Secretaria General

ORDRE DEL DIA

−

Acta núm. 14/15, ordinària de data 24 de setembre.

−

Acta núm. 15/15, extraordinària de data 14 d'octubre.

2n. Proposta d'acord per a l'aprovació de l'Expedient de Reconeixement Extrajudicial de
Crèdits núm. 10/2015 (Exp. relacionat núm. 13868/15).
3r. Proposta d'acord per a la comunicació de no efectuar ulteriors pròrrogues en la concessió
d'explotació d'elements de mobiliari urbà amb fins publicitaris (Exp. relacionat núm.
14544/15).

5è. Proposta d'acord per a l'aprovació del Conveni de Col·laboració amb l'Entitat Fundació
Ignacio Wallis per al Servei de menjar a domicili i servei de suport a domicili (Exp. relacionat
12570/15).
1. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal d'instar al Consell Insular
d'Eivissa per a la creació d'una Àrea de Prestació Conjunta per al sector de l'autotaxi a tota
l'illa.
2. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal que es modifiqui l'article 5è.
de l'ordenança fiscal de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
3. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal d'instar al Govern Balear per
a la realització de diferents actuacions en relació a l'impost de turisme sostenible.
4. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal d'iniciar els tràmits, en el
termini de sis mesos, per crear un museu de la mar, i estudiar la possibilitat d'ubicar-lo a
l'antic "Casal de Joves" del Port de la Ciutat.

ACTA DE PLE

Rafael Ruiz González (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 23/11/2015
HASH: 54a77b4ea09e2f0f98d96df37d723bc1

6è. Mocions amb proposta d'acord:

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

4t. Proposta d'acord per a l'aprovació del Conveni de Col·laboració amb l'Entitat Institut
d'Estudis Baleàrics per a l'organització de cursos de català 2015-2016 (Exp. relacionat núm.
12212/15).

5. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per tal de revisar els arbres del
municipi.
6. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per tal de mantenir la partida
econòmica per a la instal·lació del naixement municipal.
7. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, sobre el projecte d'es Gorg.
8. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, sobre modificació de l'ordenança
fiscal de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
9. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, sobre els plans de cooperació
municipal d'obres i serveis (PIOS).
10. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, sobre l'emissari de la Platja de
Talamanca.
11. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal de remetre a Icomos
España una relació de tots els projectes en execució i pendents de realitzar, finançats total o
parcialment amb els fons del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat.
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1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015
12. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal que l'Ajuntament es
personi a la causa penal "Iglesia Evangelista", en qualitat de perjudicat.
13. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal que l'Ajuntament continuï
col·laborant en la realització del Betlem de l'Església de Sant Telm i aportarà la quantitat
relativa al muntatge i vigilància del mateix.
7è. Decrets i comunicacions:
1. Donar compte del Decret d'Aprovació de factures amb nota d'objecció Exp.Obj.Ord.
3/2015.
2. Donar compte del Decret del Patronat Municipal d'Esports de Generació de Crèdits per
ingressos núm. 2/2015.
3. Donar compte del Decret del Patronat Municipal del Museu d'Art Contemporani de
modificació de Crèdits per transferències núm. 1/2015.

5. Donar compte del Decret del Patronat Municipal de Música de modificació de Crèdits per
transferències núm. 2/2015.
6. Donar compte del Decret de Modificació Pressupostària núm. 23/2015.
1. Moció del grup municipal EPIC, de control, sobre diversos aspectes relacionats amb el
Departament de Cultura.
2.Moció del grup municipal Popular, de control, sobre la tramitació del PGOU d'Eivissa.
3. Moció del grup municipal EPIC, de control, sobre la polèmica causada en la XXXII Milla
Urbana Illa d'Eivissa.
9è. Precs i preguntes.

ACTA DE PLE

8è. Mocions sense proposta d'acord:

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

4. Donar compte del Decret del Patronat Municipal de Música de Generació de Crèdits per
ingressos núm. 1/2015.
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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB CARÀCTER ORDINARI, PER L'EXCM.
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2015.

ASSISTENTS:
Sr. Alcalde-President:
Sr. Rafael Ruiz González
Srs. Regidors:
Sra. María del Carmen Boned Verdera
Sr. Ildefonso Molina Jiménez
Sra. Montserrat García Cuenca
Sr. José Juan Tur Cardona
Sra. Elena López Bonet
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Dia 29 d’octubre de 2015
Sr. Agustín Perea Montiel
Sra. Estefania Torres Sánchez
Sr. Juan Ribas Ferrer
Sra. Gloria Corral Joven
Sr. Juan José Hinojo Domene
Sra. Vicenta Mengual Lull
Sra. Virginia Marí Rennesson
Sr. Juan José Tur Ripoll
Sra. María Fajarnés Costa
Sr. Pablo Garriz Galvan
Sr. Juan Flores Jiménez
Sra. Lurdes Cardona Ribas
Sr. Alejandro Minchiotti Fabregas
Sr. Jacobo Maria Varela de Limia Chorda
Sr. Antonio Villalonga Juan

Interventora-Acctal:
Sra. Carmen Fuster Ferrer
ACTA NÚM. 16/15
A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les vuit hores i trenta minuts del dia vint-i-nou
d’octubre de dos mil quinze; sota la Presidència del Sr. Alcalde-President, Sr. Rafael Ruíz
González, 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

Sr. Ruiz: La Moció 10 de l’ordre del dia s’ha acordat que es retiri i faran una moció conjunta
que es presentarà com a punt d’urgència.
1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior:
Per unanimitat s’acorda l’aprovació de les Actes de les sessions anteriors, núm.
14/15, ordinària de data 24 de setembre, i núm. 15/15, extraordinària de data 14 d’octubre.
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Sr. Joaquim Roca Mata
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Secretari-Acctal.:

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

Srs. que falten amb excusa:

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015
2n. Proposta d'acord per a l'aprovació de l'Expedient de Reconeixement Extrajudicial
de Crèdits núm. 10/2015 (Exp. relacionat núm. 13868/15):
Donat compte del dictamen del tenor literal següent:
“Debatuda la proposta d’aprovació del primer tinent d’alcalde delegat de l’àrea econòmica en
referència a l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 10/2015, amb 8 vots a
favor (3 vots Grup Municipal Socialista, 2 vots Grup Municipal Guanyem Eivissa, 3 vots Grup
Municipal Popular de la Ciutat d’Eivissa) i 1 vot d’abstenció (1 vot de Movimiento Ciudadano
Epic Ibiza), es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:

Vista la relació de factures corresponents a exercicis anteriors, per un import total de
111.964,00, incloses dins l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 10/2015
del Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa vigent i que es detallen a continuació:

FECHA

NIF

PROVEÏDOR

PROG.

ECON.

IMPORT

28/06/13 G57008559

FONS PITIUS DE COOPERACIÓ, aportació
econòmica any 2012

23200

48904

10.000,00

04/04/14 G57008559

FONS PITIUS DE COOPERACIÓ, aportació
econòmica any 2014

23200

48904

10.000,00

SUMA
P00382

GESTION 400 SL, adaptació estructura
12/12/14 B96923198
pressupostària a SICAL

SUMA
AQUALIA SA, gener 2014 manteniment
2014-000005 27/01/14 A26019992
fonts
AQUALIA SA, febrer 2014 manteniment
2014-000013 28/02/14 A26019992
fonts
2014-000058 29/12/14 A26019992 AQUALIA SA, desembre 2014 manten.fonts

20.000,00
92003

22799

6.050,00
6.050,00

17100

21000

1.011,56

17100

21000

1.011,56

17100

21000

1.011,56

SUMA
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NÚM.FTRA.

ACTA DE PLE

FACTURES EXPEDIENT RECONEIXMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 10/2015

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

“PROPOSTA DEL TINENT D’ALCALDE DELEGAT DE L’ÀREA ECONÒMICA EN
REFERÈNCIA A L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
NÚM. 10/2015.-

3.034,68

35/2014

AQUALIA SA, 1r trim.2014 canon
31/03/14 A26019992
sanejament dependències municipals

16100

20900

18.737,43

80/2014

02/07/14 A26019992

AQUALIA SA, 2n trim.2014 canon
sanejament dependències municipals

16100

20900

20.831,87

119/2014

03/10/14 A26019992

AQUALIA SA, 3r trim.2014 canon
sanejament dependències municipals

16100

20900

25.266,32

4/2015

13/01/15 A26019992

AQUALIA SA, 4t trim.2014 canon
sanejament dependències municipals

16100

20900

18.043,70

SUMA

82.879,32

TOTAL

111.964,00
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Vistos els informes emesos al respecte per l’Intervenció de Fons, així com per la Secretaria
General, atenent que les factures de referència corresponen a despeses que s’han realitzat, i
tenint en compte que mitjançant el present expedient s’està possibilitant aprovar despeses
que de no fer-se efectives per part de la Corporació, perjudicarien els interessos dels
proveïdors afectats; per tot això es proposa l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures corresponents a exercicis anteriors per un import
total de 111.964,00 euros, que corresponen a l’expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits número 10/2015, segons el següent detall:

NIF

PROVEÏDOR

PROG.

ECON.

IMPORT

28/06/13 G57008559

FONS PITIUS DE COOPERACIÓ, aportació
econòmica any 2012

23200

48904

10.000,00

04/04/14 G57008559

FONS PITIUS DE COOPERACIÓ, aportació
econòmica any 2014

23200

48904

10.000,00

SUMA
P00382

12/12/14 B96923198

20.000,00

GESTION 400 SL, adaptació estructura
pressupostària a SICAL

SUMA
AQUALIA SA, gener 2014 manteniment
2014-000005 27/01/14 A26019992
fonts
AQUALIA SA, febrer 2014 manteniment
2014-000013 28/02/14 A26019992
fonts
2014-000058 29/12/14 A26019992 AQUALIA SA, desembre 2014 manten.fonts

92003

22799

6.050,00
6.050,00

17100

21000

1.011,56

17100

21000

1.011,56

17100

21000

1.011,56

SUMA

3.034,68

35/2014

31/03/14 A26019992

AQUALIA SA, 1r trim.2014 canon
sanejament dependències municipals

16100

20900

18.737,43

80/2014

02/07/14 A26019992

AQUALIA SA, 2n trim.2014 canon
sanejament dependències municipals

16100

20900

20.831,87

119/2014

03/10/14 A26019992

AQUALIA SA, 3r trim.2014 canon
sanejament dependències municipals

16100

20900

25.266,32

4/2015

13/01/15 A26019992

AQUALIA SA, 4t trim.2014 canon
sanejament dependències municipals

16100

20900

18.043,70

SUMA

82.879,32

TOTAL

111.964,00

SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a cadascun dels
proveïdors relacionats amb càrrec a cadascuna de les partides pressupostàries recollides en
la relació. Eivissa. EL TINENT D’ALCALDE DELEGAT, (Document signat electrònicament al
marge)”
EL PRESIDENT
Sgt.: Ildefonso Molina Jiménez
(Document signat electrònicament al marge)

LA SECRETARIA
DELEGADA
Sgt.: Sonia Cardona Aparicio
(Document signat electrònicament al marge)”

Intervencions:
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FECHA

ACTA DE PLE

NÚM.FTRA.

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

FACTURES EXPEDIENT RECONEIXMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 10/2015

Secretaria General
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Sr. Molina: És un reconeixement de factures d’anys anteriors, que ja es va votar
favorablement a la Comissió.
Sr. Villalonga: Ha vist que hi ha moltes factures d’empreses de la península, demana que la
major part dels treballs es facin amb empreses de l’illa.
Sr. Molina: La Llei de Contractes no permet donar més punts a una empresa per ser
d’Eivissa.

“Debatuda la proposta d’aprovació per a la finalització de la concessió d’explotació
d’elements de mobiliari urbà amb fins publicitaris, amb 5 vots a favor (3 vots Grup Municipal
Socialista, 2 vots Grup Municipal Guanyem Eivissa) i 4 abstencions (3 vots Grup Municipal
Popular de la Ciutat d’Eivissa i 1 vot de Movimiento Ciudadano Epic Ibiza), es proposa al Ple
de la Corporació, l’adopció del següent acord
“AL PLE DE LA CORPORACIÓ (FINALITZACIÓ CONCESSIÓ
D'ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ AMB FINS PUBLICITARIS)

D'EXPLOTACIÓ

Mitjançant Decret de data 23 d'abril de 1992 (Exp. 35/92) es va adjudicar el contracte
administratiu denominat "Ús i explotació d'elements de mobiliari urbà amb finalitats
publicitàries (concert directe)" a l'entitat MALLA, SA, per un import de 7.622.464 ptes.
(2.622.464 pessetes en concepte de cànon en metàl·lic i 5.000.000 pessetes en espais
publicitaris disponibles) i un termini de durada de vuit anys prorrogables automàticament des
de la formalització del mateix per períodes de quatre anys .
El contracte es va formalitzar en data 11 de juny de 1992, per un període de vuit anys des de
la signatura del corresponent contracte, prorrogable per períodes de quatre anys, si cap de
les dues parts el denuncia amb sis mesos d'antelació. Per tant, la data de finalització de la
concessió inicialment prevista, sense perjudici de les possibles pròrrogues, era l'11 de juny
del 2000.
Mitjançant Decret de data 14 de gener de 1999 es va aprovar l'ampliació del contracte inicial,
acordant una pròrroga de quatre anys d'acord amb el que disposa la clàusula tercera del plec
de condicions i incrementant el cànon en virtut del Decret de data de 8 de març de 2000.
Mitjançant Decret d'Ajuntament de 28 de juny de 2000 es va ampliar temporalment la
publicitat en banderoles del contracte per un període de quatre mesos.

6

ACTA DE PLE

Donat compte del dictamen del tenor literal següent:
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3r. Proposta d'acord per a la comunicació de no efectuar ulteriors pròrrogues en la
concessió d'explotació d'elements de mobiliari urbà amb fins publicitaris (Exp.
relacionat núm. 14544/15):

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb els vots a favor dels Srs. Ruíz, Molina, Tur
Cardona, Perez, Ribas, Hinojo, Tur Ripoll, Garriz, Flores, Michiotti, Varela de Limia, i Sres.
Boned, García, López, Torres, Corral, Mengual, Marí, Fajarnés i Cardona, i l’abstenció del Sr.
Villalonga.

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015
El Ple en sessió de 26 de febrer de 2002 (Exp. 67/01) va aprovar la modificació del contracte
consistent en la instal·lació d'unitats de cabina de lavabo amb espais publicitaris i de panells
electrònics informatius, amb una inversió total de 36.322.800 pessetes (218.304,42 €) i es va
establir la durada del contracte fins al 30 de juny del 2012.

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

Considerant que en les concessions administratives, l'amortització de les inversions és un
factor central per a la vida del contracte que modula necessàriament el seu règim jurídic i
permet que la qüestió del termini i les eventuals pròrrogues que es puguin concedir
constitueixin una qüestió medul·lar, per ofici de 30 de desembre de 2011 (RGS 12859),
notificat per fax el 30 de desembre de 2011 i mitjançant burofax el 2 de gener de 2012, es va
posar en coneixement de l'entitat contractista, amb motiu de les actuacions preparatòries per
a la reversió dels béns així com la desinstal·lació dels elements que corresponguin al
concessionari, que el dia 30 de juny de 2012 finalitzava el contracte, tal com estava fixat tant
en el document de formalització com en l'acord plenari pel qual es va aprovar la modificació
de la concessió.
En data 25 de març de 2012 (RGE 6821) Lorenzo Terrasa Reynés, en nom i representació
de l'entitat contractista, va presentar un escrit en el qual manifestava que, de conformitat amb
la clàusula tercera del plec de clàusules administratives, i havent rebut en data 2 de gener de
2012 la comunicació municipal de data 30 de desembre de 2011, per la qual se li recordava
la data de finalització del contracte, no s'havia respectat el preavís de sis mesos d'antelació
previst al contracte, pel que considerava que el mateix es trobava prorrogat per un nou
període de quatre anys.

ACTA DE PLE

Prèvia Memòria elaborada per la llavors Regidoria de Ciutat Sostenible i Cooperació amb el
Sud de data 10 de novembre de 2001, i amb els informes oportuns, mitjançant acord de Ple
de data 27 de juny de 2002 (Exp. 18/02) es va aprovar la modificació de l'expedient de
modificació del contracte de data 11 de juny de 1992, acordada en el ple de sessió de dia 26
de febrer de 2002. La modificació contractual es va formalitzar amb l'entitat MALLA, SA en
data 4 de juliol de 2002. A l expositiu primer ja es preveia, de conformitat amb l'esmentat
acord plenari, que el contracte s'estendria fins al 30 de juny de 2012, sense que es fes cap
previsió d'ulteriors pròrrogues.

En data 22 de febrer de 2013 (RGS 15291) es va notificar al representant de l'empresa
MALLA, SA el decret de 8 de febrer pel qual es va desestimar la sol·licitud de pròrroga de la
concessió, amb desestimació expressa de les al·legacions presentades, declarant l'extinció
automàtica de la concessió administrativa pel transcurs del termini previst en ella.En el
mateix es va atorgar el tràmit d'audiència a l'empresa MALLA SA en relació a la liquidació de
la situació possessòria.
El representant de l'empresa MALLA S.A. presentar un escrit el 12 de març de 2013 en el
qual es demanava revocar el decret d'alcaldia de 8 de febrer de 2013 i admetre la pròrroga
de quatre anys del contracte d'ús i explotació d'elements publicitaris.
En data 17 de setembre de 2013 es va presentar escrit anunciant recurs contenciósadministratiu contra la desestimació presumpta per silenci administratiu del recurs de
reposició interposat contra el decret d'Alcaldia de 8 de febrer de 2013.
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El 28 de juny de 2012 (RGS 6254) es va tornar a comunicar la finalització del contracte
d'acord amb l'informe dels Serveis Jurídics Municipals de data 11 de juny de 2012 que
s'adjuntava a la comunicació.

Secretaria General
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Dia 29 d’octubre de 2015
En data 6 d’octubre de 2014 va recaure sentència favorable (sentència nº281/2014) a
l’Ajuntament del Jutjat Contenciós-Administratiu nº2, en la que es confirmà l’extinció de la
concessió. No obstant, la Sala del Tribunal Superior de Justícia va entendre prorrogada la
concessió en sentència nº189 de 24 de març de 2015.
En conseqüència la concessió finalitza el proper dia 30 de juny de 2016.
A la vista de lo anteriorment exposat, atès que ens trobem davant una concessió que es va
iniciar l’any 1992, i atesa la conveniència de procedir a realitzar una nova licitació adaptada a
les característiques i necessitats actuals, es considera procedent comunicar a l’actual
concessionària la voluntat de l’Ajuntament de no prorrogar la mateixa, per la qual cosa
mitjançant la present, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:

QUART. Ordenar la incoació de la liquidació del contracte un cop s’hagi efectuat la reversió,
delegant en l’Alcalde la resta de tràmits fins la finalització de la mateixa.
CINQUÈ. Notificar a l’empresa concessionària, amb una antelació superior als sis mesos
prevista en el contracte, els presents acords plenaris. Fent constar que contra l’acord de no
celebrar ulteriors pròrrogues de la concessió, que exhaureix la via administrativa, es podrà
interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini
d'un mes, de conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
reguladora del Règim Jurídic de les Administracions Públiques. Sense perjudici d'això, es
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Palma de Mallorca, de conformitat amb el que preveu la Llei de 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció Contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la recepció de la notificació, o qualsevol altre recurs que estimi convenient
pertinent.
Eivissa, EL PRIMER TINENT D’ALCALDE, (Document signat electrònicament al marge)”
EL PRESIDENT
Sgt.: Ildefonso Molina Jiménez
(Document signat electrònicament al marge)

LA SECRETARIA
DELEGADA
Sgt.: Sonia Cardona Aparicio
(Document signat electrònicament al marge)”

8

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

TERCER. Facultar a l’Alcalde pel nomenament dels interventors tècnics a qui s’encomanarà
la realització de les actuacions preparatòries de la reversió de la concessió i emetran informe
en què es determinarà el grau de compliment de les obligacions del concessionari, la situació
i el valor en ús dels béns demanials que estaven afectes a la concessió i l'exigència, si
escau, de les responsabilitats, així com l’aixecament de l’acta de reversió de la concessió.
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SEGON. Incoar el procediment de liquidació de la situació possessòria de la concessió,
iniciant el procediment de comprovació i valoració de l'estat de les instal·lacions, equipament
i via pública, delegant els tràmits que s’hagin de realitzar fins a la firma de l’acta de reversió
en l’Alcalde, d’acord amb l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim
Local.

