Secretaria General

ORDRE DEL DIA
1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
2n. Mocions amb proposta d’acord.
3r. Decrets i comunicacions:
1. Donar compte de la contestació del Consell Insular a l’acord d’aquest Ajuntament
sobre la sol·licitud d’un dictamen al Consell Consultiu, en relació a la situació legal de
l’estació d’autobusos ubicada en el CETIS (Exp. Relacionat 11839).
2. Donar compte de la proposta de la Regidora de Recursos Humans de reconeixement
dels serveis prestats al personal jubilat 2014 (Exp. Relacionat 10137).
3. Donar compte del Decret d’Alcaldia pel qual s’atorga la Medalla a la Constància a
funcionaris d’aquest Ajuntament, que no pertanyen al cos de la Policia Local, amb
una antiguitat de més de 25 anys (Exp. Relacionat 12107).
4t. Mocions sense proposta d’acord.
5è. Precs i preguntes.

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB CARÀCTER ORDINARI, PER L'EXCM.
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 17 DE DESEMBRE DE 2014.
ASSISTENTS:
Sr. Alcaldessa-Presidenta:
Sra. Virginia Marí Rennesson
Srs. Regidors:
Sra. Maria del Mar Sánchez Gutiérrez
Sra. Catalina Sansano Costa
Sra. María Fajarnés Costa
Sr. Juan Flores Jiménez
Sr. Salvador Gallego del Águila
Sra. Josefa Riera Tur
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. Ignacio Rodrigo Mateo
Sr. Antonio Villalonga Juan
Sr. Juan Daura Escandell
Sra. Miriam Valladolid Portas
Sr. Vicente Ferrer Barbany
Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez
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PLE ORDINARI
Dia 17 de desembre de 2014

Secretari-Acctal.:
Sr. Joaquim Roca Mata
Interventora-Acctal:
Sra. Carmen Fuster Ferrer
ACTA NÚM. 17/14
A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les dotze hores i trenta minuts del dia disset de
desembre de dos mil catorze; sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa-Presidenta, Sra.
Virginia Marí Rennesson, 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:
No s’aprova l’Acta de la sessió anterior per no estar encara entregada als Regidors.
2n. Mocions amb proposta d’acord:
No se n’han presentat.
3r. Decrets i comunicacions:
3.1.- 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.
3.2.- Donar compte de la contestació del Consell Insular a l’acord d’aquest Ajuntament sobre
la sol·licitud d’un dictamen al Consell Consultiu, en relació a la situació legal de l’estació
d’autobusos ubicada en el CETIS (Exp. Relacionat 11839):
Donat compte de l’escrit del Consell Insular d’Eivissa, del tenor literal següent:
“Asunto: Acuerdo plenario de 25 de septiembre de 2014 en relación a solicitar por
parte del Consell Insular un dictamen al Consell Consultiu de les Illes Balears sobre la
situación legal de la estación de autobuses ubicada en el CENTRO DE
TRANSFERENCIA INTERMODAL Y DE SERVICIOS (CETIS).
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En fecha 16 de octubre de 2014 (RGE Consell Insular número 60399) se ha recibido en este
Consell, acuerdo plenario de ese Ayuntamiento de Eivissa de día 25 de septiembre de 2014
en virtud del cual se remite una moción plenaria en la que acuerda “El Ple de l’Ajuntament
d’Eivissa insta al Consell d’Eivissa, i en concret al seu president Vicent Serra, a demanar un
dictamen al Consell Consultiu sobre la situación legal de l’estació d’autobusos i a aceptar
aquest dictamen per tal de poder desbloquejar la situación de paràlisi en torn a aquesta
important infraestructura”.
Vista la anterior solicitud, se pone en su conocimiento que en estos momentos no se estima
procedente por parte de este Consell Insular el solicitar un dictamen (que debería calificarse
de consulta facultativa) al Consell Consultiu de las Illes Balears, en los términos interesados,
ya que este Consell Insular ya dispone de opinión jurídica fundada respecto a la situación
legal de la citada estación, de la que no es ajeno ese Ayuntamiento de Eivissa, y todo ello sin
necesidad de recabar el citado dictamen. Debiéndose recordar asimismo que conforme
establece el artículo 3 del Decreto 24/2003, de 28 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento orgánico del Consejo Consultivo de las Illes Balears, los dictámenes del Consejo
Consultivo no serán vinculantes, salvo en los casos en que se establezca legalmente (no
siendo éste el caso).
Respecto a desbloquear la situación de parálisis en torno a esa infraestructura, debe
recordarse que se había solicitado por ambas administraciones y ante los juzgados del orden
contencioso, la suspensión de dos de los recursos contenciosos que actualmente están en
tramitación (el PO 89/13 y el PO 92/13) en orden a llegar a una solución satisfactoria para las
partes. Dicha suspensión se basaba en la pretensión de que no afectaba al interés general ni
de terceros. Pues bien, por Decreto del Juzgado contencioso número 1 de Palma de
Mallorca, de 24 de noviembre de 2014, el Juzgado ya ha acordado denegar en el PO 89/13
la petición de suspensión del proceso y continuar su tramitación.
El Juzgado considera que una suspensión del proceso perjudica el interés general y a la
Sociedad Gestora Cetis, S.L., por lo que no procede dilatar más esos procedimientos.
Sin otro particular, le saluda atentamente
El Vicepresidente 1º del Consell Insular
Mariano Juan Guasch
Eivissa, 26 de noviembre de 2014.”
Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.
3.3.- Donar compte de la proposta de la Regidora de Recursos Humans de reconeixement
dels serveis prestats al personal jubilat 2014 (Exp. Relacionat 10137).
Donat compte de la proposta del tenor literal següent:
“PROPOSTA DE L'ALCALDESSA AL PLE DE LA CORPORACIÓ D’ACORD DE
RECONEIXEMENT DELS SERVEIS PRESTATS AL PERSONAL JUBILAT.
Durant aquest any 2014 s’han produït en aquest Ajuntament jubilacions per raó d'edat de
varis funcionaris i treballadors laborals de les diferents Àrees i Regidories.
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Considerant que el servei públic als ciutadans mereix el just reconeixement del conjunt de la
Corporació com a representant electe dels ciutadans del municipi, tinc a bé proposar al Ple
de la Corporació per a la seva aprovació:
PRIMER: Reconèixer els serveis prestats als ciutadans del municipi d’Eivissa durant molts
anys als següents treballadors d’aquesta Corporació que han arribat a la seva jubilació:
Llinatges i Nom
María Torres Tur
Carmen Vázquez Morilla
Jesús López Castillo
Pedro Martínez Calero

