda del Ayuntamiento con ellos al respecto. En
consecuencia, al no ser una cuestión de ámbito municipal, huelga cualquier otra consideración o
explicación al respecto.
Regidora
Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez”
21.14.- Pregunta escrita del regidor Sr. Sánchez, del tenor literal següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Enrique Sánchez-Navarrete, regidor de PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i amb
l'article 95 de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:
−

Quin va ser el programa oficial que varen fer a Eivissa els representants de Dubrovnik que
varen visitar l'illa en 2012 amb motiu de l'agermanament de les dues ciutats? (Amb
especificació d'horaris d'arribada i partida, trasllats, actes oficials, agenda d'oci programada
per l'Ajuntament o altres institucions, etc).

Eivissa, 25 de juliol de 2013
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”
Contestació escrita de la regidora Sra. Sánchez-Jáuregui, següent:
“Visita Oficial Delegación Dubrovnik
8 al 10 de septiembre
08 de septiembre
21.35h Llegada a Ibiza (IB5534 20,35 h desde Barcelona) y traslado al Hotel de la DelegaciónDubrovnik
Hotel El Mirador
Plaza de España (casco histórico de Dalt Vila)
Tel +34 971 303045
Serán recibidos por la Teniente de Alcalde, la Sra. Lina Sansano
Cena en el Hotel
09 de septiembre
09.20h Llegada a Ibiza (IB2508 – 8.10 h desde Madrid) y traslado al Hotel del Embajador de
Croacia en España
10.05h Llegada a Ibiza (IB 8112 – 9.30h des de Palma) y traslado al Hotel del Cónsul de Croacia
en Palma
Hotel El Mirador
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Plaza de España (casco histórico de Dalt Vila)
Tel +34 971 303045
12.00h Visita Oficial al Ayuntamiento de Ibiza
Saludo de bienvenida de la Alcaldesa en la puerta principal del Ayuntamiento
Reunión en el despacho de la Alcaldesa
Propuesta de hermanamiento entre ambas ciudades
Programa a desarrollar conjunamente
Firma en el Libro de Oro de la Ciudad (Alcalde Dubrovnik + Cónsul en
Baleares)
Entrega regalo institucional
Declaraciones a Prensa
13.00h
Visita al MACE (Museo de Arte Contemporáneo) –
14.00h
Traslado y almuerzo en el Restaurante Sa Calma –
Paseo Juan Carlos I
Marina Ibiza
Tel +34 971 595595
16.30h
Traslado al hotel y tiempo libre
19.00h
Visita teatralizada en el casco histórico. –
Punto de encuentro: recepción del hotel
21.00h
Traslado y cena en el Restaurante El Lío –
02.00h
Regreso al hotel
10 de septiembre
11.00h
Visita guiada por la isla, visitando los pueblos y sitios más emblemáticos
14.00h
Almuerzo en el Restaurante S’Escollera – La Alcaldesa no asistió
Ubicado en el Parque Natural de Ses Salines
Playa Es Cavallet
Tel +34 971 396572
16.30h
Traslado al hotel y tiempo libre
19.00h
Acto Religioso de Bendición de la imagen de San Blas
Iglesia de Santo Domingo
(Dalt Vila, junto al Hotel)
Acto presidido por el Sr. Obispo
Intervenciones de
Embajador de Croacia en España
Alcalde de Dubrovnik
Alcaldesa de Ibiza
Bendición de la imagen
Baile folclórico en el Mirador
19.45h
Traslado al aeropuerto del Cónsul de Palma
21.05h Salida del vuelo IB 8117
20.30h
Traslado al Restaurante
21.00h
Cena en el Restaurante Sa Capella
Carretera San Antonio
Tel +34 971 340057
00.00h
Traslado al aeropuerto de la Delegación – Dubrovnik
01.20h Salida del vuelo IB 5559
11 de septiembre
09.00h
Traslado al aeropuerto del Embajador de Croacia en España
10.25h Salida del vuelo IB 2509
Regidora
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Marienna Sánchez-Jáuregui”
21.15.- Pregunta escrita de la regidora Sra. Boned, del tenor literal següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Carmen Boned Verdera, regidora de PSOE-Pacte per Eivissa a l'Ajuntament
d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i amb l'article 95 de la
Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:
−
−
−
−
−

Quantes tanques publicitàries ha detectat l'equip de govern municipal instal·lades a terrenys
de propietat municipal i on estan ubicades cadascuna d'elles?
Quantes tanques publicitàries ha detectat l'equip de govern municipal instal·lades a terrenys
del Consell d'Eivissa o d'altres institucions (especificar de quines)?
S'ha comunicat ja a l'empresa que explota la publicitat en aquestes tanques que ha de
procedir a retirar-les? Si la resposta és afirmativa, en quina data i de quina manera s'ha
procedit a fer aquesta comunicació?
En quin termini es preveu que quedin eliminades les tanques ubicades a terrenys
municipals?
Quina serà la següent fase en la feina d'eliminació de les tanques publicitàries irregulars que
es troben al municipi d'Eivissa? S'ha obert ja expedient d'infracció a alguna tanca ubicada a
terrenys particulars?