ACTA DE PLE

PRIMER. Acordar no efectuar ulteriors pròrrogues de la concessió “Uso y explotación de
elementos de mobiliario urbano con fines publicitarios (concierto directo)”, atenent al principi
de concurrència, l’abast de noves inversions a efectuar i els canvis i innovacions que s’han
d’introduir, pel que la concessió s’extingirà el proper 30 de juny de 2016.

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015
Intervencions:
Sr. Molina: Es tracta d’elements de mobiliari urbà que s’utilitzen com a suport publicitari, com
són les tanques de vianants, les marquesines de les parades d’autobús, els Opis o el rellotge
de Vara de Rey. A l’any 1992 es va adjudicar a l’empresa Malla Publicitat, l’explotació
d’aquests espais, i des d’aleshores s’ha vengut prorrogant. Ara respectant el termini de sis
mesos de preavís que per contracte han de respectar, avisen a l’empresa de que no es
prorrogarà automàticament el seu contracte, i els serveis de la casa ja estan treballant amb
un nou plec perquè sigui aquesta o una altra empresa, però amb unes condicions diferents,
la que exploti aquests espais publicitaris urbans.
Sr. Minchiotti: Tenen fins a juny de 2016, i els agradaria que es fes un estudi dels metres
quadrats que es podrien utilitzar i d’aquesta manera poder fer una licitació correcta.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb els vots a favor dels Srs. Ruíz, Molina, Tur
Cardona, Perez, Ribas, Hinojo, Villalonga i Sres. Boned, García, López, Torres, Corral i
Mengual, i l’abstenció dels Srs. Tur Ripoll, Garriz, Flores, Michiotti, Varela de Limia i Sres.
Marí, Fajarnés i Cardona.
4t. Proposta d'acord per a l'aprovació del Conveni de Col·laboració amb l'Entitat
Institut d'Estudis Baleàrics per a l'organització de cursos de català 2015-2016 (Exp.
relacionat núm. 12212/15):

ACTA DE PLE

Sr. Molina: Dins del plec es desenvoluparà un estudi quant als espais, per poder quantificar
el cànon.
La intenció de l’equip de govern és que la publicitat sigui agradable per als ciutadans.

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

Sr. Villalonga: Demana que la ciutat tengui menys impacte publicitari i tenir alguna cosa més
nova.

“Proposta de resolució de la Regidoria de Normalització Lingüística per a la signatura
de conveni de col·laboració entre l’Institut d’Estudis Baleàrics i l’Ajuntament d’Eivissa
per a l’organització de cursos de català a Eivissa dins la convocatòria del curs 20152016
Fets i fonaments de dret
1. Atès l’informe de data 28 de setembre de 2015 del tenor literal següent:
“ASSUMPTE: CONVENI COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS I
L'AJUNTAMENT D'EIVISSA PER A L'ORGANITZACIÓ DE CURSOS DE CATALÀ A
EIVISSA DINS LA CONVOCATÒRIA D'OCTUBRE 2015 A GENER 2016
El deure de l'Ajuntament d'Eivissa envers el procés de normalització lingüística del nostre
municipi, des de l'any 1989, s'ha materialitzat en diverses actuacions de cara a la població en
general, una de les quals ha estat l'organització de cursos de català per a la població adulta
en col·laboració amb altres entitats, activitat que s'ha dut a terme de forma ininterrompuda
des de fa més de vint anys.
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Donat compte de la proposta d’acord del tenor literal següent:

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015
D'altra banda, l'Institut d'Estudis Baleàrics (abans COFUC), té com una de les seues finalitats
la formació lingüística no reglada i l'avaluació de coneixements de llengua catalana de la
cituadania de les Illes Balears. En aquest àmbit, ha de fomentar l'organització de cursos,
seminaris, conferències, centres d'autoaprenentatge i tota classe de tècniques i estratègies
formatives.

D'altra banda, l'IEB assumeix el 50% de la despesa d'aquests cursos, cosa que implica una
millora en la despesa econòmica que ha d'assumir anualment l'Ajuntament per atendre les
necessitats educatives del municipi. Fins i tot, en el cas dels cursos que s'ofereixen
l'Ajuntament d'Eivissa ha pogut establir el preu de matrícula per tal de facilitar l'aprenentatge
de la llengua catalana a tot qui hi estigui interessat. Dues qüestions que redunden en una
major eficiència econòmica tant per a l'Ajuntament com per a l'alumnat que assisteixi als
cursos.
Les classes dels diferents nivells, i per tal d'assolir els objectius marcats, són de 80 hores de
durada, repartides en tres sessions setmanals de dues hores per als cursos presencials.

ACTA DE PLE

L'IEB, dins l'oferta general de cursos que posa a disposició de les diverses administracions,
contempla la impartició de tots els nivells (A1, A2, B1, B2, C1 i C2), així com diverses
modalitats per tal d'ajustar-se millor a les necessitats i possibilitats educatives del potencial
alumnat.

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

L’oferta educativa de l’aprenentatge de la llengua catalana del nostre municipi per a persones
adultes sempre ha aspirat a arribar al major nombre possible de perfils professionals i/o
personals de la nostra ciutadania. A més, no podem oblidar que la nostra, és una societat
que rep i ha rebut una arribada de persones nouvingudes que desitgen adquirir les habilitats
lingüístiques en llengua catalana, i precisament per això, s'ha de poder donar sortida a totes
les necessitats d'aprenentatge sigui quin sigui el nivell de coneixements així com la modalitat
de formació (presencial, semipresencial o recursos telemàtics).

L'IEB i l'Ajuntament d'Eivissa, per tant, assumeixen les despeses del cost del professorat,
que són de 3.920 € (tres mil nou-cents vint euros) per als nivells A1, A2 i B2, i 4.000 € (quatre
mil euros) per al nivell C1, que fan un total de 15.760 € (quinze mil set-cents seixanta euros).
A la despesa del professorat, se li ha de restar l’import total de la matrícula que s’ha obtingut
de calcular el mínim d’inscripció, 15 matrícules, per l’import corresponent a cada nivell, per la
qual cosa, el cost total dels cursos és de 13.360 € (tretze mil tres-cents seixanta euros):
15.760 € (quinze mil set-cents seixanta euros) de cost de professorat, en concepte
d’indemnitzacions per raó de servei, menys 2.400 € (dos mil quatre-cents euros), ingressats
en concepte de matrícules.
D'acord amb el percentatge que correspon a l'Ajuntament, la despesa màxima que assumeix
és de 6.680 € (sis mil sis-cents vuitanta euros) amb càrrec a la partida pressupostària 33401
48900, per a l’any 2016, que corresponen al 50 % de la previsió de despesa total.
Pel que fa a l’import total de la matrícula, les quantitats indicades anteriorment són una
previsió, ja que no poden saber el total real (nombre exacte d’alumnes i si hi ha hagut alguna
reducció o alguna devolució) fins ben començat el curs.
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Ateses les característiques, la previsió de cursos d'octubre de 2015 a gener de 2016 és la
següent: un A1 presencial; un A2 presencial; un B2 presencial i un C1 presencial.

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015
Per tot això, es fa evident la conveniència de la signatura d’aquest conveni de col·laboració
amb l’IEB per l'organització dels cursos de català per a adults, dins la convocatòria d'octubre
de 2015, ja que representen una referència consolidada en l’aprenentatge de la llengua
catalana a nivell de Comunitat Autònoma.
2. Atès l’informe de data 26 d’octubre de 2015 del tenor literal següent:

1. Al primer paràgraf de les parts, afegir: “Josep Ramon Cerdà Mas, director de l’Institut
d’Estudis Baleàrics, en virtut del nomenament efectuat mitjançant la resolució de la
presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 15 de juliol de 2015 (BOIB núm. 135, de 12 de
setembre), en l’exercici de les facultats que li atribueix l’article 16.p dels Estatuts aprovats en
l’Acord del Consell de Govern de 19 de juliol de 2013 pel qual s’autoritza la modificació dels
Estatuts de l’Institut d’Estudis Baleàrics (BOIB n. 101 de 20 de juliol de 2013)”.
2. Al punt 3 d’”Antecedents”, allà on diu “Llei 27/2013, de 17 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració lcoa, és la promoció de la cultura i l’ocupació del temps lliure i
dins aqueset àmbit promou l’organització de cursos de llengua catalana”, ha de dir “Llei
27/2013, de 17 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, és la
promoció de la cultura i equipaments culturals i dins aquest àmbit promou l’organització de
cursos de llengua catalana”.
3. Al punt 4 d’”antecedents”, allà on diu “(...) i que el Govern de la Comunitat Autònoma ha de
promoure la llengua catalana per a adults (art. 36)”, ha de dir: “(...) i que el Govern de la
Comunitat Autònoma ha de promoure l’ensenyament de la llengua catalalana per a adults
(art. 36).
4. A la clàusula 8 “Vigència del Conveni i causes de resolució”, allà on deia “La vigència del
Conveni serà des de l’1 d’octubre, fins al 31 de març de 2016”, substituir-lo per: “Aquest
Conveni tendrà efectes retroactius des del 7 de setembre (data d’inici de la matrícula) i serà
vigent fins al 31 de març”.
Vistes les modificacions sol·licitades per l’IEB, atès que no comporten canvis substancials del
contingut del conveni i que no afecten en absolut el contingut de la part econòmica ni de
l’oferta dels cursos prevists, s’ha demanat un nou informe jurídic al respecte.
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ACTA DE PLE

Per aquest motiu se signa un conveni de col·laboració entre ambdues entitats. Aquest
conveni, en fase de tramitació ha sofert unes petites modificacions a instància dels serveis
jurídics de l’IEB. Aquestes modificacions són les següents:
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Els cursos de català per a adults és una oferta educativa que dóna l’Ajuntament d’Eivissa en
col·laboració amb l'IEB, atenent l'oferta general de cursos que aquest posa posa a disposició
de les diverses administracions, i que contempla la impartició de tots els nivells (A1, A2, B1,
B2, C1 i C2), així com diverses modalitats per tal d'ajustar-se millor a les necessitats i
possibilitats educatives del potencial alumnat.

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

“ASSUMPTE: MODIFICACIONS AL CONVENI COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT
D'ESTUDIS BALEÀRICS I L'AJUNTAMENT D'EIVISSA PER A L'ORGANITZACIÓ DE
CURSOS DE CATALÀ A EIVISSA DINS LA CONVOCATÒRIA D'OCTUBRE 2015 A
GENER 2016

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015
Atès que l’informe jurídic del conveni amb les modificacions proposades per l’IEB és positiu,
es proposa la intrudicció d’aquestes modificacions en la redacció definitiva del Conveni que
ha de ser aprovat pel Ple de la Corporació”.
3. Atès els informes favorables dels Serveis Jurídics.
4. Atès l’informe favorable de fiscalització.
5. D’acord amb l’article 4.1d) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic.
Per tot això, propòs a l’Alcaldia d’aquest Ajuntament que adopti la següent

1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Institut d’Estudis Baleàrics i aquest Ajuntament
per a l’organització de cursos de català a Eivissa dins la convocatòria d’octbre de 2015 a
gener de 2016, amb les modificacions indicades.

3. Designar Margalida Torres com a personal responsable administratiu d’aquest expedient.
4. Delegar la signatura d’aquest conveni a l’alcalde, Rafael Ruiz González.
Eivissa, d’octubre de 2015
La regidora delegada de
Normalització Lingüística
Vicenta Mengual Llull”

ACTA DE PLE

2. Atès que la justificació de la despesa serà una vegada acabats els cursos, en febrer de
216, habilitar al pressupost de 2016 de Normalització Lingüística la partida pressupostària
33401 489006.680 € amb, almenys, 6.680 €, per fer front a la despesa assumida.

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

Resolució

Sra. Mengual: Han tengut que incloure unes modificacions, a instància dels serveis jurídics
de l’IEB, que no afecten significativament al contingut del conveni.
Sr. Minchiotti: Votaran a favor perquè estan d’acord amb el contingut d’aquest conveni.
Haurien de fer les coses bé i no introduir modificacions després de la Comissió Informativa.
Sr. Villalonga: El conveni s’hauria de firmar amb l’Institut d’Estudis Eivissencs. A l’hora
d’ensenyar la llengua catalana que s’ensenyi la d’Eivissa i no la de Barcelona.
Sra. Mengual: El Sr. Minchiotti té raó, però els canvis són mínims.
Respecte al que diu el Sr. Villalonga, aprenen una llengua estàndart. L’IEB és el que era el
COFUC i subvenciona la meitat del curs. Per això ho fan així. Amb l’Institut d’Estudis
Eivissencs s’ha fet durant molt anys, però s’ha d’assumir el 100% del cost.
Sr. Villalonga: Quan la gent faci els cursos aprendrà les paraules eivissenques?
Sra. Mengual: Aprenen com es parla aquí, dins de la correcció i d’un estàndard lingüístic
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Intervencions:

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.
5è. Proposta d'acord per a l'aprovació del Conveni de Col·laboració amb l'Entitat
Fundació Ignacio Wallis per al Servei de menjar a domicili i servei de suport a domicili
(Exp. relacionat 12570/15):
Donat compte de la proposta d’acord del tenor literal següent:
“PROPOSTA D'ACORD DE LA REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL AL PLE DE LA
CORPORACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ DIRECTA A LA FUNDACIÓ
IGNACIO WALLIS

Acord
1. Aprovar la concessió d'una subvenció directa de 75.000€ a favor de la Fundación
Ignacio Wallis així com l'esborrany de conveni de col·laboració inclòs en l'expedient.
2. Designar el Sr. Xavier Vilamanyà Carmona responsable administratiu d'aquest
expedient.
3. Delegar la signatura d'aquest conveni a Rafael Ruiz Gonzàlez.
4. Reconèixer l'obligació (Fase O) i ordenar el pagament (Fase P) de 18.750,00€ a
l'entitat Fundació Ignacio Wallis, en concepte de pagament anticipat corresponent al
25% del total de la subvenció concedida, així com pagar-ho en el termini màxim de
trenta dies, des de la signatura del conveni.
5. Autoritzar i disposar o comprometre el pagament de 56.250,00€ amb càrrec a la
partida 2016-23200-48000 del Pressupost General per a l'exercici 2016 (Fase AD).
Eivissa,
El Regidor de Benestar Social
(document signat electrònicament al marge)»

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL EXCM. AJUNTAMENT D’EIVISSA I LA
FUNDACIÓN IGNACIO WALLIS.
Eivissa, a

de 2015.
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Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

Per tot això, proposo al Ple de la corporació municipal d'aquest Ajuntament que adopti el
següent
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1. Atesa la Base número 45a d'Execució del Pressupost General per a l'exercici 2015.
2. Atès l'expedient de la Regidoria que impulsa aquesta concessió on consta tota la
documentació necessària, inclosos:
- L'informe o memòria que justifica les raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o
altres que dificultin la seva convocatòria pública, d'acord amb l'article 22.2 c) de la L38/2003,
General de Subvencions.
- El document de Retenció de Crèdit (RC), que acredita l'existència de crèdit adequat i
suficient per a la concessió directa de la subvenció proposada.

ACTA DE PLE

Fets i fonaments de dret

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015
REUNITS
D’una part, el Sr. Rafael Ruiz Gonzàlez, Alcalde de l’Ajuntament d’Eivissa, amb DNI
41461278-Y i amb domicili en plaça Espanya núm.1, i CIF P- 0702600-H, en nom i
representació d’aquesta corporació, de conformitat amb l'establert a l'article 21.1.b) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
I d’altre part, el Rvdm. Vicente Juan Segura, DNI 22.622.378 S, president de la Fundación
Ignació Wallis, amb domicili social al carrer Antonio Maria Alcover, 3 Eivissa amb CIF
G07963655. Entitat inscrita en el Registre d’ entitats Veinals de l'Ajuntament d’Eivissa a núm
282.
En ús de les seves atribucions ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat per signar
aquest conveni.

Tercer.- L’Ajuntament, reconeix la tasca de les Entitats Públiques i Privades en implantar
programes d’atenció a persones majors o amb manca d’autonomia i, per tant, considera
necessari contribuir a la financiació de la La Fundación Ignacio Wallis , per el seu paper en
l’atenció a persones en situació de dependència.
Quart.- Que la Fundación Ignacio Wallis és una entitat del Bisbat d’Eivissa i Formentera, i
que té per finalitat el suport i l’atenció social a la població desfavorida socialment i en
especial a persones en situació de dependència. Des de l’any 2007 la Fundación Ignacio
Wallis amb col·laboració amb l’Ajuntament d’Eivissa va implementar un servei inexistent fins
aleshores, el menjar a domicili . Dins el projecte de Menjar a Domicili, també es contempla el
projecte l’Atenció personal per a un total de 15 usuaris.
Cinquè.- Que la Fundación Igancio Wallis, per tal d’oferir el servei de menjar a domicili i
atenció personal, disposa de la infraestructura necessària, però no disposa de recursos
econòmics per fer front a totes les despeses derivades d’aquest servei.
Sisè.- Inspirat per la necessitat de promocionar i fomentar les diferents programes i serveis
d’atenció sociosanitaria de proximitat que fomentin que les persones puguin seguir vivint en
el seu domicili i evitant ingressos residencials es regula l’aportació econòmica anual que
l’Ajuntament d’Eivissa .
I per tot l'exposat, ambdues parts atorguen el present Conveni amb subjecció a les següents:
CLÀUSULES
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Segon.- L’excm. Ajuntament d’Eivissa i la Fundación Ignacio Wallis consideren necessari
implantar programes assistencials i sanitaris destinats a millorar la qualitat de vida de les
persones majors o amb manca d’autonomia per tenir cura de les activitats de la vida diària.

ACTA DE PLE

Primer.- Que l’Ajuntament d’Eivissa l’any 2009 posa en marxa el Servei de Promoció de
l’Autonomia i Atenció a la Dependència. Equipament públic, que pretén ser un referent per
les persones majors, persones amb discapacitat i/o grau de dependència, on la finalitat és
millorar de forma quantitativa i qualitativa els serveis de la ciutat dirigits a aquest sector de la
població. Essent el punt d’atenció, informació i tramitació de recursos.