Lloc de treball
Gestora administrativa polivalent
Operària de neteja
Oficial de segona
Operari d'obres

Data Jubilació
20/01/2014
12/04/2014
21/09/2014
01/10/2014

SEGON: Agrair l’esforç, dedicació i afany dels citats funcionaris i treballadors laborals i en
prova d’això, oferir-los a ells o als seus familiars un petit record del seu pas per aquesta
Corporació.
A Eivissa,
L'alcaldessa
(document signat electrònicament al marge)”
Intervencions:
Sra. Marí: Dóna l’enhorabona a tots els jubilats que portaven tota una vida treballant per a
aquest Ajuntament. Creu que ser funcionari és tot un honor per treballar per als ciutadans.
Sra. Costa: Vol felicitar a les persones que s’han jubilat. Que gaudeixin molt d’aquest
jubilació i agrair en nom del seu grup, la bona feina que han fer per a aquesta casa durant
tants anys. Als que en compleixen 25 anys, animar-los a que n’estiguin 25 més per seguir
treballant amb entusiasme per a la ciutadania.
Per unanimitat s’acorda quedar assabentats i es procedeix a l’entrega d’un record als
funcionaris.
3.4.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia pels quals s’atorga la Medalla a la Constància a
funcionaris d’aquest Ajuntament, que no pertanyen al cos de la Policia Local, amb una
antiguitat de més de 25 anys (Exp. Relacionat 12107):

“DECRET:
1.Vist l'informe del responsable de gestió de Recursos Humans de data 11 de desembre de
2014, del tenor literal següent:
“ASSUMPTE: Informe compliment dels requisits per a la concessió de
medalla a la constància del personal funcionari que no pertany al cos de la
Policia Local any 2014.
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1.- Vist el que disposa l’article 120 del Pacte Regulador de les condicions
laborals del personal funcionari de l’Ajuntament d’Eivissa, publicat al BOIB núm.
145 de data 14 d’octubre de 2008 del tenor literal següent:
“Artículo 120. Condecoraciones, menciones y premios
1. Los funcionarios/as que se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus
deberes podrán ser premiados, entre otras, con las siguientes recompensas:
[.../...]
b) Condecoraciones y Honores:
[.../...]
b) Medalla a la Constancia: Se otorgará a los funcionarios/as del Ajuntament que
cuenten con una antigüedad reconocida en el Ajuntament de 25 años de servicio
y hayan evidenciado una constante dedicación en el cumplimiento de sus
deberes, sin que conste en su expediente ninguna anotación por falta
disciplinaria.
c) Premios en Metálico:
[.../...]
c) La Medalla a la Constancia comportará el derecho a percibir una cantidad
mensual igual al total del último trienio concedido, y que consolidará con la
percepción de sus haberes.
2. Estas recompensas se anotarán en la hoja de servicios del funcionario/a y se
tendrán en cuenta como mérito en los concursos.
Las concesiones se harán a propuesta del Concejal de Personal, con el informe
previo del Jefe del Área o Departamento, por el Ajuntament según la
trascendencia o importancia del acto a distinguir.
2.- Vista l'acta de la Mesa de Negociació del Personal Funcionari d'aquest
Ajuntament de data 12 de juny de 2009, en la que s'estableix que la medalla a la
constància que s'hagi de lliurar anualment al personal funcionari que no pertany
al cos de la Policia Local, estarà representada en forma de diploma signat per
l'Alcade/ssa de la Corporació, i que la data de lliurament serà amb motiu de la
celebració del tradicional Ple de “Sa Sobrassada” que tindrà lloc durant el mes de
desembre.
3.- Vist el punt 2.1 de l'Acta de data 21 de maig de 2014 de la comissió paritària
del Pacte regulador de les condicions laborals del personal funcionari de
l'Ajuntament d'Eivissa, del tenor literal següent:
“2.1.- Establecer como fecha de inicio de devengo de los haberes
correspondientes a la medalla a la constancia, la de la fecha de cumplimiento de
los veinticinco años, que será reconocida por Decreto de Alcaldía, debiendo
emitirse en el mismo mes o siguiente de esa fecha, reconociendo efectos
económico retroactivos para el supuesto de que el decreto se emita con
posterioridad a dicho mes.”
CONCLUSIÓ:
Examinats els antecedents que figuren en els expedients de personal en poder
d’aquesta Regidoria, el funcionari que subscriu informa:
1.- Que la Sra. Maria Ángeles Fuster Ferrer funcionària de carrera amb DNI
41450821Z té acreditada una antiguitat reconeguda a l'Ajuntament d’Eivissa de
mes de 25 anys de servei, ha evidenciat una constant dedicació en el
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compliment dels seus deures, i no consta en el seu expedient cap anotació per
falta disciplinària.
2.- La data de compliment dels vint-i-cinc anys d'antiguitat reconeguda en aquest
Ajuntament és el dia 22 d'agost de 2014 i la quantia mensual equivalent al darrer
trienni concedit és de 17,90 euros.
3.- Els efectes econòmics meritats des de la data de compliment de la Sra. Maria
Ángeles Fuster Ferrer dels vint-i-cinc anys d'antiguitat reconeguda en aquest
Ajuntament fins el 30 de novembre de 2014 són de 59,07 euros.
Eivissa,
El responsable de gestió de Recursos Humans
(document signat electrònicament al marge)”
2. D’acord amb els antecedents assenyalats i fent ús de les atribucions que m’atorga l’article
21.1 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
RESOLC:
PRIMER.- Atorgar la Medalla a la Constància a la funcionària de carrera d'aquest
Ajuntament, la Sra. Maria Ángeles Fuster Ferrer que li serà lliurada amb motiu de la
celebració del tradicional Ple de “Sa Sobrassada” al saló d'actes de l'Edifici Municipal “Can
Botino”, carrer Pere Tur, núm. 1.
Aquesta medalla comportarà el dret a percebre una quantitat mensual a la nòmina,
equivalent a la del darrer trienni concedit.
SEGON.- Ordenar al departament de Recursos Humans que en la propera nòmina aboni la
quantitat de 59,07 euros, que correspon als efectes econòmics d'aquesta resolució meritats
des de la data de compliment de la Sra. Maria Ángeles Fuster Ferrer dels vint-i-cinc anys
d'antiguitat reconeguda en aquest Ajuntament i s'anotaran a l'expedient personal.
TERCER.- Notificar aquest decret a la persona interessada.
QUART.- Informar a la persona interessada que en contra d'aquesta resolució, que posa fi a
la via administrativa, es pot interposar:
a) Directament, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Palma de Mallorca en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-ne rebut
la notificació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
b) Recurs potestatiu de reposició davant l'Alcaldia, en el termini d'un mes comptador des de
l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú
Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d'un
mes des de la seua presentació sense que s'hagi resolt expressament ni s'hagi notificat,
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podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos a partir del
dia següent a la desestimació presumpta.
c) Qualsevol altre recurs que cregueu convenient, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de
gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Eivissa
En don fe
L'ALCALDESSA
(document signat electrònicament al marge)