Eivissa, 25 de juliol de 2013
Sgt. Carmen Boned Verdera
Regidora del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”
Contestació escrita del regidor Sr. Marí, següent:
“RESPOSTA A LA PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE – PACTE
AMB REGISTRE ENTRADA 18062 DE DATA 25.07.2013
1. Segons l’informe 9420/2013 de la Policia Local s’han detectat 173 tanques
publicitàries
2. De propietat municipals, s’han localitzat 3, Aparcament Cas Dominguets (1)
Aparcament Es Gorg (49) i E-10 Rotonda Can Misses con carrer Corona (47). La
resta, encara no s’ha pogut comprovar.
3. No, encara no s’ha comunicat res.
4. L’expedient que s’ha de tramitar en ordre a la retirada total de les tanques, donat que
es tracta d’un expedient disciplinari en matèria urbanística, la tramitació, es com a
mínim de un any, amb independència dels altres expedients que corresponguin en
matèria sancionadora pel tema publicitari.
5. Contractar el personal necessari per poder dur a terme aquesta tasca.
............
(Urbanisme sol tramitar uns 75 expedients a l’any. En aquest cas es tracta de 173 expedients)
Eivissa 31 de juliol de 2013
Alejandro Marí Ferrer
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Regidor d’Urbanisme, Activitats i
Habitatge”
21.16.- Pregunta escrita del regidor Sr. Molina, del tenor literal següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER CONTESTADA A
LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Alfonso Molina, regidor de PSOE-Pacte per Eivissa a l'Ajuntament d'Eivissa,
d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i amb l'article 95 de la Llei
20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:
−
−
−
−

Quants de mòduls estan actualment ocupats per empreses al viver d'empreses? Quines són
les empreses que els ocupen i en quina data es compleix el termini màxim d'ocupació?
Quantes empreses estan ja avaluades i en llista d'espera per ocupar un mòdul? Quantes
empreses han sol·licitat entrar però estan pendents d'avaluació o de complir algun requisit a
hores d'ara?
Quines activitats s'han desenvolupat durant el darrer any al viver d'empreses i quines està
previst realitzar durant la resta de 2013?
Com funcionen a dia d'avui els bonos gratuïts de consulta a professionals que existien per a
les empreses? Quantes empreses s'han beneficiat dels mateixos durant els exercicis 2012 i
2013?

Eivissa, 26 de juliol de 2013
Sgt. Alfonso Molina
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”
Contestació escrita del regidor Sr. Prats, següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ ORDINÀRIA
Pregunta que formula Alfonso Molina, regidor de PSOE-Pacte per Eivissa a l'Ajuntament d'Eivissa,
d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i amb l'article 95 de la Llei
20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:
−
−
−
−

1)

Quants de mòduls estan actualment ocupats per empreses al viver d'empreses? Quines són
les empreses que els ocupen i en quina data es compleix el termini màxim d'ocupació?
Quantes empreses estan ja avaluades i en llista d'espera per ocupar un mòdul? Quantes
empreses han sol·licitat entrar però estan pendents d'avaluació o de complir algun requisit a
hores d'ara?
Quines activitats s'han desenvolupat durant el darrer any al viver d'empreses i quines està
previst realitzar durant la resta de 2013?
Com funcionen a dia d'avui els bonos gratuïts de consulta a professionals que existien per a
les empreses? Quantes empreses s'han beneficiat dels mateixos durant els exercicis 2012 i
2013?
Mòduls ocupats actualment per empreses al viver d’empreses:
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1. Made The Agency: Mitjans 2015
2. Ibiza Eventy: Mitjans 2015
3. Gráficas Sedaví: Final 2014
4. Es Vip Class: Mitjans 2016
5. Control 9.11: Final 2014
6. Night-Vision: Mitjans 2016
7. Di-vision. Final 2013
8. Codesfera: Final 2013
2)

Hi han 4 empreses que actualment estan treballant en el seu pla d’empreses interessades
en sol·licitar mòdul. El procés d’entrada al Viver requereix que el pla estigui finalitzat per
passar a avaluació.