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

EXPOSEN

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015

1. 1. Llei 27/2013 de Racionalització y Sostenibilitat de l'Administració Local.
2. Decret Llei 2/2014 pel qual s'estableixen mesures per aplicació en Illes Balears de la
Llei 27/2013.
3. Llei 4/2009 de Serveis socials de les Illes Balears.
4. Base 45 d'execució del pressupost municipal de l'any 2015.
5. Llei 38/2003, de 17 de Novembre, General de Subvencions.
6. Article 65 del RD 887/2006 de 21 de juny, pel que s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003.
7. Els articles 5, 19 i següents de la Ordenança reguladora de subvencions de
l'Ajuntament d'Eivissa. (BOIB núm. 81, de 10 de juny de 2008).
8. L' article 47.5 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre General Presupostària.
9. Article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
10. El RDL 2/2004 pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de hisendes locals
(TRLHL), concretament l'article 189.2 del TRLHL.
11. La Llei orgànica 15/1999, de 13 de setembre de protecció de dades de caràcter
personal i Reial Decret 1720/2007 que desenvolupa l'anterior.
12. Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local.
La subvenció que concedeixi la Corporació es regiran per la legislació bàsica continguda a la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones (en endavant LGS), al RD
887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvenciones, a l’Ordenança General Reguladora de les Bases per a
l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de la ciutat d’Eivissa (BOIB 81 de 10
de juny de 2008, ultima modificació en el BOIB 25 de 13.02.2010), a les Bases d’Execució
del pressupost de l'any 2015, pel seu instrument jurídic o conveni, i en el seu defecte per les
restants normes de dret administratiu.
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SEGONA.- RÉGIM JURÍDIC.

ACTA DE PLE

L'objecte d'aquest Conveni és la concessió d'una subvenció directa prevista nominativament
en el pressupost de l'any 2015 de l'entitat local, d'acord amb l'art 19 de l'Ordenança
reguladora de l'atorgament de subvencions municipal, en relació amb l'art 28 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions (LGS), pel qual l'Ajuntament d'Eivissa
atorga una subvenció a la Fundación Ignació Wallis amb CIF07963655 amb vistes a
promoure, potenciar i desenvolupar programes assistencials i sanitaris destinats a millorar la
qualitat de vida de les persones amb manca d’autonomia per realitzar les activitats de la vida
diària
Concretament els diferents serveis que es posen a disposició de les persones, i segons el
previst en la clàusula onzena són el Servei menjar a Domicili i el Servei d’Atenció Personal
El Servei d’Atenció personal, fa referència a serveis relacionats a l'atenció personal al
domicili tals com higiene personal, adequació de la llar i altres tasques anàlogues pròpies de
les funcions del servei d'ajuda a domicili.
El Servei de menjar a domicili inclou l’esmorzar i un àpat. Aquests serveis estan destinats a
persones majors soles sense suport familiar, persones amb malalties degeneratives,
persones majors amb situació de risc i persones amb problemàtiques psicosocials, pel què
cada menú servit anirà adequat a la situació de salut que presenti cada persona destinatària
segons la prescripció metge adjunta a la petició del servei.

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

PRIMERA.- OBJECTE.
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TERCERA.- ÒRGAN COMPETENT.
L’òrgan competent per aprovar la formalització del present conveni serà l'Alcalde, i l'òrgan
competent per a la seva concessió es el Ple de la Corporació Local, d'acord amb el previst
en la base 45a 4t en relació a la base 47 de la Base d'execució del pressupost municipal de
l'any 2015.
QUARTA.- APORTACIÓ DE L’AJUNTAMENT.

1.-Dur a terme les activitats previstes i que fonamenten la concessió de la subvenció.,
objectiu, executar el projecte o realitzar l’activitat subvencionada, i acreditar-ho conforme al
que estableix l’estipulació setena d’aquest conveni.
2.-Acreditar la personalitat jurídica de l'entitat d'acord amb l'art 32 de la LRJPAC respecte a
la representació de l'entitat ( CIF de la Fundació, Estatuts socials, NIF del President).
3.- Acreditar estar, amb anterioritat al pagament de la subvenció, al corrent de les obligacions
tributaries davant AEAT i la Tresoreria General de la Seguretat Social, d'acord amb els
articles 18 i següents del RD 887/2006, així com estar al corrent de les seves obligacions
fiscals davant l'Ajuntament, i no estar incursa en les prohibicions per l’obtenció de la condició
de beneficiari de l’article 13.2 i 3 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
4.-Comunicar a l’Ajuntament d'Eivissa l'obtenció d'altres subvencions òrgan concedent
l’obtenció d’altres subvencions o ajudes finalistes que finalitzin les mateixes activitats
subvencionades, procedents de qualsevol administració pública o entitats públiques o
privades. Aquesta comunicació s'haurà d'efectuar així com es conegui i, en tot cas, amb
anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons públics.
5.-Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts mentre puguin ser
objecte d'actuacions de comprovació i control.
6.-Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i seguiment de l’activitat i de control financer
segons la clàusula desena d'aquest Conveni que puguin realitzar els diferents serveis de
l’Ajuntament així com altres òrgans de control.
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En compliment del disposat a l'art 8 de l'Ordenança reguladora municipal constitueixen
obligacions dels beneficiaris de les subvencions en tot cas les següents que haurà
d’acreditar:

ACTA DE PLE

CINQUENA.-OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI.

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

L’Ajuntament d'Eivissa aportarà a la Fundación Ignacio Wallis la quantitat de 75.000,00€
(SETANTA-CINC MIL EUROS) per les despeses derivades de la realització de les activitats
objecte d'aquest Conveni. Aquesta aportació assignada a l'esmentada fundació es durà a
terme en dues anualitats. En el pressupost municipal per l’exercici 2015 serà amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 2015-23200-48000 corresponent al 25% del total de l'aportació i
per l'exercici 2016 el 75% restant amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2016-23200-48000,
concretament al pressupost de Benestar Social.
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7.-Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en el art 37 de la LGS.
8.-Respecte a les activitats subvencionables la Fundación Ignació Wallis farà constar la
col·laboració de l'Ajuntament d'Eivissa tant en els actes públics i de divulgació referent a les
actuacions objecte d'aquest Conveni i incloure l’escut de l’Ajuntament en lloc visible i
destacat.
Així mateix, queda sotmès a totes aquelles altres obligacions que es derivin de en la LGS, i el
seu reglament.
SISENA.- ABONAMENT DE LA SUBVENCIÓ.

La referida aportació serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos
per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administracions o ens públics o privats,si
l'import total subvencionat per part de les Administracions Públiques no supera el cost total
de l'activitat.
SETENA.-DESPESES SUBVENCIONABLES.
Es consideren despeses subvencionables d'acord amb el disposat en l'art 31 de la LGS les
despeses realitzades abans de la data de finalització del període de justificació establert i
que guardin estrictament relació directa amb l’objecte i activitats de la subvenció recollits en
la clàusula onzena.
En tot cas, es consideren despeses subvencionables aquells que sent correctament
justificats de conformitat amb la normativa en vigor, són necessària i responen a la
naturalesa i al normal desenvolupament del projecte o activitat.
A) Es consideren despeses corrents:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Material d’oficina no inventariable.
Serveis de comunicacions postals, telefònics i informàtics.
Despeses de divulgació.
Lloguer del local.
Despeses de manteniment del local, (electricitat, aigua, neteja, obres de reforma,
etc.).
Rebuts d'imposts.
Compra de productes alimentaris, d'higiene, de neteja, farmaciola, alimentació.
Despeses de seguretat i prevenció de riscos, (alarmes, extintors, etc.).
Compra d'electrodomèstics per al local, (radiadors, ventiladors, aspiradores, etc.).

17
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Per efectuar l'abonament, que podrà ser anticipat, no s'exigirà a l'entitat beneficiaria la
constitució d'una garantia.
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- Primer pagament: 25% de la quantitat subvencionada, després de la signatura del conveni.
- Segon pagament: el 50% de la quantitat subvencionada, a data de 31 de gener del 2016.
- Tercer pagament: el 25% de la quantitat subvencionada, prèvia la presentació de la
justificació de la subvenció, en el termini màxim de trenta dies.

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

S’estableix el següent calendari de pagaments que serà aplicable durant la vigència d’aquest
conveni, d'acord amb el disposat en l'art 9.2) de l'Ordenança reguladora:
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PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015
−
−
−
−
−

Assegurances.
Impost sobre valor afegit (IVA).
Despeses diverses de petita quantia (despeses de naturalesa corrent que no tenguin
cabuda en els anteriors conceptes).
Despeses de personal
Despeses de transport. Caldrà especificar el motiu,vehicle,trajecte i quilòmetres
realitzats.

b) No es consideren subvencionables:

Es consideraran despeses subvencionables les factures compreses entre
setembre de 2015 i el 15 de setembre de 2016.
VUITENA.-JUSTIFICACIÓ
JUSTIFICACIÓ.

DE

LA

SUBVENCIÓ

CONCEDIDA

I

el 16 de

TERMINI

DE

La Fundación Ignacio Wallis haurà de justificar davant l'Ajuntament d'Eivissa que s'han dut a
terme les activitats previstes en la clàusula primera i cinquena en relació amb l' onzena, així
com que l'import previst s'ha destinat a la realització d'aquestes activitats.
A)DOCUMENTACIÓ PER A JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ.

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

Les despeses d’amortització.
Interessos deutors dels comptes bancaris.
Interessos, recàrrecs i sancions administratives o penals.
Despeses de procediments judicials.
Despeses de restaurants, espectacles.
Despeses de begudes alcohòliques.
Rebuts de contraprestacions.

ACTA DE PLE

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La justificació de la subvenció concedida es realitzarà, mitjançant la presentació de la
següent documentació:

2.-Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la
concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats i dels resultats obtinguts. En
l'actuació del servei d'Atenció Personal (15 domicilis), s'especificarà a la memòria justificativa
la relació de casos atesos, actuacions i horaris d'intervenció, així com el còmput mensual
d'hores que es realitza, desglossat per cada domicili en concret i un sumatori del total d'hores
executades.
Pel què fa a l'actuació de menjar a domicili, caldrà especificar el total dels menús servits,
especificant el total mensual de menús, quants s'han servit amb l'adaptació a la malaltia de la
persona (diabètis, hipertenció, ...) així com la planificació d'una taula del menú setmanal que
es serveix en cada cas, incloent l'esmorzar i el dinar. (ANNEX I)
3.-Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que ha de
contenir:
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1.-Instància o formulari. M 154
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1. Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del creditor i
del document, el seu import, data d’emissió i, en el seu cas, data de pagament. En
cas que la subvenció s’atorgui d’acord a un pressupost, s’ha d’indicar les desviacions
les desviacions esdevingudes. (ANNEX II)
2. Les factures o documents (originals o acarades pel departament corresponent) de
valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa
incorporats en la relació a què es fa referència en el paràgraf anterior i, en el cas
d’imports iguals o superiors a 2.500 euros, la documentació acreditativa de pagament,
o el segell de pagat al comptat a la factura en cas d’imports inferiors a 2.500 euros.
Les factures han de recollir la firma del representant de l’entitat, així com un segellat
amb la lectura “Subvencionat per l’Ajuntament d’Eivissa”.

5. Declaració responsable, firmada per el President de la Fundació i expedida per el
Secretari de l’Associació altres sol·licituds de subvenció per la mateixa activitat
(ANNEX IV).
6. Certificat acreditatiu que l’entitat és al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries davant de l’ AEAT i la Tresoreria General de la Seguretat
Social, o autorització expressa per a la seva consulta per part de l’Ajuntament
d’Eivissa ( ANNEX V).
B) TERMINI DE JUSTIFICACIÓ.

ACTA DE PLE

4. Declaració responsable firmada per el President de la Fundació, i expedida per el
Secretari de la Fundación Ignacio Wallis, en la que s’acreditarà que la despesa per el
que es va concedir la subvenció s’ha realitzat en la seva totalitat (ANNEX III).

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

3. Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència.

La quantitat que haurà de justificar la Fundación Ignacio Wallis davant els òrgans municipals,
serà exactament la mateixa que li hagi estat assignada a través del pressupost municipal de
l'exercici de l'any 2015 i 2016 per l’Ajuntament d’Eivissa.
NOVENA.- REINTEGRE DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA.
Es procedirà al reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència dels interessos de
demora en els següents supòsits:
1.-Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat.
2.-Incompliment de l’obligació de justificació o justificació insuficient dins del terminis
previstos.
3.-Incompliment de l’obligació de difondre el caràcter municipal de l’aportació.
4.-Negativa per part del beneficiari a les actuacions de control establertes per part de
l'Ajuntament.
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S’estableix el termini de justificació, que serà aplicable durant la vigència d’aquest conveni:
L’últim dia per entregar la justificació d’aquest conveni serà el 30 de setembre de 2016.
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El procediment de reintegrament es regirà pel que estableix en el art 37 i següents de la
LGS.
DESENA.- CONTROL FINANCER I ECONÒMIC DE LA SUBVENCIÓ.
Correspon a la Intervenció de l'Ajuntament, sense perjudici de les funcions de la Sindicatura
de Comptes, la funció interventora, de control financer i econòmic, aquest
control financer de la subvenció tindrà per objecte verificar:

El control del compliment de l'objecte, les condicions i la finalitat de les quantitats rebudes
s'efectuarà d'acord amb allò previst en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i el seu Reglament, aprovat per Real Decret 887/2006, de 21 de juliol i
normativa autonòmica.

1.- La Fundació Ignacio Wallis es compromet a complir amb el disposat en aquest conveni i
ambdues parts es comprometen a establir, millorar o modificar protocols metodològics del
treball en xarxa, així com impulsar programes o activitats conjuntes per tal de millorar
l’atenció de les persones majors o amb manca d’autonomia.
2. La Fundació Ignacio Wallis prestarà diàriament servei d’esmorzar i dinar a domicili per a
30 ciutadans.
3-.La Fundació Ignacio Wallis prestarà el servei d’atenció personal per a 15 ciutadans. La
comissió del Servei de Promoció de l'Autonomia i Atenció a la Dependència, resoldrà el
número d'hores i tasques a realitzar en cada domicili.

ACTA DE PLE

ONZENA .- COMPROMISOS.

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

1. L’adequada i correcta obtenció de la subvenció per part del beneficiari.
2. L’adequada i correcta justificació de la subvenció per part del beneficiari.
3. La realitat de les operacions que, d’acord amb la justificació hagin estat
finançades amb la subvenció.

4. Els tècnics del Servei de Promoció per l’Autonomia i Atenció a la Dependència de
l’Ajuntament d’Eivissa seran els encarregats de donar les altes i les baixes en el servei. Així
com de realitzar les visites domiciliàries per la idoneïtat del recurs prestat.
5.- El menjar a domicili serà l’adequat a les prescripcions mèdiques segons els informes que
s’adjuntin, complint amb les dietes indicades per el personal de salut.
6.-El beneficiari haurà de complir amb el disposat en l'article 8 de l'Ordenança reguladora de
subvencions, són obligacions del beneficiari d'una subvenció:
a) Complir l'objectiu, realitzar l'activitat o executar el projecte o adoptar el comportament que
va fonamentar la concessió de la subvenció.
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3.- La Fundación Ignacio Wallis posa a disposició un professional que realitzarà tasques de
supervisió dels serveis prestats i de coordinació amb els tècnics municipals.
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7.-Per tant, el beneficiari té l'obligació de justificar davant l'òrgan cocedent l'aplicació dels
fons percebuts a la finalitat per la qual es concedeix la subvenció, justificant-se el 100% del
cost total de l'activitat subvencionada.
8.- Ambdues parts s'obliguen, amb l'execució del present conveni, a complir amb la
normativa de protecció de dades de caràcter personal, en concret la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal.
9.-L'ajuntament es compromet a complir la clàusula sisena.
DOTZENA.-RESOLUCIÓ DEL CONVENI.
El Conveni es resoldrà si es donen les següents causes:

4.Denúncia de qualsevol de les parts, manifestada per escrit.
Respecte al règim de responsabilitats i d'infraccions i sancions s'ha de tenir en compte el
disposat en el Títol III de l'Ordenança reguladora de l'atorgament de subvencions municipal.
TRETZENA.-RESOLUCIÓ DE DIFERENCIES I QUESTIONES LITIGIOSES.
Les parts que subscriuen aquest Conveni es comprometen a intentar resoldre en comú les
diferències que pugin sorgir en l'aplicació i la interpretació d'aquest Conveni. Però si això no
és possible, les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució
i els efectes d'aquest Conveni han de ser del coneixement i de la competència de l'ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
En tot cas, la Fundación Ignacio Wallis inhibeix a l’Ajuntament de tota responsabilitat que es
pugui derivar del funcionament dels serveis que es prestin a l’empar d’aquest conveni.
CATORZENA.-VIGÈNCIA.
Aquest Conveni entra en vigor des de la seva signatura fins al dia 31 de desembre de 2016.
I perquè així consti, ambdues parts s’afirmen i ratifiquen a l’exposat i en les clàusules
convenides i, en proba d'allò, signen el present document en duplicat exemplar, en el lloc i
data assenyalat a l’encapçalament.
Rafael Ruiz Gonzàlez
Alcalde

Vicente Juan Segura
President de la Fundación Ignacio Wallis”

ANNEXES
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3.Impossibilitat material o legal de complir les obligacions que es deriven de l'objecte del
conveni.
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2.L'anul·lació o la revocació de l'acte de concessió de la subvenció.

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

1.Incompliment de les obligacions per part de qualsevol de les parts signants , o ambdues.
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JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN DIRECTA DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL

ENTIDAD SOLICITANTE

CIF:

Razón Social:

Dirección:

Núm.:

Municipio:

Provincia:

Otros (Polígono, nombre de la casa, etc.):

Correo electrónico:

Número Registro Entidades Vecinales del
Ayuntamiento de Eivissa:

Piso: Puerta:

CP:

Móvil:

¿Como quieren recibir la notificación?

♦ Fax  Correo postal  Correo electrónico

Presidente/a (nombre y apellidos):

Doc. de Identidad:

Secretario/a (nombre y apellidos):

Doc. de Identidad:
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PERSONA REPRESENTANTE

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

Fax:

Esc.:

ACTA DE PLE

Teléfono:

Bloque:

SOLICITUD DE JUSTIFICACIÓN

22
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CERTIFICAN:
1. Que se ha realizado el programa/actividad: ...............................................................................
…………………………………………………....…………….............................................................,
Subvencionado con ....................................... mediante acuerdo de …..........................................
de fecha .......................................
2. Que el coste total de la actividad/programa es de .......................................€ y se ha financiado de la
siguiente forma:
Aportación entidad: .......................................................... €
Aportación solicitada: …................................................... €

Σ La aprobación de la justificación presentada.

ACTA DE PLE

Σ El ingreso de la cantidad subvencionada.

DOCUMENTOS QUE ADJUNTAN

Σ Memoria justificativa del proyecto (Anexo 1)
Σ Listado de justificantes y su relación con el programa subvencionado (Anexo 2)
Σ Factures y otros documentos originales o copias compulsadas por el departamento correspondiente, que
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SOLICITAN

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

Otras ayudas solicitadas: …............................................. €
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acrediten el destino de la subvención. En el caso de importes iguales o superiores a 2.500€, la
documentación acreditativa del pago, o el sello de pagado al contado en las facturas inferiores a 2500€.

Σ Declaración de responsable de los gastos objeto de la subvención concedida. (Anexo 3)
Σ Declaración sobre otras solicitudes de subvención por la misma actividad. (Anexo 4)
Σ Informe de la AEAT y de la Tesorería General de la Seguridad Social de estar al corriente de les
obligaciones tributarias o autorización expresa para su consulta por parte del Ayuntamiento de Eivissa o
declaración responsable firmada en caso de subvenciones que no superen en la convocatoria el importe de
3.000 € (Art.24.4 del R.D. 887/2006) (Anexo 5)
Σ Más documentación....................................................................................................................