EL SECRETARI ACCTAL.
(document signat electrònicament al marge)”

“DECRET:
1.Vist l'informe de l'inspector assessor de data 11 de desembre de 2014, del tenor literal
següent:
“ASSUMPTE: Informe compliment dels requisits per a la concessió de
medalla a la constància del personal funcionari que no pertany al cos de la
Policia Local any 2014.
1.- Vist el que disposa l’article 120 del Pacte Regulador de les condicions
laborals del personal funcionari de l’Ajuntament d’Eivissa, publicat al BOIB núm.
145 de data 14 d’octubre de 2008 del tenor literal següent:
“Artículo 120. Condecoraciones, menciones y premios
1. Los funcionarios/as que se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus
deberes podrán ser premiados, entre otras, con las siguientes recompensas:
[.../...]
b) Condecoraciones y Honores:
[.../...]
b) Medalla a la Constancia: Se otorgará a los funcionarios/as del Ajuntament que
cuenten con una antigüedad reconocida en el Ajuntament de 25 años de servicio
y hayan evidenciado una constante dedicación en el cumplimiento de sus
deberes, sin que conste en su expediente ninguna anotación por falta
disciplinaria.
c) Premios en Metálico:
[.../...]
c) La Medalla a la Constancia comportará el derecho a percibir una cantidad
mensual igual al total del último trienio concedido, y que consolidará con la
percepción de sus haberes.
2. Estas recompensas se anotarán en la hoja de servicios del funcionario/a y se
tendrán en cuenta como mérito en los concursos.
Las concesiones se harán a propuesta del Concejal de Personal, con el informe
previo del Jefe del Área o Departamento, por el Ajuntament según la
trascendencia o importancia del acto a distinguir.
2.- Vista l'acta de la Mesa de Negociació del Personal Funcionari d'aquest
Ajuntament de data 12 de juny de 2009, en la que s'estableix que la medalla a la
constància que s'hagi de lliurar anualment al personal funcionari que no pertany
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al cos de la Policia Local, estarà representada en forma de diploma signat per
l'Alcade/ssa de la Corporació, i que la data de lliurament serà amb motiu de la
celebració del tradicional Ple de “Sa Sobrassada” que tindrà lloc durant el mes de
desembre.
3.- Vist el punt 2.1 de l'Acta de data 21 de maig de 2014 de la comissió paritària
del Pacte regulador de les condicions laborals del personal funcionari de
l'Ajuntament d'Eivissa, del tenor literal següent:
“2.1.- Establecer como fecha de inicio de devengo de los haberes
correspondientes a la medalla a la constancia, la de la fecha de cumplimiento de
los veinticinco años, que será reconocida por Decreto de Alcaldía, debiendo
emitirse en el mismo mes o siguiente de esa fecha, reconociendo efectos
económico retroactivos para el supuesto de que el decreto se emita con
posterioridad a dicho mes.”
CONCLUSIÓ:
Examinats els antecedents que figuren en els expedients de personal en poder
d’aquesta Regidoria, el funcionari que subscriu informa:
1.- Que el Sr. Antonio López Roldán funcionari de carrera amb DNI 41447192L té
acreditada una antiguitat reconeguda a l'Ajuntament d’Eivissa de mes de 25
anys de servei, ha evidenciat una constant dedicació en el compliment dels seus
deures, i no consta en el seu expedient cap anotació per falta disciplinària.
2.- La data de compliment dels vint-i-cinc anys d'antiguitat reconeguda en aquest
Ajuntament és el dia 27 de gener de 2014 i la quantia mensual equivalent al
darrer trienni concedit és de 26,31 euros.
3.- Els efectes econòmics meritats des de la data de compliment del Sr. Antonio
López Roldán dels vint-i-cinc anys d'antiguitat reconeguda en aquest Ajuntament
fins el 30 de novembre de 2014 són de 266,61 euros.
Eivissa,
El responsable de gestió de Recursos Humans
Per inhibició
L'Inspector assessor
(document signat electrònicament al marge)”
2. D’acord amb els antecedents assenyalats i fent ús de les atribucions que m’atorga l’article
21.1 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
RESOLC:
PRIMER.- Atorgar la Medalla a la Constància al funcionari de carrera d'aquest Ajuntament, el
Sr. Antonio López Roldán que li serà lliurada amb motiu de la celebració del tradicional Ple
de “Sa Sobrassada” al saló d'actes de l'Edifici Municipal “Can Botino”, carrer Pere Tur, núm.
1.
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Aquesta medalla comportarà el dret a percebre una quantitat mensual a la nòmina,
equivalent a la del darrer trienni concedit.
SEGON.- Ordenar al departament de Recursos Humans que en la propera nòmina aboni la
quantitat de 266,61 euros, que correspon als efectes econòmics d'aquesta resolució meritats
des de la data de compliment del Sr. Antonio López Roldán dels vint-i-cinc anys d'antiguitat
reconeguda en aquest Ajuntament i s'anotaran a l'expedient personal.
TERCER.- Notificar aquest decret a la persona interessada.
QUART.- Informar a la persona interessada que en contra d'aquesta resolució, que posa fi a
la via administrativa, es pot interposar:
a) Directament, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Palma de Mallorca en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-ne rebut
la notificació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
b) Recurs potestatiu de reposició davant l'Alcaldia, en el termini d'un mes comptador des de
l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú
Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d'un
mes des de la seua presentació sense que s'hagi resolt expressament ni s'hagi notificat,
podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos a partir del
dia següent a la desestimació presumpta.
c) Qualsevol altre recurs que cregueu convenient, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de
gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Eivissa
En don fe
L'ALCALDESSA
(document signat electrònicament al marge)

EL SECRETARI ACCTAL.
(document signat electrònicament al marge)”