3)

Al 2013 s’han realitzat les següents activitats: 15 tallers de continguts específics per a
empreses i emprenedors:
- Comunicació per a empreses (15-16 gener)
- Blog per a empreses (17 gener)
- LOPD (22 gener)
- Blog – Wordpress (24 gener)
- Reputació on-line (31 gener) (12 febrer)
- Posicionament web (14 febrer) (21 febrer)
- Blogs d’empresa (per a IES 19 febrer)
- Smartphone per a empreses (28 febrer)
- Facebook per a empreses (14 març) (21 març)
- Codi QR (18 abril) (2 maig)
- Introducció e-commerce

Activitats Previstes:
- Tallers de negoci electrònic, aspectes tecnològics e-commerce, firma digital,
aspectes legals e-commerce, màrqueting on-line, comunicació per e-commerce,
màrqueting amb dispositius mòbils, twitter per a empreses.
- Visites i xerrades creació empreses per a alumnes IES
4)

Deguda a la situació econòmica actual i la política de reducció de costos del consistori, els
bons gratuïts de consulta a professionals és una acció que es va deixar de prestar a
principis de 2012 (3 usuaris a 2012). (Totes les accions que es fan a Eivissa Crea s’intenten
fer amb cost “zero”, mitjançant convenis de col·laboració sense contraprestacions
econòmiques amb altres entitats com la Fundació iBIT).”

21.17.- Pregunta escrita del regidor Sr. Sánchez, del tenor literal següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Enrique Sánchez-Navarrete, regidor de PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i amb
l'article 95 de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:
−
−

Quantes persones varen participar al sopar o dinar organitzat al Restaurant S'Escollera amb
motiu de la visita de la delegació de Dubrovnik a l'any 2012?
Quins membres de l'equip de govern o personal municipal varen assistir en aquest sopar?
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−

Quin cost va tenir aquest esdeveniment i qui es va fer càrrec de les despeses del mateix?

Eivissa, 26 de juliol de 2013
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”
Contestació escrita de la regidora Sra. Sánchez-Jáuregui, següent:
“Respecto a la pregunta presentada por el GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE
Quantes persones varen participar al dinar organitzat al Restaurant S'Escollera amb motiu de la
visita de la delegació de Dubrovnik a l'any 2012?
Quins membres de l'equip de govern o personal municipal varen assistir en aquest dinar?
Quin cost va tenir aquest esdeveniment i qui es va fer càrrec de les despeses del mateix?
INFORME:
Consultados los servicios económicos del ayuntamiento, me comunican que no consta factura
alguna registrada en el Registro General de Entrada, relativa a al evento y, al parecer, consultada a
la empresa, tampoco les consta que exista deuda del Ayuntamiento con ellos al respecto. En
consecuencia, al no ser una cuestión de ámbito municipal, huelga cualquier otra consideración o
explicación al respecto.
Regidora
Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez”
21.18.- Pregunta escrita del regidor Sr. Sánchez, del tenor literal següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Enrique Sánchez Navarrete, regidor de PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i amb
l'article 95 de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:
−

Quines accions formatives s'han realitzat a l'escola municipal de formació durant el curs
2012-2013 amb especificació de la data de la seva realització, el número d'alumnes i hores
impartides, el pressupost de cada curs i l'entitat que l'ha finançat?

Eivissa, 26 de juliol de 2013
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa.”
Contestació escrita del regidor Sr. Rodrigo, següent:
“Contestació a la pregunta plantejada pel PSOE-PACTE, pel Sr. Sánchez Navarrete, en relació
a la formació de l’Escola Municipal durant el 2012 – 2013
S’adjunta el resum de la Formació a l’Escola Municipal.
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Ignacio Rodrigo Mateo
Regidor de Recursos Humans, Noves Tecnologies,
Treball i Desenvolupament Local
Eivissa, 1 d’agost de 2013”
RESUM SERVEI DE TREBALL I FORMACIÓ 2011-2013
2011-2012
FORMACIÓ

Nº CURSOS
Nº HORES IMPARTIDES
Nº ALUMNES
Subvenció SOIB
Aportació Ajuntament
PRESSUPOST TOTAL