(Firma)
EXCM. AJUNTAMENT D’EIVISSA

ANEXO 1

MEMORIA DE ACTUACIÓN DEL PROYECTO
(Con indicación de las actividades realizadas y resultados obtenidos)
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ACTA DE PLE

El/la presidente/a Sello de la entidad El/la secretario/a

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

Eivissa, de de 20

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015

SOBRE LA ENTIDAD
Nombre de la entidad:

NIF:

Persona responsable:
Nombre proyecto:

Codi:

Indique en qué convocatoria se financió:

SOBRE EL PROYECTO A JUSTIFICAR

ACTA DE PLE

Denominación:

Descripción del proyecto ejecutado:
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(Indicando las modificaciones que se hayan producido respecto al proyecto presentado en la convocatoria y los motivos)

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

Breve descripción:

25

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015

Ámbito temático y programa:

Lugar de realización de la actividad o servicio:

Destinatarios del proyecto:

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

ACTA DE PLE

(¿Cuáles han sido los destinatarios del proyecto y cuál ha sido su participación en el proceso de definición, ejecución y
seguimiento y número de residentes en el municipio de Eivissa que se han beneficiado del proyecto?)
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Objetivos:

Actividades realizadas:
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Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015

ACTA DE PLE

Plan de comunicación y difusión:

RECURSOS UTILIZADOS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

Evaluación y seguimiento, resultados:
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Recursos humanos propios de la entidad:

Recursos humanos ajenos a la entidad:

Infraestructuras propias:

Infraestructuras ajenas en régimen de alquiler o compra:
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Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015

Recursos materiales:

Eivissa, de de 20

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

ACTA DE PLE

VALORACIÓN CUALITATIVA Y CONCLUSIONES DEL PROYECTO EJECUTADO

(Firma)
EXCM. AJUNTAMENT D’EIVISSA

ANEXO 2
RELACIÓN DE FACTURAS
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El/la presidente/a Sello de la entidad El/la secretario/a

CONCEPTO
(IVA
incluido)

justificado

29
Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

FACTURA
PROVEEDOR/ORA
IMPORT
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NÚMERO
total factura

ACTA DE PLE

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015

IMPORTE
FECHA pago

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015

TOTAL

Sr./Sra........................................................................................................................................
Presidente/a de ...........................................................................................................................
en relación con la justificación de la subvención concedida por el Ajuntament d'Eivissa, en virtud del
convenio suscrito en fecha .......................... ........

ACTA DE PLE

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

ANEXO 3

PRIMERO. Los gastos para los que se ha concedido la subvención se han realizado íntegramente.

SEGUNDO. Que el importe de la subvención/subvenciones concedida/as no supera el importe total de
los gastos realizados, y que las aportaciones han sido destinadas a los gastos objeto de la subvención.

TERCERO. Que no me encuentro en ninguno de los supuestos previstos de prohibición para la
obtención de la condición de beneficiario del articulo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre de
subvenciones, ni del articulo 7 de la ordenanza reguladora de leas bases Generales en materia de
subvenciones del Ajuntament d'Eivissa
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DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE:

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015

Y para que así conste ante el Ajuntament d'Eivissa, a los efectos de la justificación de la subvención
concedida por esta institución, firmo esta declaración.

Eivissa, de de 20

(Firma)

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE OTRAS SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN PARA
LA MISMA ACTIVIDAD

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

ANEXO 4

ACTA DE PLE

EXCM. AJUNTAMENT D’EIVISSA
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Sr. / Sra.........................................................................................................................................
Cargo:..........................................................................................................................................
Entidad Solicitante.......................................................................................................................
número.:.....................Dirección:.................................................................................................
Localidad:........................................................ Código Postal:....................................................

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE:
PRIMERO. No haber solicitado ni obtenido ninguna subvención para el mismo proyecto de otras
entidades públicas ni privadas.
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Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015
SEGUNDO. Haber solicitado u obtenido subvención para el mismo proyecto de otras entidades
públicas o privadas.

Subvención concedida

ACTA DE PLE

Eivissa, de de 20

(Firma)
EXCM. AJUNTAMENT D’EIVISSA

ANEXO 5
AUTORIZACIÓN PARA ACCEDER A LOS DATOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA Y DE
LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

32

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

Subvención solicitada
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Entidad

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015

Persona que autoriza
Doc. de identidad:

Nombre y apellidos:

Domicilio:

Núm.:

Municipio:

Provincia:

Otros (Polígono, nombre de la casa, etc.):

Correo electrónico:

Piso: Puerta:

CP:

Móvil:

Trámite para el que se autoriza la solicitud y recepción de información de la Agencia Tributaria:

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

Fax:

Esc.:

ACTA DE PLE

Teléfono:

Bloque:

Autoriza Al Ayuntamiento de Eivissa para que pueda solicitar y recibir información de:
La Agencia Tributaria que acredite:

♦ Que estoy al corriente de obligaciones tributarias
♦ Mi declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el marco del
Convenio de colaboración entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la
Federación Española de Municipios en materia de intercambio de información tributaria y
colaboración en la gestión recaudadora con las Entidades Locales, de 15 de abril de 2003, al
cual se adhiere el Ajuntament de Eivissa, por acuerdo de su órgano de gobierno de 22 de
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___________________________________________________________________________

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015
diciembre de 2004.
La Tesorería General de la Seguridad social que acredite:

♦

Que estoy al corriente de pago con la TG de la Seguridad Social

Eivissa, de de 20
(Firma)

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Benestar Social i Serveis a les
Persones.

Sr. Ribas: La Fundació Ignasi Wallis és una entitat del Bisbat d’Eivissa i Formentera, que té
per finalitat el suport i l’atenció social a la població desfavorida, i en especial a persones en
situació de dependència. Aquest conveni es ve signant des de fa vuit anys, i que serveix per
donar 30 menjars a domicili i 15 atencions domiciliàries a ciutadans del municipi. El conveni
permet la prestació del servei diàriament i de manera ininterrompuda des del 16 de setembre
de 2015 fins al 16 de setembre de 2016. El cost és de 75.000 euros i es pressuposta de
manera plurianual.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

ACTA DE PLE

Intervencions:

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

EXCM. AJUNTAMENT D’EIVISSA”

6.1.- Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal d'instar al Consell Insular
d'Eivissa per a la creació d'una Àrea de Prestació Conjunta per al sector de l'autotaxi a tota
l'illa.
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
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6è. Mocions amb proposta d'acord:

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015
Que el año 1997 se creó la primera Orden de Recogida de Viajeros, actualizada
periódicamente, en la que todos los Ayuntamientos de la isla de Ibiza, mostraban su
conformidad en la creación de un Área Territorial de Prestación Conjunta.
Que en el año 2004, se aprobó una tarifa única por parte del Govern Balear,
reforzando el compromiso de los Ayuntamientos para conseguir dicha Área de Prestación
Conjunta.

Que no es lógico aplicar un GPS único, como es intención del Consell de Alcaldes,
sin anteriormente crear un área de Prestación Conjunta perfectamente regulada y controlada
por la Administración.
Es por lo que se
SOLICITA
Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO

ACTA DE PLE

Que para una óptima prestación del servicio es precisa la creación de esa Área de
Prestación Conjunta, organizada por un órgano supramunicipal que la regule y controle,
evitando por ejemplo: una inapropiada distribución de los taxis en al geografía insular; la alta
de servicio al cliente, lo que provoca un incremento de oferta ilegal; la descoordinación en la
asignación de los días libres a los taxistas evitando la competencia desleal entre municipios;
un descontrol por parte de la administraciones y una pérdida de rentabilidad para el sector
del taxi.

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

Que en la actualidad hay un orden de recogida de viajeros, redacada por el Govern
Balear cuya última actualización es del 2013, declarada nula de pleno derecho por el
Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Eivissa, a 22 de Octubre de 2015
Antonio Villalonga Juan”
Intervencions:
Sr. Villalonga: Entenen que no hi por haver un GPS únic, sense una àrea de prestació
conjunta per a tota l’illa.
Sr. Flores: Estan d’acord amb l’àrea de prestació conjunta.
Sr. Hinojo: L’equip de govern també està d’acord. El més lògic per evitar conflictivitat en el
servei del taxi, per millorar el trànsit, per tenir una millor coordinació, seria una àrea de
prestació conjunta. Per això instaran al Consell Insular a que la faci. Votaran favorablement.
Sr. Villalonga: Agraeix el vot favorable, i creu que en aquest cas han d’anar tots a una
perquè se solucionin els problemes del taxi que hi ha en el municipi.
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El Ayuntamiento de Eivissa insta al Consell Insular de Eivissa a la creación de un
Área de Prestación Conjunta para el sector del autotaxi en toda la isla de Ibiza.

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015
Sr. Flores: El seu vot serà a favor. El fet de la prestació conjunta ajudarà a combatre els
taxis pirata.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.
6.2.- Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal que es modifiqui l'article
5è. de l'ordenança fiscal de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
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,

Que para potenciar tanto los vehículos eléctricos de batería, los vehículos híbridos
enchufables y los vehículos eléctricos de autonomía extendida, es preciso efectuar una
política fiscal favorecedora a la renovación del parque automovilístico dejando de bonificar
los vehículos con más de 25 años, excepto los históricos y bonificando la adquisición de
vehículos eléctricos e híbridos.
Que en la actualidad la ordenanza fiscal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica del Ayuntamiento de Eivissa, indica en su artículo 5:
Se establece la bonificación del 100% de la cuota del Impuesto, para los vehículos
históricos, o aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años contados a
partir de la fecha de su fabricación. Si ésta no se conociera, se tomará como tal la de su
primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo de varante se
dejó de fabricar.
Se establece una bonificación del 50% de la cuota del Impuesto, en función de la
utilización de motores eléctricos en los vehículos, para su incidencia en el medio ambiente.
Que el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales regula las
siguientes bonificaciones de carácter potestativo, que se aplicarán a la cuota de la tarifa o a
la cuota incrementada, según lo que disponga la correspondiente ordenanza fiscal.
1. Bonificación de hasta el 75% en función de la clase de carburante que
consuma el vehículo, en razón a la incidencia de la combustión de dicho
carburante en el medio ambiente.
2. Bonificación de hasta el 75% en función de las características de los motores
de los vehículos y su incidencia en el medio ambiente.
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Que para disponer de una ciudad habitable en el tiempo, tanto en niveles de
contaminación, ruido y sostenibilidad energética, es preciso potenciar los vehículos
eléctricos.

ACTA DE PLE

EXPONE

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015
3. Bonficación de hasta el 100% para los vehículos históricos o aquellos que
tengan una antigüedad mínima de 25 años.
Que es preciso potenciar los vehículos eléctricos y reducir las bonificaciones a un
parque automovilístico obsoleto y contaminante, efectuando para ello la modificación de la
ordenanza fiscal.
Es por lo que se
SOLICITA
Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO

· Se establece una bonificación del 75% de la cuota del Impuesto, para los vehículos
que utilicen para su funcionamiento exclusivamente fuentes de energía no
contaminante.
· Se establece una bonificación del 75% de la cuota del Impuesto, para los vehículos
eléctricos e híbridos.
Eivissa, a 22 de Octubre de 2015
Antonio Villalonga Juan”

ACTA DE PLE

· Se establece una bonificación del 100% de la cuota del Impuesto para los vehículos
històricos.

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

El Ayuntamiento de Eivissa reemplazará el contenido del artículo 5º de la ordenanza
fiscal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, por el siguiente texto:

Sr. Villalonga: El motiu de la moció és que, a part de recolzar l’ecologia i cuidar el medi
ambient, és faci un pas més i es revisi l’ordenança de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica i es canviïn les bonificacions. No té sentit bonificar vehicles de més de 25 anys que
contaminen molt tal i com està ara.
Sr. Varela: El seu vot serà favorable. Quant als cotxes històrics, contaminen molt, i si no és
històric de veritat no té sentit que se’l bonifiqui.
Sr. Molina: Agraeix que porti aquesta moció al Ple, perquè aquest equip de govern té una
sensibilitat especial per als temes que tenen a veure amb la reducció d’emissions. És un
tema que tenien intenció de dur al Ple, perquè en el seu programa hi ha un punt que diu que
posaran en marxa mesures per augmentar els usuaris de vehicles elèctrics, bonificacions
fiscals, zones de càrrega, etc.
Proposa deixar sobre la taula aquesta moció, i tenir una reunió la setmana que ve i tancar
una redacció de l’ordenança que sigui un poc més precisa en el seu articulat.
Hi ha altres temes que es podrien estudiar, perquè esta bé que els vehicles híbrids tributin
menys, però també els agradaria mirar la possibilitat de que els vehicles més contaminants
paguin més. Ho podrien dur al proper Ple.
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Intervencions:

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015
Sr. Villalonga: Podrien aprovar els punts 1 i 3 i el 2 deixar-lo pendent.
Sr. Molina: Preferiria fer una modificació de l’ordenança i no dos en un mes. Estan a favor
dels punts 1 i 3.
Sr. Villalonga: Retira el punt 2.
Sotmesos a votació els punts 1 i 3 de la moció són aprovats per unanimitat.
6.3.- Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal d'instar al Govern Balear
per a la realització de diferents actuacions en relació a l'impost de turisme sostenible.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:

al amparo del art. 87 de la ley 20/2006, de 15 de diciembre,

EXPONE
Que el Govern Balear está redactando un nuevo gravamen denominado “Impuesto de
turismo sostenible”, mediante el cual los establecimientos hoteleros recaudarán, en base a
su calificación, una cantidad por persona y día de estancia en Baleares.
Que a fecha de hoy existe intención de realizar una distribución de dinero recaudado
en base a los proyectos que se presenten y no en base a las cantidades que recauden cada
una de las islas, siendo por tanto dicha distribución, susceptible de continuar creando
desigualdades e injusticias entre las distintas islas del archipielago.
Que la recaudación de dicho impuesto, generará un coste añadido en
horas/hombre/año en aquellos establecimientos que lo recauden, siendo por tanto necesario
compensar dicho coste con un pequeño porcentaje del importe recaudado, por ejemplo un
1%, para la el establecimiento hotelero.
Que es preciso intensificar el control sobre la oferta turística ilegal y alegal, ya que
genera una competencia deslear respecto la oferta turística que cumple con la legalidad, y
además no contribuye en la recaudación de este impuesto.
Que siendo un impuesto añadido a los ya existentes, y con un abanico de proyectos
abierto, es importante dedicar las cantidades recaudadas, principalmente al mantenimiento y
conservación del medio ambiente, ya que es uno de los principales problemas de nuestra isla
y no a cuestiones que deben financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado
y/o de la Comunidad Autónoma.
Que con el deseo de fomenar la participación ciudadano, es necesario que esta se
involucre en la vida pública, pudiendo proponer proyectos y opinar sobre los que se
presenten, mediante la realización de consultas populares.
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Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015
Es por lo que se
SOLICITA
Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1.- El Ayuntamiento de Eivissa insta al Govern Balear a legislar en el nuevo Impuesto
de Turismo Sostenible, las siguientes propuestas:
· Dedicar íntegramente (a excepción de los costes de recaudación), el dinero obtenido
en cada isla a la realización de proyectos en dicha isla.

2.- El Ayuntamiento de Eivissa insta al Govern Balear a intensificar la lucha contra la
oferta de alojamientos turísticos ilegales y alegales.
Eivissa, a 22 de Octubre de 2015
Antonio Villalonga Juan”
Intervencions:
Sr. Villalonga: El Govern Balear està tramitant un nou gravamen denominat “Impost de
Turisme Sostenible”. Es vol aplicar ja l’any que ve. Aquest impost pretén recaptar per les
estàncies que s’efectuïn. Però hi ha una sèrie de qüestions més importants, i és que a data
d’avui no se sap com se distribuiran els diners. Hi ha intenció per part d’un polític mallorquí,
d’ajuntar-ho a una borsa comú i que després es reparteixi com es decideixi des de Mallorca.
El seu grup considera que els diners de cada illa s’han de tornar a cada illa, pels projectes
que cada illa decideixi.
Creuen que les persones que efectuïn la recaptació, han de cobrar una mínima quantitat que
les compensi els cost que té efectuar aquesta recaptació.
Pensen que el que es recapti s’ha de dedicar a medi ambient, i que la ciutadania hauria de
participar en quins projectes s’han de finançar i quins no.
Sr. Tur Ripoll: Presenta una transaccional del tenor literal següent:
“1.- L’Ajuntament d’Eivissa insta al Govern central a continuar les negociacions per la millora
del sistema de finançament autonòmic durant la propera legislatura amb l’objectiu que les
Illes Balears tinguin un millor finançament que faci innecessari l’establiment de noves
càrregues impositives.
2. L’Ajuntament d’Eivissa insta al Govern balear que es comprometi a que qualsevol ingrés
extraordinari de la Comunitat Autònoma sigui repartit en funció de la Llei de Finançament del
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· Promover la participación ciudadano en la realización de propuestas de proyectos y
en la votación de los proyectos.

ACTA DE PLE

· Dedicar principalmente las cantidades recaudadas a la conservación y
mantenimiento del medio ambiente.

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

· Compensar económicamente a las personas físicas y jurídicas que efectúen dicha
recaudación, por los costes generados.

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015

Sr. Villalonga: L’ecotasa s’aplicarà probablement l’any que ve, per això prefereix afegir
punts en relació a què es pugui millorar el text, que fer un text en relació a que millori el
finançament a Madrid, que no s’ha millorat quan hi havia PP i PSOE a totes les
administracions. Amb la qual cosa prefereix que els diners que es recaptin a Eivissa es
quedin aquí.
Poden votar els punt per separat. Sí que està d’acord en afegir lo dels bens patrimonials.
Quant al punt segon, això no és l’IVA, perquè aquest impost tal vegada no el tengui un hotel
d’una altra província. L’IVA és un impost genèric que es paga en tothom a la península i
balears, en canvi aquí estan parlant d’un sector econòmic determinat, i a una zona
geogràfica determinada.
Quan al que menciona sobre el nombre de temporades i els creues. Si proposa la redacció
que vol, per la seua part no té cap inconvenient en millorar el text de la moció.
Demana que pensin amb la gent que ha de recaptar. Si haguessin de recaptar per a un altre
segurament no els agradaria fer-ho gratis.
Sr. Tur Ripoll: El Sr. Villalonga no ha fet menció a les transaccionals que han presentat. La
Sra. Corral tampoc ha fet menció als seus suggeriments del grup popular, per tant el seu vot
serà en contra.
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Sra. Corral: Estan només parcialment d’acord amb els plantejaments del Sr. Villalonga, i per
aquest motiu els agradaria votar punt per punt la moció.
Ja estan treballant en presentar al·legacions a l’esborrany d’aquesta Llei. En relació a les
temporades turístiques, en les quals s’ha dividit l’import a pagar d’aquest impost, les
temporades que han inclòs són, una que va de l’1 d’abril a 31 d’octubre que es consideraria
temporada alta, amb un preu més alt, i de l’1 de novembre fins al 31 de març temporada
baixa. No obstant pel que fa referència a Eivissa, aquestes temporades no coincideixen amb
el que realment hi ha aquí i amb el que es viu cada any. En principi l’equip de govern
suggerirà que hi hagi tres temporades en comptes de dues. Es consideraria temporada mitja
els mesos d’abril, maig, juny, setembre i octubre, temporada baixa de l’1 de novembre al 31
de març, i temporada alta de l’1 de juliol al 31 d’agost.
L’altre punt en el qual encara estan treballant, i estan obtenint informació actualitzada, és el
que es refereix als creuers que facin nit a l’illa. Consideren que els creuers que arriben a
Eivissa tendrien que estar en igualtat de condicions que els que arriben a Palma.
En relació a la moció, li agradaria votar la moció punt per punt.
En el primer punt, retirarien “a excepció dels costos de recaptació”.
En el segon punt, no estan d’acord, perquè seria com un greuge comparatiu, ja que per
exemple la gent que recapta l’IVA no perceben res per fer aquesta recaptació.
En el tercer punt, afegirien que també es dediqui a la conservació dels bens patrimonials.
En el quart punt, han reactivat el Consell de Participació Ciutadana, des del qual es podran
elevar propostes, tant per al Consell com per al Govern.
Veuen una actitud per part del govern en solucionar aquest problema. De moment ja han
anunciat que hi haurà un nou servei d’inspeccions, que consideren ajudarà bastant a la
consecució d’aquest fi.