“DECRET:
1.Vist l'informe del responsable de gestió de Recursos Humans de data 11 de desembre de
2014 de 2014, del tenor literal següent:
“ASSUMPTE: Informe compliment dels requisits per a la concessió de
medalla a la constància del personal funcionari que no pertany al cos de la
Policia Local any 2014.
1.- Vist el que disposa l’article 120 del Pacte Regulador de les condicions
laborals del personal funcionari de l’Ajuntament d’Eivissa, publicat al BOIB núm.
145 de data 14 d’octubre de 2008 del tenor literal següent:
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“Artículo 120. Condecoraciones, menciones y premios
1. Los funcionarios/as que se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus
deberes podrán ser premiados, entre otras, con las siguientes recompensas:
[.../...]
b) Condecoraciones y Honores:
[.../...]
b) Medalla a la Constancia: Se otorgará a los funcionarios/as del Ajuntament que
cuenten con una antigüedad reconocida en el Ajuntament de 25 años de servicio
y hayan evidenciado una constante dedicación en el cumplimiento de sus
deberes, sin que conste en su expediente ninguna anotación por falta
disciplinaria.
c) Premios en Metálico:
[.../...]
c) La Medalla a la Constancia comportará el derecho a percibir una cantidad
mensual igual al total del último trienio concedido, y que consolidará con la
percepción de sus haberes.
2. Estas recompensas se anotarán en la hoja de servicios del funcionario/a y se
tendrán en cuenta como mérito en los concursos.
Las concesiones se harán a propuesta del Concejal de Personal, con el informe
previo del Jefe del Área o Departamento, por el Ajuntament según la
trascendencia o importancia del acto a distinguir.
2.- Vista l'acta de la Mesa de Negociació del Personal Funcionari d'aquest
Ajuntament de data 12 de juny de 2009, en la que s'estableix que la medalla a la
constància que s'hagi de lliurar anualment al personal funcionari que no pertany
al cos de la Policia Local, estarà representada en forma de diploma signat per
l'Alcade/ssa de la Corporació, i que la data de lliurament serà amb motiu de la
celebració del tradicional Ple de “Sa Sobrassada” que tindrà lloc durant el mes de
desembre.
3.- Vist el punt 2.1 de l'Acta de data 21 de maig de 2014 de la comissió paritària
del Pacte regulador de les condicions laborals del personal funcionari de
l'Ajuntament d'Eivissa, del tenor literal següent:
“2.1.- Establecer como fecha de inicio de devengo de los haberes
correspondientes a la medalla a la constancia, la de la fecha de cumplimiento de
los veinticinco años, que será reconocida por Decreto de Alcaldía, debiendo
emitirse en el mismo mes o siguiente de esa fecha, reconociendo efectos
económico retroactivos para el supuesto de que el decreto se emita con
posterioridad a dicho mes.”
CONCLUSIÓ:
Examinats els antecedents que figuren en els expedients de personal en poder
d’aquesta Regidoria, el funcionari que subscriu informa:
1.- Que la Sra. Maria Victòria Marí Sánchez funcionària de carrera amb DNI
41436985R té acreditada una antiguitat reconeguda a l'Ajuntament d’Eivissa de
mes de 25 anys de servei, ha evidenciat una constant dedicació en el
compliment dels seus deures, i no consta en el seu expedient cap anotació per
falta disciplinària.
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2.- La data de compliment dels vint-i-cinc anys d'antiguitat reconeguda en aquest
Ajuntament és el dia 27 de gener de 2014 i la quantia mensual equivalent al
darrer trienni concedit és de 17,90 euros.
3.- Els efectes econòmics meritats des de la data de compliment la Sra. Maria
Victòria Marí Sánchez dels vint-i-cinc anys d'antiguitat reconeguda en aquest
Ajuntament fins el 30 de novembre de 2014 són de 181,39 euros.
Eivissa,
El responsable de gestió de Recursos Humans
(document signat electrònicament al marge)”
2. D’acord amb els antecedents assenyalats i fent ús de les atribucions que m’atorga l’article
21.1 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
RESOLC:
PRIMER.- Atorgar la Medalla a la Constància a la funcionària de carrera d'aquest
Ajuntament, la Sra. Maria Victòria Marí Sancha que li serà lliurada amb motiu de la
celebració del tradicional Ple de “Sa Sobrassada” al saló d'actes de l'Edifici Municipal “Can
Botino”, carrer Pere Tur, núm. 1.
Aquesta medalla comportarà el dret a percebre una quantitat mensual a la nòmina,
equivalent a la del darrer trienni concedit.
SEGON.- Ordenar al departament de Recursos Humans que en la propera nòmina aboni la
quantitat de 181,39 euros, que correspon als efectes econòmics d'aquesta resolució meritats
des de la data de compliment de la Sra. Maria Victoria Marí Sancha dels vint-i-cinc anys
d'antiguitat reconeguda en aquest Ajuntament i s'anotaran a l'expedient personal.
TERCER.- Notificar aquest decret a la persona interessada.
QUART.- Informar a la persona interessada que en contra d'aquesta resolució, que posa fi a
la via administrativa, es pot interposar:
a) Directament, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Palma de Mallorca en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-ne rebut
la notificació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
b) Recurs potestatiu de reposició davant l'Alcaldia, en el termini d'un mes comptador des de
l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú
Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d'un
mes des de la seua presentació sense que s'hagi resolt expressament ni s'hagi notificat,
podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos a partir del
dia següent a la desestimació presumpta.
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c) Qualsevol altre recurs que cregueu convenient, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de
gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Eivissa
En don fe
L'ALCALDESSA
(document signat electrònicament al marge)

EL SECRETARI ACCTAL.
(document signat electrònicament al marge)”