4
1485
60
141.075,00 €
141.075,00 €

2012
3
740
40
47.250,00 €
20.923,55 €
68.173,55 €

2013
9
394
153
18.300,00 €
7.506,44 €
25.806,44 €

2013-2014
(Pendents inici)
3
1430
45
102.750,00 €
8.483,76 €
111.233,76 €

Sra. Marí: Ara es contestaran les preguntes pendents de l’anterior Ple.
Sr. Mayans: Contestació verbal a la pregunta 7.20 del regidor Sr. Ruiz sobre expedients
sancionadors oberts per deixar restes de poda, formulada en el Ple ordinari de data 30 de maig:
Al 2010, se’n varen posar 2 de 150 euros.
Al 2011, se’n va posar 1 de 150 euros.
Al 2012, no se’n va posar cap.
Contestació verbal a la pregunta 5.8. del regidor Sr. Molina, formulada en el Ple ordinari de data 27
de juny. Els serveis econòmics treballaran amb això, de cara a restablir la normalitat respecte a
aquestes factures.
Contestació escrita de la regidora Sra. Valladolid, a les preguntes formulades pel regidor Sr.
Sánchez, següent:
“PREGUNTA PLANTEJADA PER AL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE AL PLE ORDINARI DE 27
DE JUNY DE 2013.
1. S’ha iniciat aquest procediment?
Si que s’ha iniciat el procediment, justament avui comença a treballar un auxiliar d’ajuda a domicili
fins a 31 de desembre de 2013. Davant la situació de que actualment hi ha dos persones de baixa
laboral en el Servei d’Ajuda a Domicili, s’ha iniciat un segon procediment per sol·licitar la
contractació d’un altre auxiliar d’ajuda a domicili, però com no hi ha cap persona en el borsí estem
pendents de que es faci el procés de selecció.
2. Mantindran aquest estalvi l’any que ve?
El SAD és un servei sociosanitari, i per tant hem de garantir sempre un nivell d’atenció. La intenció
és continuar buscant solucions a les baixes laborals i/o absències que puguin perjudicar al ciutadà.
Miriam Valladolid Portas
Regidora de Benestar Social,
Participació Ciutadana, Educació i
Normalització Lingüística.”
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Contestació escrita del regidor Sr. Larroda, a la pregunta 1 de la Sra. Boned, fent entrega d’un
informe de l’Inspector en Cap de la Policia Local següent:
“ASUNTO: Sobre la VENTA AMBULANTE en el término municipal.
Por el presente y sobre el asunto relacionado, debe informarse que las zonas de venta
ambulante siguen siendo las habituales (Playas de Figueretas, den Bossa y Talamanca, así como
en las terrazas y locales próximos a las mismas. Se detecta también un incremento en zonas del
Centro, Marina y Dalt Vila, motivado por la mayor presencia de turistas cuando operan los cruceros.
En base a lo anterior, se está trabajando en tres líneas:
.- Controles propios, generalmente por policías de barrio reforzados por personal de la UMA.
Implica cambios en los horarios habituales de los agentes (conocidos por los vendedores) y
concentraciones en los lugares clave. En éstos momentos hay un plan para los fines de semana en
Talamanca y Figueretas.
.- Controles a instancias del ISPIB (Instituto Balear de la Seguridad pública) que se realizan en
campañas de tres días, en playas y vías peatonales, simultáneamente en todos los ayuntamientos
adscritos s la campaña.
.- Colaboración del CNP que en la última JLS se acordó que sus patrullas retendrán a los
vendedores ambulantes que detecten, hasta la llegada de la Policía Local que procederá a realizar
la denuncia y acta de aprehensión del género.
En cuanto a actuaciones realizadas, desde el día 1 de enero de 2013 hasta el día de la
fecha, se han formulado 125 denuncias por venta ambulante, 13 más que durante el mismo período
del pasado año, en que se formularon 112.
Lo que se traslada a su conocimiento para los efectos que procedan.
Eivissa, a 30 de Julio de 2013
El Inspector Jefe,
Fdo, Jose Manuel Navas Arco.”
Contestació escrita del regidor Sr. Marí, a la pregunta formulada pel regidor Sr. Ruiz, següent:
“PREGUNTA NÚM. 1:
En resposta a la pregunta del Senyor Ruiz del Ple del 27 de juny de 2013, s’informa que si fos el
cas, i el jutge anul·làs una llicència concedida, l’Ajuntament acataria la sentència i iniciaria els
tràmits necessaris per a determinar les responsabilitats pertinents i la indemnització que podria
correspondre en el seu cas.
Eivissa, 31 de juliol de 2013
El Regidor d’Urbanisme
Sgt.: Alejandro Marí Ferrer”
Sra. Marí: Volen expressar les condolences a les famílies de les víctimes de l’accident de tren de
Santiago de Compostela, fer extensiva la seua solidaritat a tota la ciutat de Santiago, i desitja una
prompta recuperació de totes les víctimes i afectats que encara estant hospitalitzats.
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I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les catorze hores i quaranta-cinc minuts
del dia, de la qual s’estén la present Acta que consta de noranta-dos pàgines que, amb mi el
Secretari, firmen tots els assistents.
De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific.
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