ACTA DE PLE

Consells Insulars i de la Llei de Transferència de Promoció Turística.
3.- L’Ajuntament d’Eivissa insta al Consell Insular d’Eivissa a intensificar la lluita contra
l’oferta d’allotjaments turístics il·legals i alegals dins de les competències en ordenació i
inspecció turística que li són pròpies.”
Si accepta aquestes transaccionals votaran a favor.

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015
El Sr. Villalonga diu que no s’ha fet res. Ha de saber que hi ha un règim especial per Balears,
que si ha treballat intensamente i que s’han aconseguit moltes coses.També s’ha aconseguit
una millora substancial de les tarifes que es poden cobrar a les energies netes.
Sra. Corral: Referent al punt segon. Li vol recordar que cada comunitat autònoma té
impostos propis, i en cap d’elles es remunera perquè aquests impostos es recaptin. Per tant
en aquest punt no arribaran a un acord.
Referent als dos punts que l’equip de govern vol tocar, sobre el nombre de temporades i els
creuers. Volen fer aquestes al·legacions perquè, realment, consideren que són importants.
No creu que s’hagin d’incloure aquí, perquè encara estan treballant en això mirant la forma
en què es presentaran, però que tenguin en compte que l’Ajuntament està treballant per
aconseguir les millors condicions en el que fa referència a aquesta illa.

Se sotmet a votació el següent text:

· Dedicar íntegramente el dinero obtenido en cada isla a la realización de proyectos
en dicha isla.
· Compensar económicamente a las personas físicas y jurídicas que efectúen dicha
recaudación, por los costes generados.
· Dedicar principalmente las cantidades recaudadas a la conservación y
mantenimiento del medio ambiente y conservación de bienes patrimoniales.

ACTA DE PLE

“1.- El Ayuntamiento de Eivissa insta al Govern Balear a legislar en el nuevo Impuesto de
Turismo Sostenible, las siguientes propuestas:

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

Sr. Villalonga: A l’apartat primer del punt 1, es retira “(a excepción de los costes de
recaudación)”. El segon queda igual. El tercer s’afegeix: “conservación de elementos
patrimoniales. El quart queda igual.

2.- El Ayuntamiento de Eivissa insta al Govern Balear a intensificar la lucha contra la
oferta de alojamientos turísticos ilegales y alegales.”
Sotmès a votació l’apartat primer del punt 1, és aprovat amb els vots a favor dels Srs. Ruíz,
Molina, Tur Cardona, Perez, Ribas, Hinojo, Villalonga i Sres. Boned, García, López, Torres,
Corral i Mengual, i en contra dels Srs. Tur Ripoll, Garriz, Flores, Michiotti, Varela de Limia i
Sres. Marí, Fajarnés i Cardona.
Sotmès a votació l’apartat segon del punt 1, és desestimat amb els vots en contra dels Srs.
Ruíz, Molina, Tur Cardona, Perez, Ribas, Hinojo, Tur Ripoll, Garriz, Flores, Michiotti, Varela
de Limia i Sres. Boned, García, López, Torres, Corral, Mengual, Marí, Fajarnés i Cardona, i el
vot a favor del Sr. Villalonga.
Sotmès a votació l’apartat tercer del punt 1, és aprovat amb els vots a favor dels Srs. Ruíz,
Molina, Tur Cardona, Perez, Ribas, Hinojo, Villalonga i Sres. Boned, García, López, Torres,
Corral i Mengual, i l’abstenció dels Srs. Tur Ripoll, Garriz, Flores, Michiotti, Varela de Limia i
Sres. Marí, Fajarnés i Cardona.
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· Promover la participación ciudadano en la realización de propuestas de proyectos y
en la votación de los proyectos.

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015
Sotmès a votació l’apartat quart del punt 1, és aprovat amb els vots a favor dels Srs. Ruíz,
Molina, Tur Cardona, Perez, Ribas, Hinojo, Villalonga i Sres. Boned, García, López, Torres,
Corral i Mengual, i l’abstenció dels Srs. Tur Ripoll, Garriz, Flores, Michiotti, Varela de Limia i
Sres. Marí, Fajarnés i Cardona.
Sotmès a votació el punt 2, es aprovat per unanimitat.
6.4.- Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal d'iniciar els tràmits, en el
termini de sis mesos, per crear un museu de la mar, i estudiar la possibilitat d'ubicar-lo a
l'antic "Casal de Joves" del Port de la Ciutat.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del

al amparo del art. 87 de la ley 20/2006, de 15 de diciembre,
Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares

Que nuestro municipio tiene una vinculación directa con el mar Mediterráneo a nivel
económico, cultural, geográfico e histórico.
Que en la actualidad no existe un lugar adecuado en el que se pueda explicar dicha
relación, ni en el que se puedan exponer objetos y documentación relacionados con el mar,
siendo por tanto precisa la creación de este espacio para potenciar el desarrollo y
conocimiento de nuestra cultura.

ACTA DE PLE

EXPONE

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,

Que es preciso incrementar la oferta museística, tanto por su aportación cultural a la
ciudad como por el incremento de la oferta turística que supone, especialmente en
temporada baja.
Es por lo que se
SOLICITA
Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
El Ayuntamiento de Eivissa:
1.- Iniciará los trámites, en un plazo máximo de seis meses, para crear un
museo del mar.
2.- Estudiará la posibilidad de ubicar dicho museo en el antiguo “Casal de
Joves” del Puerto de la ciudad o en otro edificio en el puerto de Ibiza
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Que existen varios edificios públicos infrautilizados o en desuso –como el antiguo
Casal de Joves en el puerto- que, por ejemplo, podría alojar un museo dedicado al mar.

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015
Eivissa, a 26 de Octubre de 2015
Antonio Villalonga Juan”
Intervencions:

Sr. Villalonga: La importància de posar un termini de sis mesos, és que creu que és millor
que hi hagi un termini. Quin termini troba adient?
Sra. Marí: Havia proposat el Museu de la Pesca perquè seria més fàcil de dur a terme. Li
agrada que el Sr. Tur hagi canviat d’opinió.
Sr. Tur Cardona: 1 any?
No ha canviat d’opinió, creu que és millor el Museu de la Mar que inclogui el de la pesca.
Sotmès l’assumpte a votació, per unanimitat s’acorda l’aprovació del següent text:
“1.- Iniciará los trámites, en un plazo máximo de un año para crear un museo del mar.
2.- Estudiará la posibilidad de ubicar dicho museo en el antiguo “Casal de Joves” del
Puerto de la ciudad o en otro edificio en el puerto de Ibiza.”
6.5.- Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per tal de revisar els arbres
del municipi.
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Sr. Tur Cardona: Tots estan d’acord que el Museu de la Mar ha de ser una realitat.
No tenen cap problema en votar a favor d’aquesta proposta, però no veuen la necessitat de
que tengui que ser en un termini de sis mesos. Volen que sigui una realitat però en les millors
condicions possibles.
L’edifici de l’antic Casal de Joves és una bona ubicació, però per fer-hi un Museu de la Mar
tendria moltes mancances, per una qüestió d’espai. S’haurien de mirar altres opcions pel
tema d’espai.
Respecte al Museu de la Pesca que menciona la Sra. Marí, no és cert que el projecte
estigués quasi acabat. Era un esborrany d’un centre d’interpretació de la pesca, i no hi havia
partida pressupostària.
No tenen cap problema en votar a favor, si l’elimina el termini de sis mesos per iniciar els
tràmits.

ACTA DE PLE

Sra. Marí: Varen deixar el projecte finalitzat, però era per el museu de la pesca, perquè al
Casal no hi cabia el museu de la mar. Estava quasi acabat.
Creu que la Comandància de Marina és el lloc ideal per fer el Museu de la Mar.
Si canvia Museu de la Mar per Museu de la Pesca en el Casal, votaran favorablement.

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

Sr. Villalonga: Creu recordar que tots els partits que estan aquí representants, portaven en
el seu programa electoral la creació d’un Museu de la Mar.
Aquesta ciutat té una gran relació amb aquest medi, i considera que existeix molt de material
documental, així com moltes persones que podrien ajudar en la creació d’aquest museu, amb
molts aspectes com la pesca, els corsaris, el transport, etc.
Un dels espais que es podria utilitzar seria el Casal de Joves, encara que hi ha altres espais
que es podrien utilitzar com és l’antiga Comandància de Marina. Per la qual cosa considera
que l’Ajuntament hauria d’iniciar, en un termini de sis mesos, els tràmits per crear aquest
museu.

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L’AJUNTAMENT
D’EIVISSA SOBRE PROPOSTA D’ACORD PER REVISAR ELS ARBRES DEL
MUNICIPI
VIRGINIA MARÍ RENNESSON, portaveu del Grup Municipal Popular, a l’empara de
l’establert en els articles 91.4 i 97.3 del Reial decret 2568/1986 pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funiconament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per
al seu debat i aprovació la següent MOCIÓ.

Resulta evident que l’Ajuntament ha de minimitzar els riscos que aqueixes caigudes puguin
ocasionar, per la qual cosa és necessari realitzar quantes inspeccions i estudis siguin
necessaris per tractqar de garantir la seguretat dels veïns.
Per tot això, el Grup Municipal Popular proposa el Ple l’adopció del següent
ACORD:
Que per part de l’Ajuntament d’Eivissa es realitzin els estudis i inspeccions necessaris per
verificar l’estat dels arbres del municipi i es procedeixi a l’eliminació i substitució de tots
aquells que el seu mal estat pugui provocar la seva caiguda per garantir la seguretat dels
ciutadans.
Eivissa, a 26 d’octubre de 2015
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR
Sgt. Virginia Marí Rennesson”
Intervencions:
Sra. Cardona: Presenten aquesta moció a rel de la caiguda d’arbres que hi ha hagut a
Eivissa, i que per sort no s’ha patit cap dany per part dels ciutadans.
Aquesta proposta va encaminada a que es revisin tots els arbres del municipi. Saben que
s’està fent feina amb aquest tema, però en molts dels casos s’està podant no talant, encara
que els arbres no estiguin bé.
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Amb data 28 de juliol, l’Ajuntament d’Eivissa va anunciar que els operaris municipals
revisaran l’estat de tots els arbres de l’avinguda d’Isidor Macabich després que la caiguda
d’un pollancre d’uns deu metres d’altura sobre la calçada, al costat de la plaça d’Enrique
Fajarnés.

ACTA DE PLE

El passat 14 d’octubre, un dels arbres del carrer de Pere Francès, va caure sobre la via entre
els carrers General Juan Pereira i Morante i el carrer Mèdic Villangómez. Pel que sembla,
tota la filera d’arbres situats al llarg d’aquesta via podrien tenir problemes en la seva arrels, la
qual cosa podria provocar noves caigudes.

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015
Sra. García: S’alegra que comparteixin la preocupació. El seu vot serà a favor.
Podaran perquè sempre ho prefereixen abans que talar. Sinó hi ha més remei talen.
De moment faran la poda dels xops de l’Avda. d’Isidor Macabich, carrer Pere Francès i carrer
Carles III, que pareix ser que són els més inestables segons els tècnics.
Després d’això faran una valoració tècnica de les accions que portaran a terme amb la resta
dels arbres de la ciutat, que són aproximadament 4.000, més 1.500 palmeres que ara mateix
es tractant del becut vermell.
Sr. Cardona: Demana que retirin les tres palmeres mortes de la plaça d’es Pratet.
Sra. García: Passarà nota perquè les treguin.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

VIRGINIA MARÍ RENNESSON, portaveu del Grup Municipal Popular, a l’empara de
l’establert en els articles 91.4 i 97.3 del Reial decret 2568/1986 pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funiconament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per
al seu debat i aprovació la següent MOCIÓ.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El naixement nadalenc de Sant Elm és, des de l’any 2008, el naixement municipal de la ciutat
d’Eivissa i compta amb més de mig segle d’història. Des de 1957, la parròquia de Sant Elm
ha convertit aquesta instal·lació en un tradició més dels veïns del municipi que ha arribar fins
als nostres dies.
Des de fa gairebé una dècada, l’Ajuntament d’Eivissa havia vingut assumint el cost íntegre
de la seva instal·lació, donada aquesta mateixa consideració de naixement municipal.
Al mateix temps, diferents equips de Govern de l’Ajuntament d’Eivissa havien compartit la
idea que aquesta instal·lació, a més del seu caràcter tradicional, contribuïa també a la
dinamització comercial i veïnal del barri de la Marina.
No obstant això, l’actual equip de Govern de l’Ajuntament d’Eivissa ha anunciat recentment
que els 4.000 euros del cost d’aquesta instal·lació es desviaran a altres actes i activitats
programades durant el Nadal.
Per tot això, el Grup Municipal Popular proposa el Ple l’adopció del següent
ACORD:
Que per part de l’Ajuntament d’Eivissa es mantingui l’aportació municipal per al finançament
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ACTA DE PLE

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L’AJUNTAMENT
D’EIVISSA SOBRE PROPOSTA D’ACORD PER MANTENIR LA PARTIDA
ECONÒMICA PER A LA INSTAL·LACIÓ DEL NAIXEMENT MUNICIPAL
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Donat compte de la moció del tenor literal següent:

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

6.6.- Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per tal de mantenir la partida
econòmica per a la instal·lació del naixement municipal.

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015
íntegre del naixement municipal, respectant així una de les tradicions de la ciutat i contribuint
a la dinamització del barri de la Marina.
Eivissa, a 26 d’octubre de 2015
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR
Sgt. Virginia Marí Rennesson
6.13.- Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal que l'Ajuntament
continuï col·laborant en la realització del Betlem de l'Església de Sant Telm i aportarà la
quantitat relativa al muntatge i vigilància del mateix.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:

Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,
al amparo del art. 87 de la ley 20/2006, de 15 de diciembre,

EXPONE
Que desde 2009 es tradición realizar un Belén en la Iglesia de Sant Elm, “un entorno
muy adecuado para un nacimiento”, según la alcaldesa Lurdes Costa.
Que con anterioridad se realizaba en el Mercat Vell donde había sufrido el hurto de
varias piezas.
Que el Ayuntamiento adquirió las piezas del nacimiento en 2008..

ACTA DE PLE

Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del

Que es obligación de este Ayuntamiento colaborar con los vecinos y asociaciones de
comerciales para promocionar las visitas al barrio, siendo además, la creación de dico Belén
una demanda de estas entidades.
Que el coste de 4.000 € anuales es relativamente bajo en comparación con otras
campañas de promoción comercial que se realizan, y que supuso la visita de cerca de 3.000
personas a esta zona.
Es por lo que se
SOLICITA
Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
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Que independientemente del carácter religioso de un Belén, la realización de este
supone una notable afluencia de público en temporada baja, que contribuye a dinamizar una
zona que precisa de estímulos comerciales.

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015
El Ayuntamiento de Eivissa continuará colaborando en la realización del Belén en la
Iglesia de San Telmo y aportará la cantidad realtiva al montaje y vigilancia del mismo.
Eivissa, a 26 de Octubre de 2015
Antonio Villalonga Juan
Intervencions:

Sr. Perea: La dinamització de la Marina seguirà, perquè hi haurà un betlem però més petit.
No és treure un betlem. S’ha fet una proposta al Bisbat de posar betlems a totes les
esglésies, perquè a més de visitar Sant Elm visitin totes les esglésies del municipi, per la qual
cosa no van en contra de l’església.
A la Marina, a més de tenir un petit betlem que tothom pugui visitar, faran més coses amb la
meitat de diners, activitats per a nens, un dia de patge real i un dia de concert de música al
carrer. Per tot això el seu vot serà en contra.
Sr. Minchiotti: Diuen que destinaran aquesta partida a altres activitats.
Vol recordar al Sr. Ruiz que, en el seu discurs de pressa de possessió, va prometre que
governaria per a tothom, i això implica fer-ho per aquells col·lectius que poden tenir la seua
mateixa ideologia o no, i per aquells que no comparteixen les seues creences i les seues
idees també té que governar per a ells. Per tant, en aquest moment hi ha un col·lectiu de
gent bastant nombrós, que se sent enganyada i estafada pel seu discurs, i que són votants
de tots els partits que tenen representació en aquest Ajuntament.
Tots cobren per representar a la ciutat a tots els actes oficials, independentment de la seua
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Sr. Villalonga: Està d’acord amb la separació d’Estat i religió.
Considera que el betlem, independentment dels components religiosos que té, atreia gent al
barri, unes 3000 persones, i això és l’important i el que li preocupa a la gent que viu al barri i
que hi té els comerços. Demana que separin la part religiosa i que ho vegin des de la part
econòmica, que és la que afecta als vesins, als comerciants i que durant uns dies dona vida
a la zona, i això és el realment important. Per tant sol·licita que continuïn amb l’aportació
perquè el barri ho necessita.
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Sr. Minchiotti: El naixement nadalenc de Sant Elm, des de l’any 2008 és el naixement
municipal de la ciutat, i és així perquè aquell any es va decidir unificar tots els betlems que hi
havia.
Fa ja quasi 10 anys que l’Ajuntament, tradicionalment, ha assumit els cost en quant al
muntatge i la vigilància. A més també, sempre s’havia compartit la idea de que aquesta
instal·lació contribuïa a la dinamització comercial i veïnal de La Marina. Des del grup popular
no entenen la postura, sobretot del partit socialista, en aquest tema i pensen que està sotmès
a una incoherència molt important.
Per tot això han preparat una transaccional, que engloba el tarannà tant de la seua moció
com la del grup EPIC, del tenor literal següent:
“L’Ajuntament d’Eivissa es compromet a mantenir l’aportació municipal per al finançament
íntegre del naixement municipal a l’església de Sant Elm i que correspon de les despeses de
muntatge i vigilància del mateix, contribuint a la dinamització del barri de la Marina i
respectant així una de les tradicions de la ciutat.”

ACTA DE PLE

Sr. Ruiz: Com que la moció núm. 13 del grup municipal EPIC és la mateixa, proposa
debatre-les conjuntament.

Secretaria General
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Sr. Ruiz: S’ha de separar l’església i l’estat sense faltar al respecte a ningú.
Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb els vots en contra dels Srs. Ruiz, Molina,
Tur Cardona, Perea, Ribas, Hinojo i Sres. Boned, García, López, Torres, Corral i Mengual, i a
favor dels Srs. Tur Ripoll, Garriz, Flores, Minchiotti, Varela de Limia, Villalonga, i Sres. Marí,
Fajarnés, Cardona.
6.7.- Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, sobre el projecte d'es Gorg.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L’AJUNTAMENT
D’EIVISSA SOBRE PROPOSTA D’ACORD SOBRE EL PROJECTE D’ES GORG
VIRGINIA MARÍ RENNESSON, portaveu del Grup Municipal Popular, a l’empara de
l’establert en els articles 91.4 i 97.3 del Reial decret 2568/1986 pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funiconament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per
al seu debat i aprovació la següent MOCIÓ.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Faltant un trimestre per acabar l’any, sense haver executat la partida reservada als
pressupostos del Consell Insular d’Eivissa per aquest any de 340.000 euros per iniciar la
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Sr. Perea: El 13 de juny quan entraren en el govern, el pressupost de festes ja no existia,
amb la qual cosa varen haver de fer molts retalls per fer unes festes dignes per a la
ciutadania.
Les activitats de la Marina, encara que el Sr. Villalonga cregui que no, atrauran més gent.
Igual en comptes de posar un betlem més petit no en posaran, perquè hauran de fer més
activitats.
No és que no es posi cap betlem, estan parlant amb el bisbat per posar cinc betlems en totes
les esglésies i que surtin en el programa.