“DECRET:
1.Vist l'informe del responsable de gestió de Recursos Humans de data 11 de desembre de
2014, del tenor literal següent:
“ASSUMPTE: Informe compliment dels requisits per a la concessió de
medalla a la constància del personal funcionari que no pertany al cos de la
Policia Local any 2014.
1.- Vist el que disposa l’article 120 del Pacte Regulador de les condicions
laborals del personal funcionari de l’Ajuntament d’Eivissa, publicat al BOIB núm.
145 de data 14 d’octubre de 2008 del tenor literal següent:
“Artículo 120. Condecoraciones, menciones y premios
1. Los funcionarios/as que se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus
deberes podrán ser premiados, entre otras, con las siguientes recompensas:
[.../...]
b) Condecoraciones y Honores:
[.../...]
b) Medalla a la Constancia: Se otorgará a los funcionarios/as del Ajuntament que
cuenten con una antigüedad reconocida en el Ajuntament de 25 años de servicio
y hayan evidenciado una constante dedicación en el cumplimiento de sus
deberes, sin que conste en su expediente ninguna anotación por falta
disciplinaria.
c) Premios en Metálico:
[.../...]
c) La Medalla a la Constancia comportará el derecho a percibir una cantidad
mensual igual al total del último trienio concedido, y que consolidará con la
percepción de sus haberes.
2. Estas recompensas se anotarán en la hoja de servicios del funcionario/a y se
tendrán en cuenta como mérito en los concursos.
Las concesiones se harán a propuesta del Concejal de Personal, con el informe
previo del Jefe del Área o Departamento, por el Ajuntament según la
trascendencia o importancia del acto a distinguir.
2.- Vista l'acta de la Mesa de Negociació del Personal Funcionari d'aquest
Ajuntament de data 12 de juny de 2009, en la que s'estableix que la medalla a la
constància que s'hagi de lliurar anualment al personal funcionari que no pertany
al cos de la Policia Local, estarà representada en forma de diploma signat per
l'Alcade/ssa de la Corporació, i que la data de lliurament serà amb motiu de la
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celebració del tradicional Ple de “Sa Sobrassada” que tindrà lloc durant el mes de
desembre.
3.- Vist el punt 2.1 de l'Acta de data 21 de maig de 2014 de la comissió paritària
del Pacte regulador de les condicions laborals del personal funcionari de
l'Ajuntament d'Eivissa, del tenor literal següent:
“2.1.- Establecer como fecha de inicio de devengo de los haberes
correspondientes a la medalla a la constancia, la de la fecha de cumplimiento de
los veinticinco años, que será reconocida por Decreto de Alcaldía, debiendo
emitirse en el mismo mes o siguiente de esa fecha, reconociendo efectos
económico retroactivos para el supuesto de que el decreto se emita con
posterioridad a dicho mes.”
CONCLUSIÓ:
Examinats els antecedents que figuren en els expedients de personal en poder
d’aquesta Regidoria, el funcionari que subscriu informa:
1.- Que la Sra. Maria Isabel Ramón Riera funcionària de carrera amb DNI
41442926P que es detalla a continuació té acreditada una antiguitat reconeguda
a l'Ajuntament d’Eivissa de mes de 25 anys de servei, ha evidenciat una
constant dedicació en el compliment dels seus deures, i no consta en el seu
expedient cap anotació per falta disciplinària.
2.- La data de compliment dels vint-i-cinc anys d'antiguitat reconeguda en aquest
Ajuntament és el dia 13 de juliol de 2014 i la quantia mensual equivalent al
darrer trienni concedit és de 17,90 euros.
3.- Els efectes econòmics meritats des de la data de compliment de la Sra. Maria
Isabel Ramón Riera dels vint-i-cinc anys d'antiguitat reconeguda en aquest
Ajuntament fins el 30 de novembre de 2014 són de 82,34 euros.
Eivissa,
El responsable de gestió de Recursos Humans
(document signat electrònicament al marge)”
2. D’acord amb els antecedents assenyalats i fent ús de les atribucions que m’atorga l’article
21.1 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
RESOLC:
PRIMER.- Atorgar la Medalla a la Constància al funcionari de carrera d'aquest Ajuntament, la
Sra. Maria Isabel Ramón Riera que li serà lliurada amb motiu de la celebració del tradicional
Ple de “Sa Sobrassada” al saló d'actes de l'Edifici Municipal “Can Botino”, carrer Pere Tur,
núm. 1.
Aquesta medalla comportarà el dret a percebre una quantitat mensual a la nòmina,
equivalent a la del darrer trienni concedit.
SEGON.- Ordenar al departament de Recursos Humans que en la propera nòmina aboni la
quantitat de 82,34 euros, que correspon als efectes econòmics d'aquesta resolució meritats
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des de la data de compliment de la Sra. Maria Isabel Ramón Riera dels vint-i-cinc anys
d'antiguitat reconeguda en aquest Ajuntament i s'anotaran a l'expedient personal.
TERCER.- Notificar aquest decret a la persona interessada.
QUART.- Informar a la persona interessada que en contra d'aquesta resolució, que posa fi a
la via administrativa, es pot interposar:
a) Directament, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Palma de Mallorca en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-ne rebut
la notificació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
b) Recurs potestatiu de reposició davant l'Alcaldia, en el termini d'un mes comptador des de
l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú
Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d'un
mes des de la seua presentació sense que s'hagi resolt expressament ni s'hagi notificat,
podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos a partir del
dia següent a la desestimació presumpta.
c) Qualsevol altre recurs que cregueu convenient, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de
gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Eivissa
En don fe
L'ALCALDESSA
(document signat electrònicament al marge)

EL SECRETARI ACCTAL.
(document signat electrònicament al marge)