ACTA DE PLE

Sr. Villalonga: Els comerciants i els vesins volen que hi hagi Betlem? Prefereixen tenir 50
dies de betlem, o un dia de patge i un dia d’activitats per a nens?
Segurament prefereixen el betlem, perquè els ajuda a tenir un barri amb activitat durant
aquests dies.
Hi aniran les 3000 persones a aquests actes?
Segurament votaran en contra d’aquesta moció, però li agradaria arrancar-los el compromís
que si el barri no es dinamitza amb el que pretenen fer, l’any que ve l’Ajuntament tornarà a
col·locar el betlem a Sant Elm amb els 4.000 euros que li corresponen.
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ideologia. No poden suprimir tradicions instaurades a la ciutat de fa quasi deu anys,
simplement per ideologia, com és el naixement de Sant Elm.
Demanen que reconsideri aquesta decisió, perquè estava per damunt dels partits polítics i
des del 2008 s’havia mantingut així.
El seu pacte de govern demana que les creences religioses es quedin a l’àmbit privat, però el
ciutadà també li pot demanar que el seu laïcisme també el deixin en el seu àmbit privat.
Si no ho reconsidera li demanen que no assisteixi a l’encesa de l’enllumenat de Nadal,
perquè no és coherent que per un costat estigui llevant coses que són l’essència d’aquesta
festa, i per l’altra vulgui inaugurar unes festes.
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tramitación del projecte d’Es Gorg.
Sent una prioritat incrementar els recursos social de la nostra ciutat i en general de la illa, ja
que en l’actualitat s’explica només amb un menjadoer social, un centre de dia (tots dos
gestionats per Càrites) i l’alberg municipal.
Per tot això, el Grup Municipal Popular proposa el Ple l’adopció del següent
ACORD:
1.- Instar a la Conselleria de Benestar Social de Consell Insular d’Eivissa a iniciar la
tramitació de la partida pressupostària per evitar la seva pèrdua.

LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR
Sgt. Virginia Marí Rennesson”
Intervencions:
Sr. Minchiotti: Estaran tots d’acord en que els recursos socials d’aquesta ciutat són
escassos, i han de fer del seu increment una de les prioritats d’aquesta legislatura.
Els recursos d’aquesta ciutat són el menjador social i el centre de dia que depèn de Caritas, i
municipasl tenen l’alberg.
Creu que és responsabilitat de tots seguir avançant en les feines fetes la legislatura anterior.
Aquelles feines iniciades que són beneficioses per al conjunt de la ciutadania, no es poden
permetre que es perdin i per això presenten aquesta proposta d’acord.
Varen deixar una partida genèrica de 340.000 euros al pressupost del Consell d’enguany, per
això demana instar al Consell a que l’apliqui al projecte del centre de baixa exigència d’Es
Gorg i així no es perdi.
Quan al segon punt de la moció creu que és fonamental. El Sr. Ruiz ja ha anat a un Consell
d’Alcaldes on això s’ha debatut. Ja hi ha un acord de què el manteniment del futur centre
d’Es Gorg es faci per totes les institucions de l’illa, perquè el problema és per al Consell que
és una competència impròpia, i sinó hi ha un compromís de manteniment de totes les
entitats, els tècnics del Consell no permeten la seua construcció.
El projecte és antic, del 2008 i el pressupost eren dos milions i mig d’euros. Estan tots
d’acord en que aquest projecte s’ha d’actualitzar a les necessitats presents. Evidentment és
una despesa que no es fa en un any. Ara s’estan tancant els pressupostos en el Consell i a
l’Ajuntament, i han d’aconseguir que es reflecteixi aquesta inversió plurianual, perquè sigui
un tema fermat i no un tema que se’l pot endur el vent al projecte d’Es Gorg.
Sr. Ribas: Votaran a favor però els hi pareix oportunista la moció.
Han manat 4 anys i no s’ha portat a terme projecte. Per què?
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Eivissa, a 26 d’octubre de 2015
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3.- Instar al Consell a incloure una partida als pressupostos del 2016 que cobreixi una
primera fase per a la construcció del mateix així com reflectir una inversió plurianual que
cobreixi la totalitat de la seva construcció.

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

2.- Instar al Consell d’Alcaldes a ratificar l’acord segons el qual el manteniment del Centre es
faria conjuntament per Consell Insular i Ajuntaments.
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Segons els tècnics del Consell aquest projecte no existia.
L’equip de govern hi farà feina, i els assegura que durant aquesta legislatura Es Gorg estarà
construït o en fase d’acabar-se de construir.
Sr. Minchiotti: No són oportunistes. El projecte d’Es Gorg és de la legislatura socialista, del
2008, es va començar a fer però el partit socialista va dur el Consell a la fallida, i els ha portat
4 anys rescatar-lo per als ciutadans. El PP donant un equilibri pressupostari en el Consell, i
saben que havien de fer coses que no els agradava, varen fer que ara el Consell estigui en
condicions de poder tornar a treballar activament per a la ciutadania.
Està a punt d’acabar l’any i seria un escàndol, després del que va passar la legislatura
passada en el Consell, que es perdessin aquests sous.
Li agraeix el recolzament a aquesta moció. Espera que compleixi amb la seua obligació i
d’aquí a final d’any puguin no perdre aquesta partida.

6.8.- Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, sobre modificació de
l'ordenança fiscal de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L’AJUNTAMENT
D’EIVISSA SOBRE PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓN DE
L’ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES
VIRGINIA MARÍ RENNESSON, portaveu del Grup Municipal Popular, a l’empara de
l’establert en els articles 91.4 i 97.3 del Reial decret 2568/1986 pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funiconament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per
al seu debat i aprovació la següent MOCIÓ.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’actual Ordenança fiscal de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de
l’Ajuntament d’Eivissa estableix en el seu article 7 una bonificació de fins a com a màxim el
95%, segons els supòsits, de la quota de l’impost a favor d’aquelles construccions,
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment d’ocupació que
justifiquin tal declaració.
D’aquesta manera, la regulació actual solament contempla la bonificació fins a un màxim
d’un 95%, per la qual cosa resultaria convenient regular nous trams que dotin de major
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Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

ACTA DE PLE

Sr. Ribas: Votaran a favor i portaran a terme aquests acords, encara que ja estan treballant
en el tema.
L’objectiu és construir aquest centre de baixa exigència, que no hauria de ser tan
redimensionat com estava previst, sinó fer exactament el que es necessita i que estigui
mantingut per tots els municipis, i amb els acords que ha dit el Sr. Minchiotti.
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Sr. Villalonga: Demana que es construeixi quan abans el centre de baixa exigència, perquè
fa molta falta.
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flexibilitat a l’ordenança.
Per tot això, el Grup Municipal Popular proposa el Ple l’adopció del següent
ACORD:
El Ple de l’Ajuntament acorda modificar l’article 7 relatiu a les bonificacions de l’ordenança
fiscal de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres a fi de regular, a criteri dels
tècnics, nous trams de bonificació de la quota de l’Impost a favor de les construccions,
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment d’ocupació que
justifiquin tal declaració.
Eivissa, a 26 d’octubre de 2015

Intervencions:

6.9.- Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, sobre els plans de cooperació
municipal d'obres i serveis (PIOS).
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L’AJUNTAMENT
D’EIVISSA SOBRE PROPOSTA D’ACORD SOBRE ELS PLANS DE COOPERACIÓ
MUNICIPAL D’OBRES I SERVEIS (PIOS)
VIRGINIA MARÍ RENNESSON, portaveu del Grup Municipal Popular, a l’empara de
l’establert en els articles 91.4 i 97.3 del Reial decret 2568/1986 pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funiconament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per
al seu debat i aprovació la següent MOCIÓ.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Sent habitual la cooperació del Consell Insular amb els diferents Ajuntaments amb la finalitat
de millorar les infraestructures de tots els municipis de les illes.
Tenient l’Ajuntament d’Eivissa un dèficit important en infraestructures a part d’actuar com a
centre de diversos serveis que es presten per a tota l’illa.
Per tot això, el Grup Municipal Popular proposa el Ple l’adopció del següent
ACORD:
1º) Sol·licitar al Consell Insular que als propers pressupostos del 2016 s’inclougi una partida
a tals efectes de 500.000 euros.
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Sra. Marí: Retiren aquesta moció.

Codi Validació: 9RKHJTPWZJ2Z4KA65KMA5743N | Verificació: http://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 51 de 81

Sgt. Virginia Marí Rennesson”
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LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR
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2º) Instar al Consell Insular al fet que la partida de plans insulars d’obres i serveis consti com
a ampliable a les bases d’execució del pressupost.
3º) Instar al Consell Insular perquè estudiï la possibilitat tècnica d’ampliar l’objecte de les
inversions que puguin emmarcar-se dins d’aquests plans.
4º) Instar al Gover balear i al Govern central a participar mitjançant els corresponents
pressupostos pel 2016 en el cofinançament d’aquestes inversions.
Eivissa, a 26 d’octubre de 2015
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR
Sgt. Virginia Marí Rennesson”

Sr. Minchiotti: Agraeix el recolzament. Vila dona molt i rep poc, en aquest sentit creu que
estaran tots d’acord.
S’ofereixen a fer un front comú en demanar millor finançament a altres institucions, i que
aquest tema pogués arribar a ser totalment apolític i tot poguessin anar a la una. La
legislatura que ve és molt important, sobretot a nivell Govern central. S’ha de pensar que
tenen el sistema de finançament autonòmic i el règim especial de Balears, que són coses
que s’han de seguir fent i s’han de tancar.
Sr. Molina: No té perquè ser apolític, el que planteja el Sr. Minchiotti és multipartidísta. Aquí
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Sr. Molina: Efectivament els PIOS són un instrument necessari, perquè els Ajuntaments
desenvolupin inversió en matèries d’infraestructures.
És del màxim interès de l’Ajuntament comptar amb la col·laboració d’altres institucions. No
sap si li podran demanar al Govern Central que faci alguna cosa en els pressupostos
generals de l’Estat perquè ja estan aprovats, i serà difícil que ho canviï.
Està d’acord amb el sentit de la moció, perquè efectivament l’Ajuntament té un dèficit
d’infraestructures.
Votaran que sí a aquesta moció. Demanaran al Consell que inverteixi, que inclogui en els
seus pressupostos unes partides. El que no vol és que després diguin que no posen en els
pressupostos de l’Ajuntament, partides vinculades als PIOS, perquè és possible que aquí
s’aprovin els pressupostos abans que el Consell, per la qual cosa per un mínim de prudència
no posaran en els pressupostos partides que no tenen confirmades.
La intenció del Consell és mantenir la inversió de l’any passat i amb el romanent ampliar-la.
Pot ser que els PIOS no estiguin en els pressupostos, però llavors l’ampliaran amb una
modificació de crèdit.
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Sr. Minchiotti: El Consell és cooperador necessari amb els Ajuntament, i com que Vila és un
dels Ajuntaments que té més dèficit d’infraestructures, i per altra banda, assumeix una sèrie
de serveis com a capital de l’illa que consumeixen territori i recursos, presenten aquesta
proposta que va una mica a continuar la feina feta l’anterior legislatura, d’un cop el Consell
s’anés recuperant econòmicament tornar a recuperar els PIOS. Creu que els plans insulars
d’obres i serveis són fonamentals, i demostren als ciutadans que la coordinació entre
institucions és profitosa.

ACTA DE PLE

Intervencions:
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estan polítics fent política.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.
6.10.- Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, sobre l'emissari de la Platja
de Talamanca.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L’AJUNTAMENT
D’EIVISSA SOBRE PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’EMISSARI DE LA PLATJA DE
TALAMANCA

Amb l’objectiu de minimitzar els trencaments accidentals que es venien produint en l’emissari
de Talamanca i que provocaven abocaments en un zona d’alt interès turístic i mediambiental,
l’Ajuntament d’Eivissa a través de la Conselleria de Medi Ambient va promoure la
senyalització marítima per definir una zona de restricció del fondejo en els voltants de
l’emisari submarí existent, a més a més de fixar-ho al fons.
Malgrat aquestes actuacions, durant el darrer estiu s’han seguit produint incidents i nous
trencaments de l’emissari que han generat la indignació no només dels veïns i comerciants
d’aquesta zona turística, sinó de tota la ciutat. Resulta, per tant, evident que la problemàtica
de l’emissari requereix d’una solució definitiva i urgent, la consecució de la qual exigeix la
col·laboració de totes les administracions.
En aquest sentit, recentment, la comissió de Medi Ambient del Parlament va aprovar per
unanimitat una proposició no de llei, presentada a iniciativa del grup socialista, per la qual
s’insta al Govern balear a declarar l’emergència de la substitució de l’emissari de Talamanca.
Per tot això, el Grup Municipal Popular proposa el Ple l’adopció del següent
ACORD:
1.- El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa insta al Govern Balear a iniciar els tràmits necessaris per
realitzar, prèvia declaració d’emergència, la ràpida substitució de l’emissari de Talamanca.
2.- El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa insta el Govern de les Illes Balears a habilitar la partida
pressupostària necessària per escometre la total substitució de l’emissari i la seva adaptació
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El dia 1 d’octubre de 2014 l’Ajuntament d’Eivissa va dirigir una carta al Conseller
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern Balear en la qual s’insistia en la importància
que tene la Badia de Talamanca i la seva qualitat ambiental i sol·licitant que es prioritzés la
renovació de l’emissari i s’adoptés, d’aquesta forma, una solució definitiva als abocaments
que el mal estat d’una instal·lació provoca cada any a la platja.

ACTA DE PLE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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VIRGINIA MARÍ RENNESSON, portaveu del Grup Municipal Popular, a l’empara de
l’establert en els articles 91.4 i 97.3 del Reial decret 2568/1986 pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funiconament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per
al seu debat i aprovació la següent MOCIÓ.
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a les condicions necessàries en un futur proper.
3.- El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa insta el Govern de les Illes Balears a cercar finançament
del Ministeri de Medi Ambient per completar aquesta infraestructura com a part de la
construcció de la nova depuradora.
4.- L’Ajuntament d’Eivissa es dirigirà al Govern de les Illes Balears per signar un conveni de
col·laboració entre la Conselleriade Medi Ambient i l’Ajuntament d’Eivissa per facilitar la
gestió i tramitació necessària i que faciliti la realització d’aquestes obres.
5.- El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa insta al Govern de les Illes Balears a constituir una
Comissió de seguiment per fer un control sobre l’evolució de les obres, la seva adequació i el
control de les mesures de protecció mediambientals necessàries.
Eivissa, a 26 d’octubre de 2015

Sgt. Virginia Marí Rennesson”

6.11.- Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal de remetre a Icomos
España una relació de tots els projectes en execució i pendents de realitzar, finançats total o
parcialment amb els fons del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del

ACTA DE PLE

Sr. Ruiz: S’acorda la retirada de la moció, perquè se’n presenta una de conjunta per
urgència.
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LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,
al amparo del art. 87 de la ley 20/2006, de 15 de diciembre,

EXPONE
Que el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) es una asociación
civil no gubernamental, ubicada en París, ligada a la ONU a través de la UNESCO.
ICOMOS fue fundado en 1965, como resultado de la Carta de Venecia de 1964. Es
responsable de proponer los bienes que reciben el título de Patrimonio Cultural de la
Humanidad. Su principal objetivo es el de promover la teoría, la metodología y la tecnología
aplicada a la conservación, a la protección y a la valorización de monumentos y de sitios de
interés cultural.
Que en la actualidad, el Consorcio Eivissa Patrimoni de la Humanitat está llevando a
cabo proyectos que no están directamente relacionados con los bienes objeto de la
declaración Eivissa Patrimonio de la Humanidad otorgada por la Unesco.
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Que la entidad ICOMOS, ya remitió una misiva a este Ayuntamiento en 2009
indicando el uso indebido del dinero del consorcio.
Que este uso idebido del dinero del Consorcio, así como el permanente estado de
abandono de los bienes declarados, podría suponer la perdida del título de Patrimonio de la
Humanidad.
Que es preciso que el Consorcio comunique debidamente el uso de sus fondos a
ICOMOS, para que en el futuro no existan quejas por parte de este organismo en relación a
los proyectos a realizar.
Es por lo que se
SOLICITA

Eivissa, a 26 de Octubre de 2015
Antonio Villalonga Juan”
Intervencions:
Sr. Villalonga: L’any 2009 Icomos va enviar un escrit dient que han d’invertir als bens
patrimonials. Criticava l’obra de l’Avinguda. Espanya perquè no afecta al patrimoni.
Recomanava actuar sobre els bens inscrits i no fer obres que no estiguin directament
relacionades amb el Patrimoni.
L’Ajuntament no està fent el que toca amb el patrimoni, i potser un dia tendran un ensurt, i
algún es preguntarà perquè ens varen treure la declaració de patrimoni quan ja es tenia, i a
més s’havien demanat diners per invertir.
Per això, tal vegada seria interessant enviar a Icomos una relació dels projectes que es
pretenen fer, i que Icomos doni la seua opinió al respecte.
Sr. Garriz: Estan d’acord amb alguns aspectes que planteja el Sr. Villalonga, com és el tema
de Vara de Rey. Icomos és una associació civil, però al final té un caràcter privat i el seu grup
entén que, en aquest moment, ja hi ha una sèrie d’òrgans de control polític, com és aquest
Ple i l’acció d’aquest grup com a oposició, que permeten i tracten d’evitar la possibilitat de
que inversions que no han d’anar a patrimoni vagin a patrimoni o viceversa. Per altra banda
entenen que hi ha òrgans de control tècnic per part de la pròpia UNESCO, que al final és la
que fixa el criteri que és a la que s’ha de seguir. No estan a favor de la moció i per tant
votaran en contra.
Sr. Tur Cardona: Icomos assessora a la UNESCO en qüestions patrimonials, però en cap
cas, entre les seues atribucions, hi figura la fiscalització de les decisions que prenen les
institucions públiques, sobre com gestionar les inversions econòmiques en els seus territoris.
El Consorci Patrimoni es deu als seus estatuts, és una eina municipal i entre les seues
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El Ayuntamiento de Eivissa remitirá a ICOMOS ESPAÑA una relación completa de
todos los proyectos en ejecución y pendientes de realizar, financiados total o parcialmente
con los fondos del Consorcio Eivissa Patrimoni de la Humanitat.
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PROPUESTA DE ACUERDO

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal la siguiente:
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atribucions estan els bens i el seu entorn.
Els projectes que es porten a terme passen per la Junta del Consorci, i estan auditats per
tres institucions que són els membres del Consorci.
Icomos no té cap autoritat ni atribució per dir si l’Ajuntament destina recursos a un projecte o
a un altre. Votaran en contra.

Sr. Tur Cardona: Icomos no ha de fiscalitzar les inversions que es realitzen, ni ha de donar
el vistiplau amb que volen fer. Icomos pot fer recomanacions tècniques.
Respecte a que el Consorci és una entitat supramunicipal, el Consorci es va crear dins
l’Ajuntament de Vila, precisament perquè les institucions grans ajudessin a l’Ajuntament a
poder fer les inversions.
Sotmès a votació l’apartat segon del punt 1, és desestimat amb els vots en contra dels Srs.
Ruíz, Molina, Tur Cardona, Perez, Ribas, Hinojo, Tur Ripoll, Garriz, Flores, Michiotti, Varela
de Limia i Sres. Boned, García, López, Torres, Corral, Mengual, Marí, Fajarnés i Cardona, i el
vot a favor del Sr. Villalonga.

ACTA DE PLE

Sr. Garriz: El que motiva que no estiguin a favor d’aquesta moció és, bàsicament, que no
volen donar a Icomos unes capacitats que un òrgan consultiu no té, sense perjudici de que
no volen destinar sous on no toca.
La UNESCO i les pròpies entitats consorciades, tenen mecanismes de control i volen que
aquests mecanismes funcionin com corresponen per protegir el patrimoni.