“DECRET:
1.Vist l'informe del responsable de gestió de Recursos Humans de data 11 de desembre de
2014, del tenor literal següent:
“ASSUMPTE: Informe compliment dels requisits per a la concessió de
medalla a la constància del personal funcionari que no pertany al cos de la
Policia Local any 2014.
1.- Vist el que disposa l’article 120 del Pacte Regulador de les condicions
laborals del personal funcionari de l’Ajuntament d’Eivissa, publicat al BOIB núm.
145 de data 14 d’octubre de 2008 del tenor literal següent:
“Artículo 120. Condecoraciones, menciones y premios
1. Los funcionarios/as que se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus
deberes podrán ser premiados, entre otras, con las siguientes recompensas:
[.../...]
b) Condecoraciones y Honores:
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[.../...]
b) Medalla a la Constancia: Se otorgará a los funcionarios/as del Ajuntament que
cuenten con una antigüedad reconocida en el Ajuntament de 25 años de servicio
y hayan evidenciado una constante dedicación en el cumplimiento de sus
deberes, sin que conste en su expediente ninguna anotación por falta
disciplinaria.
c) Premios en Metálico:
[.../...]
c) La Medalla a la Constancia comportará el derecho a percibir una cantidad
mensual igual al total del último trienio concedido, y que consolidará con la
percepción de sus haberes.
2. Estas recompensas se anotarán en la hoja de servicios del funcionario/a y se
tendrán en cuenta como mérito en los concursos.
Las concesiones se harán a propuesta del Concejal de Personal, con el informe
previo del Jefe del Área o Departamento, por el Ajuntament según la
trascendencia o importancia del acto a distinguir.
2.- Vista l'acta de la Mesa de Negociació del Personal Funcionari d'aquest
Ajuntament de data 12 de juny de 2009, en la que s'estableix que la medalla a la
constància que s'hagi de lliurar anualment al personal funcionari que no pertany
al cos de la Policia Local, estarà representada en forma de diploma signat per
l'Alcade/ssa de la Corporació, i que la data de lliurament serà amb motiu de la
celebració del tradicional Ple de “Sa Sobrassada” que tindrà lloc durant el mes de
desembre.
3.- Vist el punt 2.1 de l'Acta de data 21 de maig de 2014 de la comissió paritària
del Pacte regulador de les condicions laborals del personal funcionari de
l'Ajuntament d'Eivissa, del tenor literal següent:
“2.1.- Establecer como fecha de inicio de devengo de los haberes
correspondientes a la medalla a la constancia, la de la fecha de cumplimiento de
los veinticinco años, que será reconocida por Decreto de Alcaldía, debiendo
emitirse en el mismo mes o siguiente de esa fecha, reconociendo efectos
económico retroactivos para el supuesto de que el decreto se emita con
posterioridad a dicho mes.”
CONCLUSIÓ:
Examinats els antecedents que figuren en els expedients de personal en poder
d’aquesta Regidoria, el funcionari que subscriu informa:
1.- Que la Sra. Encarnación Silverde Fernández funcionària de carrera amb DNI
01810304C que es detalla a continuació té acreditada una antiguitat reconeguda
a l'Ajuntament d’Eivissa de mes de 25 anys de servei, ha evidenciat una
constant dedicació en el compliment dels seus deures, i no consta en el seu
expedient cap anotació per falta disciplinària.
2.- La data de compliment dels vint-i-cinc anys d'antiguitat reconeguda en aquest
Ajuntament és el dia 15 d'octubre de 2012 i la quantia mensual equivalent al
darrer trienni concedit és de 42,65 euros.
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3.- Els efectes econòmics meritats des de la data de compliment la Sra.
Encarnación Silverde Fernández dels vint-i-cinc anys d'antiguitat reconeguda en
aquest Ajuntament fins el 30 de novembre de 2014 són de 1.089,00 euros.
Eivissa,
El responsable de gestió de Recursos Humans
(document signat electrònicament al marge)”
2. D’acord amb els antecedents assenyalats i fent ús de les atribucions que m’atorga l’article
21.1 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
RESOLC:
PRIMER.- Atorgar la Medalla a la Constància al funcionari de carrera d'aquest Ajuntament, la
Sra. Encarnación Silverde Fernández que li serà lliurada amb motiu de la celebració del
tradicional Ple de “Sa Sobrassada” al saló d'actes de l'Edifici Municipal “Can Botino”, carrer
Pere Tur, núm. 1.
Aquesta medalla comportarà el dret a percebre una quantitat mensual a la nòmina,
equivalent a la del darrer trienni concedit.
SEGON.- Ordenar al departament de Recursos Humans que en la propera nòmina aboni la
quantitat de 1.089,00 euros, que correspon als efectes econòmics d'aquesta resolució
meritats des de la data de compliment de la Sra. Encarnación Silverde Fernández dels vint-icinc anys d'antiguitat reconeguda en aquest Ajuntament i s'anotaran a l'expedient personal.
TERCER.- Notificar aquest decret a la persona interessada.
QUART.- Informar a la persona interessada que en contra d'aquesta resolució, que posa fi a
la via administrativa, es pot interposar:
a) Directament, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Palma de Mallorca en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-ne rebut
la notificació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
b) Recurs potestatiu de reposició davant l'Alcaldia, en el termini d'un mes comptador des de
l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú
Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d'un
mes des de la seua presentació sense que s'hagi resolt expressament ni s'hagi notificat,
podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos a partir del
dia següent a la desestimació presumpta.
c) Qualsevol altre recurs que cregueu convenient, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de
gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Eivissa
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En don fe
L'ALCALDESSA
(document signat electrònicament al marge)

EL SECRETARI ACCTAL.
(document signat electrònicament al marge)”

“DECRET:
1. Vist l'informe del responsable de gestió de Recursos Humans de data 11 de desembre de
2014, del tenor literal següent:
“ASSUMPTE: Informe compliment dels requisits per a la concessió de
medalla a la constància del personal funcionari que no pertany al cos de la
Policia Local any 2014.
1.- Vist el que disposa l’article 120 del Pacte Regulador de les condicions
laborals del personal funcionari de l’Ajuntament d’Eivissa, publicat al BOIB núm.
145 de data 14 d’octubre de 2008 del tenor literal següent:
“Artículo 120. Condecoraciones, menciones y premios
1. Los funcionarios/as que se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus
deberes podrán ser premiados, entre otras, con las siguientes recompensas:
[.../...]
b) Condecoraciones y Honores:
[.../...]
b) Medalla a la Constancia: Se otorgará a los funcionarios/as del Ajuntament que
cuenten con una antigüedad reconocida en el Ajuntament de 25 años de servicio
y hayan evidenciado una constante dedicación en el cumplimiento de sus
deberes, sin que conste en su expediente ninguna anotación por falta
disciplinaria.
c) Premios en Metálico:
[.../...]
c) La Medalla a la Constancia comportará el derecho a percibir una cantidad
mensual igual al total del último trienio concedido, y que consolidará con la
percepción de sus haberes.
2. Estas recompensas se anotarán en la hoja de servicios del funcionario/a y se
tendrán en cuenta como mérito en los concursos.
Las concesiones se harán a propuesta del Concejal de Personal, con el informe
previo del Jefe del Área o Departamento, por el Ajuntament según la
trascendencia o importancia del acto a distinguir.
2.- Vista l'acta de la Mesa de Negociació del Personal Funcionari d'aquest
Ajuntament de data 12 de juny de 2009, en la que s'estableix que la medalla a la
constància que s'hagi de lliurar anualment al personal funcionari que no pertany
al cos de la Policia Local, estarà representada en forma de diploma signat per
l'Alcade/ssa de la Corporació, i que la data de lliurament serà amb motiu de la
celebració del tradicional Ple de “Sa Sobrassada” que tindrà lloc durant el mes de
desembre.
3.- Vist el punt 2.1 de l'Acta de data 21 de maig de 2014 de la comissió paritària
del Pacte regulador de les condicions laborals del personal funcionari de
l'Ajuntament d'Eivissa, del tenor literal següent:
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“2.1.- Establecer como fecha de inicio de devengo de los haberes
correspondientes a la medalla a la constancia, la de la fecha de cumplimiento de
los veinticinco años, que será reconocida por Decreto de Alcaldía, debiendo
emitirse en el mismo mes o siguiente de esa fecha, reconociendo efectos
económico retroactivos para el supuesto de que el decreto se emita con
posterioridad a dicho mes.”
CONCLUSIÓ:
Examinats els antecedents que figuren en els expedients de personal en poder
d’aquesta Regidoria, el funcionari que subscriu informa:
1.- Que la Sra. Margarita Torres Planells funcionària de carrera amb DNI
41443734B que es detalla a continuació té acreditada una antiguitat reconeguda
a l'Ajuntament d’Eivissa de mes de 25 anys de servei, ha evidenciat una
constant dedicació en el compliment dels seus deures, i no consta en el seu
expedient cap anotació per falta disciplinària.
2.- La data de compliment dels vint-i-cinc anys d'antiguitat reconeguda en aquest
Ajuntament és el dia 1 d'agost de 2014 i la quantia mensual equivalent al darrer
trienni concedit és de 42,65 euros.
3.- Els efectes econòmics meritats des de la data de compliment de la Sra.
Margarita Torres Planells dels vint-i-cinc anys d'antiguitat reconeguda en aquest
Ajuntament fins el 30 de novembre de 2014 són de 170,60 euros.
Eivissa,
El responsable de gestió de Recursos Humans
(document signat electrònicament al marge)”
2. D’acord amb els antecedents assenyalats i fent ús de les atribucions que m’atorga l’article
21.1 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
RESOLC:
PRIMER.- Atorgar la Medalla a la Constància al funcionari de carrera d'aquest Ajuntament, la
Sra. Margarita Torres Planells que li serà lliurada amb motiu de la celebració del tradicional
Ple de “Sa Sobrassada” al saló d'actes de l'Edifici Municipal “Can Botino”, carrer Pere Tur,
núm. 1.
Aquesta medalla comportarà el dret a percebre una quantitat mensual a la nòmina,
equivalent a la del darrer trienni concedit.
SEGON.- Ordenar al departament de Recursos Humans que en la propera nòmina aboni la
quantitat de 170,60 euros, que correspon als efectes econòmics d'aquesta resolució meritats
des de la data de compliment de la Sra. Margarita Torres Planells dels vint-i-cinc anys
d'antiguitat reconeguda en aquest Ajuntament i s'anotaran a l'expedient personal.
TERCER.- Notificar aquest decret a la persona interessada.