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

Sr. Villalonga: Icomos dona recomanacions. Dubta que el Consorci defensi millor el
Patrimoni que Icomos.
El Consorci es va fundar inicialment com una entitat supramunicipal no municipal.
Sembla que tenen por que Icomos sàpiga quins projectes volen fer.
La UNESCO mai traurà un títol per on es gasten els diners. La qüestió no és on es gasten,
sinó on no es gasten. No gasten diners ni a la posidònia, ni a la Necròpolis, ni a Sa Caleta, i
faran Vara de Rey.

6.12.- Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal que l'Ajuntament es
personi a la causa penal "Iglesia Evangelista", en qualitat de perjudicat.

“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
Que actualmente se encuentra en sede judicial penal la causa “Iglesia Evangelista”,
que afecta directamente a las aportaciones económicas efectuadas por este Ayuntamiento
para beneficiar a un colectivo determinado sin seguir los procedimientos legales establecidos
a tal efecto.
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Donat compte de la moció del tenor literal següent:
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Que incomprensiblemente, al igual que otras causas penales en las que este
Ayuntamiento se encuentra perjudicado, esta institución no se encuentra personada, y por
tanto no puede defender sus intereses, y por ende los de la ciudadanía.
Que es preciso que, a la mayor brevedad posible, este Ayuntamiento se persone en
el referido procedimiento en calidad de perjudicado.
Que en el caso que nos ocupa, se procedió a efectuar un arrendamiento sin efectuar
expediente alguno de contratación o licitado mediante concurso público alguno.
Que el local se alquiló para cederlo exclusivamente a un grupo concreto,
vulnerándose la Ley de Subvenciones, a fin de impedir la libre concurrencia del resto de
asociaciones que quisieran optar a dicho alquiler.

Que el coste aproximado de esta operación para las arcas municipales, está cercano
a los 30.000 €.

SOLICITA
Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
El Ayuntamiento de Eivissa se personará, a la mayor brevedad posible, en la causa
penal “IGLESIA EVANGELISTA” en calidad de PERJUDICADO.

ACTA DE PLE

Es por lo que se

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

Que la entidad Iglesia de Filadelfia no figuraba en el Registro de Entidades Vecinales,
no tampoco declarada de utilidad pública.

Eivissa, a 26 de Octubre de 2015
Antonio Villalonga Juan”

Sr. Villalonga: Aquesta moció pretén que l’Ajuntament es presenti com a perjudicat, a una
causa penal que l’afecta directament amb persones imputades.
L’Ajuntament va llogar un local sense licitació, i es va cedir a un grup concret impedint la
lliure concurrència de qualsevol altre associació.
Sr. Garriz: Aquest cas és una peça separada d’Eivissa Crea. Hi ha una lesió en el patrimoni
de l’Ajuntament i entenen que seria positiu per a la defensa d’aquests interessos que s’hauria
de personar en el cas.
Sr. Ribas: Votaran en contra, perquè l’Ajuntament, recomanat pels serveis jurídics, no
invertirà ni un euro i deixaran que la justícia faci la seua feina.
Sr. Villalonga: L’Ajuntament també ha de fer la seua feina. Considera que l’Ajuntament té
que està personat en el cas, com no pot ser d’altra forma. L’excusa per a la no personació de
l’Ajuntament a la causa penal del CETIS, va ser que no hi havia imputats. En aquest cas sí

57

Codi Validació: 9RKHJTPWZJ2Z4KA65KMA5743N | Verificació: http://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 57 de 81

Intervencions:

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015
que n’hi ha.
Li agradaria que li expliquin si hi ha algun motiu pel qual és recolzar a un església o a una
altra. Celebra que l’Ajuntament recolzi aquesta moció.
Sr. Garriz: El PP quan va creure que hi havia una situació de lesivitat, ho va posar en
coneixement de qui toca i això segueix el seu curs, L’únic que demanen és que la justícia
actuï el més ràpid possible, i que en el seu moment digui el que tengui que dir.
Sr. Ribas: L’Ajuntament està fent tot el que li demana la justícia.
La cessió no es va fer per qüestions religioses, però desconeix el cas.
Voten que no perquè els serveis jurídics els hi recomanen que no.

Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb els vots en contra dels Srs. Ruiz, Molina,
Tur Cardona, Perea, Ribas, Hinojo i Sres. Boned, García, López, Torres, Corral i Mengual, i a
favor dels Srs. Tur Ripoll, Garriz, Flores, Minchiotti, Varela de Limia, Villalonga, i Sres. Marí,
Fajarnés i Cardona.

7.1.- Donar compte del Decret d'Aprovació de factures amb nota d'objecció Exp.Obj.Ord.
3/2015.
Donat compte del Decret del tenor literal següent:
D E C R E T .- A la vista de l’expedient tramitat respecte a l’informe emès per la Interventora
Acctal. d’aquesta Corporació en data 7 d’octubre de 2015, referent a l’exp.OBJ ORD 3-2015
de factures amb reparo de l’esmentada funcionària, del tenor literal segÜent:

ACTA DE PLE

7è. Decrets i comunicacions:

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

Sr. Villalonga: Demana còpia del que diuen el serveis jurídics.

A la vista de varies factures relacionades a continuació, corresponents a diferents proveïdors
i per diversos conceptes, per un import total de 214.514,71 € i que s’han remés a aquesta
intervenció per a la seva tramitación:

PARTIDA
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000

22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799

NIF
U57641441
U57641441
U57641441
U57641441
U57641441
U57641441
U57641441
U57641441
U57641441
U57641441

PROVEÏDOR
UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA
UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA
UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA
UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA
UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA
UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA
UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA
UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA
UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA
UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA

NÚM.FTRA.

IMPORT

2015000006
2015000009
2015000010
2015000008
2015000007
2015000011
2015000013
2015000012
2015000014
2015000015

9.119,43
8.825,26
9.119,43
9.119,43
8.236,91
12.110,21
240,06
232,32
12.526,96
12.428,90
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“INFORME PROPOSTA D’INTERVENCIÓ FACTURES AMB NOTA D’OBJECCIÓ – EXP.
OBJ.ORD 3/2015.-
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SUMA

81.958,91

16210 22700 A82741067 CESPA SA

15IB00026

2.103,71

2/15
8//15
A000394
A000393
2015-24
A000399
A000405
A000404
A000403
A000402
A000401
A000400

5.829,78
5.476,46
544,50
726,00
3.000,80
508,20
2.178,00
726,00
544,50
544,50
774,40
907,50

SUMA

2.103,71

LLORENS NEVADO ADRIAN
PINA GONZALVEZ MANUEL
TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL
TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL
AMAYA ARIAS CARLOS ANDRES
TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL
TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL
TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL
TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL
TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL
TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL
TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL
SUMA

21.760,64

17201 22799 B57803595 CLINICA VETERINARIA SAN JORGE SLP
17201 22799 B57803595 CLINICA VETERINARIA SAN JORGE SLP

A-0054/2015
A-0061/2015

3.987,26
3.838,43

2015/A/2015147

25.829,29

SUMA

7.825,69

17202 22799 B62137252 PRO ACTIVA SERVEIS AQUATICS SL
SUMA

25.829,29

23101 22799 G08973224 INST.TREBALL SOCIAL I SERV.SOCIAL

15270284

1.455,00

2015-06-29-N
2015-07-63-N
2015-08-68-N

2.354,53
2.255,06
2.279,00

SUMA

1.455,00

23102 22799 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA
23102 22799 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA
23102 22799 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA
SUMA

6.888,59

32000 22100 A28002335 SOCIEDAD IBERICA CONST ELECTR.SA

F26-0-12679

4.473,91

91/2015
2015/12
100/2015
114/2015

2.400,00
1.529,50
625,00
1.655,51

SUMA
33700
33700
33700
33700

22609
22609
22609
22609

PARTIDA

G07786981
G57745663
G07786981
G07786981

4.473,91

FUND.DIOCESANA ISIDOR MACABICH
ASSOCIACIO UNA IDEA UN SERVEI
FUND.DIOCESANA ISIDOR MACABICH
FUND.DIOCESANA ISIDOR MACABICH

NIF

PROVEÏDOR

33700 22609 G07786981 FUND.DIOCESANA ISIDOR MACABICH

NÚM.FTRA.
117/2015

SUMA
33700 22799 B57456394 MP MUSIC EIVISSA ESPEC.I SO SL

105
96/2015

SUMA

550,00
550,00

07F5KQ000002
07G5KQ000006
07H5KQ000001

SUMA
92000 22604 41442962K ALCAIDE JUAN MANUEL
92000 22604 41442962D ALCAIDE JUAN MANUEL
92000 22604 B63149702 TORNOS ABOGADOS SLP

5.729,35
5.729,35

SUMA
43100 20200 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA
43100 20200 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA
43100 20200 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA

1.100,00
7.310,01

SUMA
33800 22609 G07786981 FUND.DIOCESANA ISIDOR MACABICH

IMPORT

4.253,76
4.253,76
4.253,75
12.761,27

87/2015
139/2015
734

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

74378614H
33485221G
B07856651
B07856651
53951370V
B07856651
B07856651
B07856651
B07856651
B07856651
B07856651
B07856651
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21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000

ACTA DE PLE

17100
17100
17100
17100
17100
17100
17100
17100
17100
17100
17100
17100

1.694,00
3.751,00
6.957,50
12.402,50
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92004 22110 B57177636 LIMPIBIZA SL
92004 22110 B57177636 LIMPIBIZA SL
92004 22110 B57177636 LIMPIBIZA SL

F1-055020
F1-054510
F1-055536

SUMA
93100 22706 B86657640 PROSEGUR ESPAÑA SL
93100 22706 B86657640 PROSEGUR ESPAÑA SL

3.298,68
2.516,30
3.356,75
9.171,73

001075G0275
001075H0284

SUMA
92000 22799 41452547S DAVID PRATS CHAIGNEAU

2.144,61
21-2015

SUMA
33700 22300 B07015027 VORAMAR EL GAUCHO SL
93100 22706 B86657640 VORAMAR EL GAUCHO SL
SUMA
TOTAL

1.218,74
925,87
5.541,80
5.541,80

VD246/15
VD279/15

3.836,80
2.770,90
6.607,70
214.514,71

2n.- Que comprovada la documentació obrant a aquesta intervenció, per a la realització de
les despeses que ens ocupen es va ometre el control i fiscalització prèvia previstos als
articles 213 i 219 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que es va aprovar el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, no figurant per tant reserva de crèdit
per a fer front als pagaments derivats d’aquestes despeses.

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

1r.- Que segons s’ha comprovat per aquesta intervenció, no es va tramitar la corresponent
aprovació de les despeses facturades, no constant expedient de contractació ni acord
d’aprovació previs a la realització dels subministraments o serveis facturats, no tenint en
compte el procediment establert en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel que es va aprovar el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Igualment, es
vol fer constar que aquesta circumstància s’ha repetit habitualment durant aquest i altres
exercici, fent constar aquesta intervenció la necessitat de procedir a la realització dels
corresponents expedients de contractació per a procedir a la regularització dels serveis.

ACTA DE PLE

A la vista de les factures presentades, aquesta intervenció informa:

4r.- Realitzada la nota de reparo, serà d’aplicació l’article 216.2, del següent tenor:
Si el reparo afecta a la disposició de despeses, reconeixement d’obligacions o ordenació de
pagaments, es suspendrà la tramitació de l’expedient fins que aquest sigui resolt en els
següents casos:
a. Quan es basi en l’insuficiència de crèdit o el proposat no sigui l’adient.
b. Quan no haguessin estat fiscalitzats els actes que varen donar origen a les
ordres de pagament.
c. En els casos d’omissió a l’expedient de requisits o tràmits essencials.
d. Quan el reparo derivi de comprovacions materials d’obres, subministraments,
adquisicions i serveis.
5è.- Que les factures presentades i que figuren relacionades en el present informe, figuren
conformades pels tècnics i regidors encarregats del servei en qüestió, donant la conformitat
al seu pagament.
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3r.- Que segons el que disposa l’article 215 de la Llei d’Hisendes Locals, si en l’exercici de la
funció interventora l’òrgan interventor es manifesta en desacord amb el fons o amb la forma
dels actes, documents o expedients examinat, haurà de formular el seu reparo per escrit
abans de l’adopció de l’acord o resolució.
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6è.- Que comprovat l’estat d’execució de les partides que formen el Pressupost General
d’aquesta Corporació de l’exercici de 2015, existeix crèdit suficient i adient per a atendre les
despeses que ens ocupen, en les respectives partides pressupostàries.
Per tot això, aquesta intervenció vol fer constar la DISCONFORMITAT amb la relació de
factures presentades, ja que es va ometre qualsevol tipus de fiscalització o aprovació prèvia
de les despeses.
Eivissa. LA INTERVENTORA ACCTAL., (document signat electrònicament al marge).”

PARTIDA
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000

22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799

NIF
U57641441
U57641441
U57641441
U57641441
U57641441
U57641441
U57641441
U57641441
U57641441
U57641441

PROVEÏDOR
UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA
UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA
UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA
UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA
UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA
UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA
UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA
UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA
UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA
UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA

NÚM.FTRA.

IMPORT

2015000006
2015000009
2015000010
2015000008
2015000007
2015000011
2015000013
2015000012
2015000014
2015000015

9.119,43
8.825,26
9.119,43
9.119,43
8.236,91
12.110,21
240,06
232,32
12.526,96
12.428,90

SUMA
16210 22700 A82741067 CESPA SA

81.958,91
15IB00026

2.103,71

2/15
8//15
A000394
A000393
2015-24
A000399
A000405
A000404
A000403
A000402
A000401
A000400

5.829,78
5.476,46
544,50
726,00
3.000,80
508,20
2.178,00
726,00
544,50
544,50
774,40
907,50

SUMA
17100
17100
17100
17100
17100
17100
17100
17100
17100
17100
17100
17100

21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000

74378614H
33485221G
B07856651
B07856651
53951370V
B07856651
B07856651
B07856651
B07856651
B07856651
B07856651
B07856651

LLORENS NEVADO ADRIAN
PINA GONZALVEZ MANUEL
TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL
TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL
AMAYA ARIAS CARLOS ANDRES
TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL
TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL
TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL
TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL
TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL
TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL
TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL
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A la vista de varies factures relacionades a continuació, corresponents a diferents proveïdors
i per diversos conceptes, per un import total de 214.514,71 € i que s’han remés a aquesta
intervenció per a la seva tramitación:

ACTA DE PLE

“AL SR. ALCALDE
INFORME DELS
REGIDORS AFECTATS PEL
REPAR FORMULAT PER LA
INTERVENCIÓ DE FONS FACTURES ANY 2015 EXP. OBJ.ORD 3/2015--------------Atès que la Interventora Acctal. de la Corporació, amb data 7 d’octubre de 2015, ha emès el
següent informe:
“INFORME PROPOSTA D’INTERVENCIÓ FACTURES AMB NOTA D’OBJECCIÓ – EXP.
OBJ.ORD 3/2015.-

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

Vist, igualment, l’informe emès pels regidors afectats pel reparo formulat, del tenor literal
següent:

2.103,71
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SUMA

21.760,64

17201 22799 B57803595 CLINICA VETERINARIA SAN JORGE SLP
17201 22799 B57803595 CLINICA VETERINARIA SAN JORGE SLP

A-0054/2015
A-0061/2015

3.987,26
3.838,43

2015/A/2015147

25.829,29

SUMA

7.825,69

17202 22799 B62137252 PRO ACTIVA SERVEIS AQUATICS SL
SUMA

25.829,29

23101 22799 G08973224 INST.TREBALL SOCIAL I SERV.SOCIAL

15270284

1.455,00

2015-06-29-N
2015-07-63-N
2015-08-68-N

2.354,53
2.255,06
2.279,00

SUMA

1.455,00

23102 22799 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA
23102 22799 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA
23102 22799 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA
SUMA

6.888,59

32000 22100 A28002335 SOCIEDAD IBERICA CONST ELECTR.SA

F26-0-12679

4.473,91

91/2015
2015/12
100/2015
114/2015

2.400,00
1.529,50
625,00
1.655,51

4.473,91

FUND.DIOCESANA ISIDOR MACABICH
ASSOCIACIO UNA IDEA UN SERVEI
FUND.DIOCESANA ISIDOR MACABICH
FUND.DIOCESANA ISIDOR MACABICH

NIF

PROVEÏDOR

33700 22609 G07786981 FUND.DIOCESANA ISIDOR MACABICH

NÚM.FTRA.
117/2015

1.100,00

105

5.729,35

SUMA
33700 22799 B57456394 MP MUSIC EIVISSA ESPEC.I SO SL

7.310,01

SUMA
33800 22609 G07786981 FUND.DIOCESANA ISIDOR MACABICH

5.729,35
96/2015

SUMA
43100 20200 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA
43100 20200 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA
43100 20200 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA

07F5KQ000002
07G5KQ000006
07H5KQ000001

001075G0275
001075H0284

SUMA
TOTAL

1.218,74
925,87
2.144,61

21-2015

SUMA
33700 22300 B07015027 VORAMAR EL GAUCHO SL
93100 22706 B86657640 VORAMAR EL GAUCHO SL

3.298,68
2.516,30
3.356,75
9.171,73

SUMA
92000 22799 41452547S DAVID PRATS CHAIGNEAU

1.694,00
3.751,00
6.957,50
12.402,50

F1-055020
F1-054510
F1-055536

SUMA
93100 22706 B86657640 PROSEGUR ESPAÑA SL
93100 22706 B86657640 PROSEGUR ESPAÑA SL

4.253,76
4.253,76
4.253,75
12.761,27

87/2015
139/2015
734

SUMA
92004 22110 B57177636 LIMPIBIZA SL
92004 22110 B57177636 LIMPIBIZA SL
92004 22110 B57177636 LIMPIBIZA SL

550,00
550,00

SUMA
92000 22604 41442962K ALCAIDE JUAN MANUEL
92000 22604 41442962D ALCAIDE JUAN MANUEL
92000 22604 B63149702 TORNOS ABOGADOS SLP

IMPORT
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PARTIDA

G07786981
G57745663
G07786981
G07786981

ACTA DE PLE

22609
22609
22609
22609

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

SUMA
33700
33700
33700
33700

5.541,80
5.541,80

VD246/15
VD279/15

3.836,80
2.770,90
6.607,70
214.514,71
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A la vista de les factures presentades, aquesta intervenció informa:
1r.- Que segons s’ha comprovat per aquesta intervenció, no es va tramitar la corresponent
aprovació de les despeses facturades, no constant expedient de contractació ni acord
d’aprovació previs a la realització dels subministraments o serveis facturats, no tenint en
compte el procediment establert en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel que es va aprovar el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Igualment, es
vol fer constar que aquesta circumstància s’ha repetit habitualment durant aquest i altres
exercici, fent constar aquesta intervenció la necessitat de procedir a la realització dels
corresponents expedients de contractació per a procedir a la regularització dels serveis.