18

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 17 de desembre de 2014
QUART.- Informar a la persona interessada que en contra d'aquesta resolució, que posa fi a
la via administrativa, es pot interposar:
a) Directament, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Palma de Mallorca en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-ne rebut
la notificació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
b) Recurs potestatiu de reposició davant l'Alcaldia, en el termini d'un mes comptador des de
l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú
Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d'un
mes des de la seua presentació sense que s'hagi resolt expressament ni s'hagi notificat,
podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos a partir del
dia següent a la desestimació presumpta.
c) Qualsevol altre recurs que cregueu convenient, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de
gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Eivissa
En don fe
L'ALCALDESSA
(document signat electrònicament al marge)

EL SECRETARI ACCTAL.
(document signat electrònicament al marge)”

“DECRET:
1.Vist l'informe del responsable de gestió de Recursos Humans de data 12 de desembre de
2014, del tenor literal següent:
“ASSUMPTE: Informe compliment dels requisits per a la concessió de medalla a
la constància del personal funcionari que no pertany al cos de la Policia Local
any 2014.
1.- Vist el que disposa l’article 120 del Pacte Regulador de les condicions laborals del
personal funcionari de l’Ajuntament d’Eivissa, publicat al BOIB núm. 145 de data 14
d’octubre de 2008 del tenor literal següent:
“Artículo 120. Condecoraciones, menciones y premios
1. Los funcionarios/as que se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus
deberes podrán ser premiados, entre otras, con las siguientes recompensas:
[.../...]
b) Condecoraciones y Honores:
[.../...]
b) Medalla a la Constancia: Se otorgará a los funcionarios/as del Ajuntament que
cuenten con una antigüedad reconocida en el Ajuntament de 25 años de servicio y
hayan evidenciado una constante dedicación en el cumplimiento de sus deberes, sin
que conste en su expediente ninguna anotación por falta disciplinaria.
c) Premios en Metálico:
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[.../...]
c) La Medalla a la Constancia comportará el derecho a percibir una cantidad mensual
igual al total del último trienio concedido, y que consolidará con la percepción de sus
haberes.
2. Estas recompensas se anotarán en la hoja de servicios del funcionario/a y se
tendrán en cuenta como mérito en los concursos.
Las concesiones se harán a propuesta del Concejal de Personal, con el informe previo
del Jefe del Área o Departamento, por el Ajuntament según la trascendencia o
importancia del acto a distinguir.
2.- Vista l'acta de la Mesa de Negociació del Personal Funcionari d'aquest Ajuntament
de data 12 de juny de 2009, en la que s'estableix que la medalla a la constància que
s'hagi de lliurar anualment al personal funcionari que no pertany al cos de la Policia
Local, estarà representada en forma de diploma signat per l'Alcade/ssa de la
Corporació, i que la data de lliurament serà amb motiu de la celebració del tradicional
Ple de “Sa Sobrassada” que tindrà lloc durant el mes de desembre.
3.- Vist el punt 2.1 de l'Acta de data 21 de maig de 2014 de la comissió paritària del
Pacte regulador de les condicions laborals del personal funcionari de l'Ajuntament
d'Eivissa, del tenor literal següent:
“2.1.- Establecer como fecha de inicio de devengo de los haberes correspondientes a
la medalla a la constancia, la de la fecha de cumplimiento de los veinticinco años, que
será reconocida por Decreto de Alcaldía, debiendo emitirse en el mismo mes o
siguiente de esa fecha, reconociendo efectos económico retroactivos para el supuesto
de que el decreto se emita con posterioridad a dicho mes.”
4.- Atès que de conformitat amb l'article 25.1.a) de la Llei 47/2003, de 26 de novembre,
general pressupostària, només es poden reclamar les quantitats que no hagin prescrit
pel transcurs dels quatre anys des del dia en què es va poder exercir el dret. En
concret aquest article disposa el que es transcriu a continuació:
“Artículo 25. Prescripción de las obligaciones
1. Salvo lo establecido por leyes especiales, prescribirán a los cuatro años:
a) El derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública estatal de toda
obligación que no se hubiese solicitado con la presentación de los documentos
justificativos. El plazo se contará desde la fecha en que se concluyó el servicio o la
prestación determinante de la obligación o desde el día en que el derecho pudo
ejercitarse.”
CONCLUSIÓ:
Examinats els antecedents que figuren en els expedients de personal
d’aquesta Regidoria, el funcionari que subscriu informa:

en poder

1.- Que la Sra. Maria Paz Hernández Venero, funcionària de carrera amb DNI
05236400J té acreditada una antiguitat reconeguda a l'Ajuntament d’Eivissa de mes
de 25 anys de servei, ha evidenciat una constant dedicació en el compliment dels
seus deures, i no consta en el seu expedient cap anotació per falta disciplinària.
2.- La data de compliment dels vint-i-cinc anys d'antiguitat reconeguda en aquest
Ajuntament és el dia 27 de setembre de 2008 i la quantia mensual equivalent al darrer
trienni concedit és de 42,65 euros.
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3.- Atès que l'acord de la comissió paritària és de data 21/05/2014, els efectes meritats
dels quatre anys anteriors no prescrits des d'aquesta data, es a dir des del 21/05/2010
fins el 30 de novembre de 2014 són de 2.317,32 euros.
Eivissa,
El responsable de gestió de Recursos Humans
(document signat electrònicament al marge)”
2. D’acord amb els antecedents assenyalats i fent ús de les atribucions que m’atorga l’article
21.1 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
RESOLC:
PRIMER.- Atorgar la Medalla a la Constància a la funcionària de carrera d'aquest
Ajuntament, la Sra. María Paz Hernández Venero que li serà lliurada amb motiu de la
celebració del tradicional Ple de “Sa Sobrassada” al saló d'actes de l'Edifici Municipal “Can
Botino”, carrer Pere Tur, núm. 1.
Aquesta medalla comportarà el dret a percebre una quantitat mensual a la nòmina,
equivalent a la del darrer trienni concedit.
SEGON.- Ordenar al departament de Recursos Humans que en la propera nòmina aboni la
quantitat de 2.317,32 euros, que correspon als efectes econòmics d'aquesta resolució
meritats des del 21 de maig de 2010 fins el 30 de novembre de 2014 i s'anotaran a
l'expedient personal.
TERCER.- Notificar aquest decret a la persona interessada.
QUART.- Informar a la persona interessada que en contra d'aquesta resolució, que posa fi a
la via administrativa, es pot interposar:
a) Directament, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Palma de Mallorca en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-ne rebut
la notificació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
b) Recurs potestatiu de reposició davant l'Alcaldia, en el termini d'un mes comptador des de
l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú
Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d'un
mes des de la seua presentació sense que s'hagi resolt expressament ni s'hagi notificat,
podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos a partir del
dia següent a la desestimació presumpta.
c) Qualsevol altre recurs que cregueu convenient, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de
gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Eivissa
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En don fe
L'ALCALDESSA
(document signat electrònicament al marge)

EL SECRETARI ACCTAL.
(document signat electrònicament al marge)”

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats i es procedeix a l’entrega d’un record als
funcionaris.
4t. Mocions sense proposta d’acord:
No se n’han presentat.
5è. Precs i preguntes:
5.1.- 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:
-

Es destina alguna quantitat de la recaptació o beneficis del Festival de l’Humor a
una ONG? A quina i quina funció social en té aquesta? Qui és la persona o entitat
encarregada d’escollir la ONG amb la que es col·labora? Aquesta ONG està
inscrita al registre municipal d’associacions?

Eivissa, 2 de desembre de 2014
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete
Regidor del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”
5.2.- 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 ha set el catxé de cadascun dels participants als Festivals de l’Humor dels
anys 2012, 2013 i 2014?

Eivissa, 2 de desembre de 2014
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete
Regidor del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”

22

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 17 de desembre de 2014

5.3.- 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:
-

Quina va ser la recaptació de cada una de les funcions programades al Festival
de l’Humor dels anys 2012 i 2013?

Eivissa, 2 de desembre de 2014
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete
Regidor del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”
5.4.- Pregunta escrita de la regidora Sra. Garcia, del tenor literal següent:
“PREGUNTES QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Montserrat García Cuenca, 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:
En quin punt es troba la tramitació administrativa per canviar d’empresa adjudicatària del
contracte de control de plagues?
Ha fet al·legacions l’actual empresa de control de plagues?
A quantes empreses s’ha demanat oferta i quines han contestat?
Eivissa, 10 de desembre de 2014
Sgt. Montserrat García Cuenca
Regidora del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”
Contestació escrita del regidor Sr. Flores, del tenor literal següent:
“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTA 2014-E-RC-38106
Vist l’escrit presentat per Dª. Montserrat García Cuenca, regidora del grup municipal PSOEPacte, en data 10 de desembre de 2014, amb Registre General d’Entrada núm. 2014-E-RC38106, se li informa que per part de l’empresa Anticimex s’han presentat en data 3 de
desembre unes observacions a l’informe de proposta de resolució. Aquestes observacions
s’han presentat de manera extemporània fora del termini que es va donar per al·legar. No
obstant, la lletrada de contractació considera pertinent que se’ls contesti perquè no puguin
al·legar en cap cas indefensió.
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Segons els serveis tècnics, es tracta d’unes observacions i no posen objeccions al procés de
resolució, per la qual cosa se’ls comunicarà la resposta a les seves observacions juntament
amb la resolució del contracte, amb tota probabilitat, abans de festes.
Respecte al nou contracte, es procedirà a una nova licitació del servei per concurs obert. No
obstant això i atès que no es pot estar sense prestar el control de plagues, mentre dura la
licitació, es realitzarà un contracte menor amb una empresa del sector mentre es formalitzen
els tràmits de la nova licitació. Per al contracte menor –que es preveu per un període de 7
mesos- s’ha contactat amb 5 empreses del sector, i s’han rebut 4 ofertes. Els Serveis
Tècnics estan pendents de decidir entre 2 d’elles. La idea és que una d’aquestes empreses
pugui començar els controls intensius i les revisions de cara al repunt de rosegadors i
paneroles abans de temporada.
Eivissa, 12 de desembre de 2014
Sgt. Juan Flores Jiménez
Regidor de Medi Ambient
Ajuntament d’Eivissa”
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les tretze hores del dia, de la qual
s’estén la present Acta que consta de vint-i-quatre pàgines que és firmada per la Sra.
Alcaldessa i per mi el Secretari, que la certifico.
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