Si el reparo afecta a la disposició de despeses, reconeixement d’obligacions o ordenació de
pagaments, es suspendrà la tramitació de l’expedient fins que aquest sigui resolt en els
següents casos:
e. Quan es basi en l’insuficiència de crèdit o el proposat no sigui l’adient.
f. Quan no haguessin estat fiscalitzats els actes que varen donar origen a les
ordres de pagament.
g. En els casos d’omissió a l’expedient de requisits o tràmits essencials.
h. Quan el reparo derivi de comprovacions materials d’obres, subministraments,
adquisicions i serveis.
5è.- Que les factures presentades i que figuren relacionades en el present informe, figuren
conformades pels tècnics i regidors encarregats del servei en qüestió, donant la conformitat
al seu pagament.
6è.- Que comprovat l’estat d’execució de les partides que formen el Pressupost General
d’aquesta Corporació de l’exercici de 2015, existeix crèdit suficient i adient per a atendre les
despeses que ens ocupen, en les respectives partides pressupostàries.
Per tot això, aquesta intervenció vol fer constar la DISCONFORMITAT amb la relació de
factures presentades, ja que es va ometre qualsevol tipus de fiscalització o aprovació prèvia
de les despeses.
Eivissa. LA INTERVENTORA ACCTAL., (document signat electrònicament al marge).”
Vist que l’esmentada relació de factures no es pot aprovar, per haver-hi informat
desfavorablement la intervenció i que s’ha aturat la seva tramitació.
Vist que els Regidors Delegats donen el vist i plau i la seua conformitat a que s’aboni, i en
particular així ho fan i ho tornen a fer aquestos Regidors Delegats, per tractar-se de
subministraments, de serveis, de prestacions o d’activitats que efectivament s’han prestat,
s’han executat i s’han facturat, com es deriva de la proposta a què es remeten.
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4r.- Realitzada la nota de reparo, serà d’aplicació l’article 216.2, del següent tenor:
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3r.- Que segons el que disposa l’article 215 de la Llei d’Hisendes Locals, si en l’exercici de la
funció interventora l’òrgan interventor es manifesta en desacord amb el fons o amb la forma
dels actes, documents o expedients examinat, haurà de formular el seu reparo per escrit
abans de l’adopció de l’acord o resolució.

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

2n.- Que comprovada la documentació obrant a aquesta intervenció, per a la realització de
les despeses que ens ocupen es va ometre el control i fiscalització prèvia previstos als
articles 213 i 219 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que es va aprovar el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, no figurant per tant reserva de crèdit
per a fer front als pagaments derivats d’aquestes despeses.

Secretaria General

Vist que, tot i l’informe desfavorable, el Sr Interventor comunica que a les partides
corresponents del Pressupost General d’aquesta Corporació per a l’exercici de 2015,
existeix consignació suficient i adient, a nivell de vinculació, per atendre les despeses
proposades.
Atès aquest estat de coses, els Regidors Delegats a sota signants manifesten a l’Alcaldia
que no es mostren conformes amb aqueix informe desfavorable del Interventor i expressen
que aquestes despeses s’han d’abonar, tot això pel fet que és notori que aquestos
subministraments, aquestos serveis i aquestes activitats o prestacions s’han realitzat i de tot
això s’ha beneficiat la comunitat i el conjunt del municipi, cosa que comuniquen a l’Alcaldia
en execució d’allò previst a l’article 217.1 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat
per Reial Decreto legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Per tot això,
Demanem sobre la base d’aqueix article del Text refós, que l’Alcaldia, ateses les seves
competències i totes les consideracions que pugui ponderar per tal que siguin abonats
aquestos subministraments, aquestos serveis o aquestes activitats o prestacions, i per tal
d’evitar un enriquiment injust o sense causa de la pròpia Corporació (els treballs o les
activitats fets o prestats per les persones amb què es relaciona l’Ajuntament i no abonats per
la Institució), resolgui la discrepància a favor del que ara es proposa.
Eivissa.
Estefanía Torres Sánchez
Elena López Bonet
Regidora delegada de Policia i Edificis
Regidora delegada Enllumenat
Municipals
(document signat electrònicament al marge)
Montserrat García Cuenca
Regidora delegada Jardins, CPA, Neteja
Viària i Platges

ACTA DE PLE

(document signat electrònicament al marge)

Juan Ribas Ferrer
Regidor delegat Benestar Social
(document signat electrònicament al marge)

(document signat electronicament al marge)

Agustín Perea Montiel
Regidor delegat Joventut i Festes
(document signat electronicament al marge)

Ildefonso Molina Jiménez
Regidor delegat d’Econòmia i Admó.
General
(document signat electrònicament al marge)”

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015

Vist l’informe emès pels serveis jurídics de la Corporació al respecte, pel present

PRIMER.- Resoldre les discrepàncies formulades entre l’informe emès per la Interventora
Acctal. i el regidors afectats a favor d’aquests, tenint en compte que els subministraments,
serveis, activitats i prestacions objecte de les factures que es tracten han estat realitzats i el
no pagament dels mateixos suposaria un enriquiment injust o sense causa de la pròpia
Corporació.
SEGON.- Procedir a l’aprovació de les factures de referència, segons el detalll que es
relaciona a continuació:
PARTIDA
13000
13000
13000
13000

22799
22799
22799
22799

NIF
U57641441
U57641441
U57641441
U57641441

PROVEÏDOR
UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA
UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA
UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA
UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA

NÚM.FTRA.
2015000006
2015000009
2015000010
2015000008

IMPORT
9.119,43
8.825,26
9.119,43
9.119,43
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RESOLC:

Secretaria General
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UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA
UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA
UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA
UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA
UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA
UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA

2015000007
2015000011
2015000013
2015000012
2015000014
2015000015

SUMA

81.958,91

16210 22700 A82741067 CESPA SA

15IB00026

2.103,71

2/15
8//15
A000394
A000393
2015-24
A000399
A000405
A000404
A000403
A000402
A000401
A000400

5.829,78
5.476,46
544,50
726,00
3.000,80
508,20
2.178,00
726,00
544,50
544,50
774,40
907,50

SUMA
17100
17100
17100
17100
17100
17100
17100
17100
17100
17100
17100
17100

21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000

74378614H
33485221G
B07856651
B07856651
53951370V
B07856651
B07856651
B07856651
B07856651
B07856651
B07856651
B07856651

2.103,71

LLORENS NEVADO ADRIAN
PINA GONZALVEZ MANUEL
TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL
TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL
AMAYA ARIAS CARLOS ANDRES
TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL
TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL
TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL
TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL
TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL
TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL
TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL
SUMA

21.760,64

17201 22799 B57803595 CLINICA VETERINARIA SAN JORGE SLP
17201 22799 B57803595 CLINICA VETERINARIA SAN JORGE SLP

A-0054/2015
A-0061/2015

3.987,26
3.838,43

2015/A/2015147

25.829,29

SUMA

7.825,69

17202 22799 B62137252 PRO ACTIVA SERVEIS AQUATICS SL
SUMA

25.829,29

23101 22799 G08973224 INST.TREBALL SOCIAL I SERV.SOCIAL

15270284

1.455,00

2015-06-29-N
2015-07-63-N
2015-08-68-N

2.354,53
2.255,06
2.279,00

SUMA

1.455,00

23102 22799 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA
23102 22799 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA
23102 22799 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA
SUMA

6.888,59

32000 22100 A28002335 SOCIEDAD IBERICA CONST ELECTR.SA

F26-0-12679

SUMA
33700
33700
33700
33700

22609
22609
22609
22609

PARTIDA

G07786981
G57745663
G07786981
G07786981

4.473,91
4.473,91

FUND.DIOCESANA ISIDOR MACABICH
ASSOCIACIO UNA IDEA UN SERVEI
FUND.DIOCESANA ISIDOR MACABICH
FUND.DIOCESANA ISIDOR MACABICH

NIF

8.236,91
12.110,21
240,06
232,32
12.526,96
12.428,90

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

U57641441
U57641441
U57641441
U57641441
U57641441
U57641441
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22799
22799
22799
22799
22799
22799

ACTA DE PLE

13000
13000
13000
13000
13000
13000

PROVEÏDOR

33700 22609 G07786981 FUND.DIOCESANA ISIDOR MACABICH

91/2015
2015/12
100/2015
114/2015
NÚM.FTRA.

1.100,00

105

5.729,35

7.310,01

SUMA
33800 22609 G07786981 FUND.DIOCESANA ISIDOR MACABICH

5.729,35
96/2015

SUMA
43100 20200 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA
43100 20200 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA

IMPORT

117/2015

SUMA
33700 22799 B57456394 MP MUSIC EIVISSA ESPEC.I SO SL

2.400,00
1.529,50
625,00
1.655,51

550,00
550,00

07F5KQ000002
07G5KQ000006

4.253,76
4.253,76
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43100 20200 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA

07H5KQ000001

4.253,75

SUMA

12.761,27

92000 22604 41442962K ALCAIDE JUAN MANUEL
92000 22604 41442962D ALCAIDE JUAN MANUEL
92000 22604 B63149702 TORNOS ABOGADOS SLP

87/2015
139/2015
734

1.694,00
3.751,00
6.957,50

SUMA

12.402,50

92004 22110 B57177636 LIMPIBIZA SL
92004 22110 B57177636 LIMPIBIZA SL
92004 22110 B57177636 LIMPIBIZA SL

F1-055020
F1-054510
F1-055536

3.298,68
2.516,30
3.356,75

SUMA

9.171,73

93100 22706 B86657640 PROSEGUR ESPAÑA SL
93100 22706 B86657640 PROSEGUR ESPAÑA SL

001075G0275
001075H0284

1.218,74
925,87

21-2015

5.541,80

VD246/15
VD279/15

3.836,80
2.770,90

SUMA

2.144,61

92000 22799 41452547S DAVID PRATS CHAIGNEAU

5.541,80

SUMA

6.607,70
214.514,71

ACTA DE PLE

TOTAL

Eivissa.
En don fe,
L’ALCALDE-PRESIDENT,

EL SECRETARI ACCTAL.,

(Document signat electrònicament al marge)(Document signat electrònicament al marge)”
El Ple de la Corporació en queda assabentat.

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

SUMA
33700 22300 B07015027 VORAMAR EL GAUCHO SL
93100 22706 B86657640 VORAMAR EL GAUCHO SL

7.2.- Donar compte del Decret del Patronat Municipal d'Esports de Generació de Crèdits per
ingressos núm. 2/2015.

“D E C R E T: Vist l’expedient tramitat de generació de crèdits per ingressos núm. 2/2015,
per import de DEU MIL VUIT-CENTS SIEXANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS
(10.869,05 €), dins del vigent Pressupost del Patronat Municipal d’Esports per a l’any 2015.
Considerant el que disposa l’article 181 del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aporva el
Text Refós de la LRHL, articles 43 a 45 del Reial Decret 500/90, les Bases d’Execució de
l’esmentat Pressupost i l’informe emès per la Intervenció de Fons.
Considerant que els ingressos que es detallen en l’expedient, no tenen naturalesa tributària,
existint evident relació amb les despeses a què aniran destinats, segons la finalitat detallada
en l’expedient; vinc en aprovar l’expedient de Generació de Crèdits per Ingressos núm.
2/2015 dins del Pressupost del Patronat Municipal d’Esports vigent, per import de 10.869,05
€, introduint-se en els estats d’ingressos i de despeses les següents modificacions:
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Donat compte del Decret del tenor literal següent:

Secretaria General
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Dia 29 d’octubre de 2015
ESTAT D’INGRESSOS
PARTIDA
131301

IMPORT
MODIFICACIÓ
10.869,05

DENOMINACIÓ
Ingressos Escoles Estiu 2015

TOTAL IMPORT MODIFIC.INGRESSOS

10.869,05

ESTAT DE DESPESES
PARTIDA
34000 -14300

CRÈDIT
GENERAT

DENOMINACIÓ
Altre personal esports

10.869,05

TOTAL CRÈDITS GENERATS

10.869,05

Davant meu,
EL SECRETARI,

(Document signat electrònicament al marge)

(Document signat electrònicament al marge)”

El Ple de la Corporació en queda assabentat.
7.3.- Donar compte del Decret del Patronat Municipal del Museu d'Art Contemporani de
modificació de Crèdits per transferències núm. 1/2015.
Donat compte del Decret del tenor literal següent:
“DECRET.- De conformitat amb el que estableixen l’article 180 del R.D.L. 2/2004 de 5 de
març pel que s’aprova el Text Refós de la LRHL i les Bases d’Execució del Pressupost
General per a l’exercici 2015, i vist l’informe emès per la Intervenció de fons; amb aquest
decret, vinc en ordenar l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits per transferències
núm. 1/2015 dins del vigent Pressupost del Patronat Municipal del Museu d’Art Contemporani
d’Eivissa:
MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT POSITIVES
APLICACIÓ

DENOMINACIÓ

AUGMENT

33300-13009 Endarreriments paga extra any 2012

2.263,00

33300-16204 Acció social personal

3.990,00

TOTAL AUGMENTS

6.253,00

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT NEGATIVES
APLICACIÓ

DENOMINACIÓ

DISMINUCIÓ

67
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EL PRESIDENT,
P.D.

Codi Validació: 9RKHJTPWZJ2Z4KA65KMA5743N | Verificació: http://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 67 de 81

Eivissa.

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

Sent l’expedient que s’aprova ferm i executiu sense més tràmits, hauran d’introduir-se dins la
comptabilitat de la Corporació els ajustos derivats de l’expedient.

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015
33300-21200 Manteniment i conservació edificis

2.263,00

33300-22400 Pòlisses assegurances

3.990,00

TOTAL DISMINUCIONS

6.253,00

L’import dels crèdits que es pretenen minorar es igual al dels crèdits que s’incrementen,
mantenint-se l’equilibr pressupostari exigit per l’article 16.2 del R.D. 500/90 de 20 d’abril.
Eivissa.
EL PRESIDENT,

En don fe,
EL SECRETARI,

Donat compte del Decret del tenor literal següent:
“D E C R E T: Vist l’expedient tramitat de generació de crèdits per ingressos núm. 1/2015,
per import de SIS MIL CINC-CENTS TRES EUROS (6.503,00 €), dins del vigent Pressupost
del Patronat Municipal de Música per a l’any 2015.
Considerant el que disposa l’article 181 del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aporva el
Text Refós de la LRHL, articles 43 a 45 del Reial Decret 500/90, les Bases d’Execució del
Pressupost General de la corporació per a l’exercici 2015 i l’informe emès per la Intervenció
de Fons.
Considerant que els ingressos que es detallen en l’expedient, no tenen naturalesa tributària,
existint evident relació amb les despeses a què aniran destinats, segons la finalitat detallada
en l’expedient; vinc en aprovar l’expedient de Generació de Crèdits per Ingressos núm.
1/2015 dins del Pressupost del Patronat Municipal de Música vigent, per import de 6.503,00
€, introduint-se en els estats d’ingressos i de despeses les següents modificacions:
ESTAT D’INGRESSOS
PARTIDA
139900
146100

DENOMINACIÓ
Altres ingressos diversos espectacles
Transferències corrents Consell Insular

TOTAL IMPORT MODIFIC.INGRESSOS
ESTAT DE DESPESES
PARTIDA
DENOMINACIÓ

IMPORT
MODIFICACIÓ
2.003,00
4.500,00
6.503,00

CRÈDIT
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7.4.- Donar compte del Decret del Patronat Municipal de Música de Generació de Crèdits per
ingressos núm. 1/2015.
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El Ple de la Corporació en queda assabentat.

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

(Document signat electrònicament al marge)(Document signat electrònicament al marge)”

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015

33403-22609

GENERAT
6.503,00

Activitats culturals

TOTAL CRÈDITS GENERATS

6.503,00

Sent l’expedient que s’aprova ferm i executiu sense més tràmits, hauran d’introduir-se dins la
comptabilitat de la Corporació els ajustos derivats de l’expedient.
Eivissa.
EL PRESIDENT,

Davant meu,
EL SECRETARI ACCTAL.,

(Document signat electrònicament al marge)

(Document signat electrònicament al marge)”

7.5.- Donar compte del Decret del Patronat Municipal de Música de modificació de Crèdits
per transferències núm. 2/2015.
Donat compte del Decret del tenor literal següent:

març pel que s’aprova el Text Refós de la LRHL i les Bases d’Execució del Pressupost
General per a l’exercici 2015, i vist l’informe emès per la Intervenció de fons; amb aquest
decret, vinc en ordenar l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits per transferències
núm. 2/2015 dins del vigent Pressupost del Patronat Municipal de Música:
MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT POSITIVES
DENOMINACIÓ

AUGMENT

33403-22000 Material oficina

2.000,00

33403-22606 Reunions i conferències

10.000,00

33403-22609 Activitats culturals

2.800,00

33403-22799 Treballs altres empreses

4.400,00

TOTAL AUGMENTS

19.200,00

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT NEGATIVES
APLICACIÓ

DENOMINACIÓ

33403-13000 Retribucions bàsiques personal

DISMINUCIÓ
12.200,00

33403-15000 Productivitat personal

2.200,00

33403-16000 Seguretat social personal

4.800,00

TOTAL DISMINUCIONS

19.200,00

L’import dels crèdits que es pretenen minorar es igual al dels crèdits que s’incrementen,
mantenint-se l’equilibr pressupostari exigit per l’article 16.2 del R.D. 500/90 de 20 d’abril.
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APLICACIÓ

ACTA DE PLE

“DECRET.- De conformitat amb el que estableixen l’article 180 del R.D.L. 2/2004 de 5 de

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

El Ple de la Corporació en queda assabentat.

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015

Eivissa.
EL PRESIDENT,

En don fe,
EL SECRETARI,

(Document signat electrònicament al marge)(Document signat electrònicament al marge)”
El Ple de la Corporació en queda assabentat.
7.6.- Donar compte del Decret de Modificació Pressupostària núm. 23/2015.
Donat compte del Decret del tenor literal següent:

març pel que s’aprova el Text Refós de la LRHL i les Bases d’Execució del Pressupost
General per a l’exercici 2015, i vist l’informe emès per la Intervenció de fons; amb aquest
decret, vinc en ordenar l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits per transferències
núm. 23/2015 dins del vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa:

ACTA DE PLE

MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT POSITIVES
APLICACIÓ

DENOMINACIÓ

IMPORT

92000-12009 Endarr.paga extra 2012 funcionaris
92000-13009 Endarr.paga extra 2012 laborals

132.446,83
48.032,05

TOTAL INCREMENTS

180.478,88

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

“DECRET.- De conformitat amb el que estableixen l’article 180 del R.D.L. 2/2004 de 5 de

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT NEGATIVES
DENOMINACIÓ

IMPORT

13000-14300 Altre personal policia turística

130.415,45

13000-16001 Seguretat social policia turística

44.005,49

93100-12003 Sous Grup C1 Admó. Financera

6.057,94

TOTAL DISMINUCIONS

180.478,88

L’import dels crèdits que es pretenen minorar es igual al dels crèdits que s’incrementen,
mantenint-se l’equilibr pressupostari exigit per l’article 16.2 del R.D. 500/90 de 20 d’abril.
Eivissa.
EL PRESIDENT,

En don fe,
EL SECRETARI,
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APLICACIÓ

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015
(Document signat electrònicament al marge) (Document signat electrònicament al marge)”
El Ple de la Corporació en queda assabentat.
8è. Mocions sense proposta d'acord:
8.1.- Moció del grup municipal EPIC, de control, sobre diversos aspectes relacionats amb el
Departament de Cultura.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz
del Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,

el Orden del Día del próximo Pleno.

EL DEPARTAMENTO DE CULTURA

Esta moción pretende conocer las intenciones de este equipo de gobierno en
relación a diversos aspectos relacionados con el Departamento de Cultura, entre otros:
· Modificaciones previstas en el Patronato de Música.
· Variaciones en el presupuesto municipal dedicado a Cultura.

ACTA DE PLE

MOCIÓN DE CONTROL SOBRE

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

quiere hacer llegar a Vd. la siguiente MOCIÓN DE CONTROL para ser incluida en

· Programación prevista en el centro cultural Can Ventosa.

· Acciones destinadas a recuperar la Memoria Histórica: actos y rutas.
· Relación de nuevos espacios culturales (si los hubiera).
· Acciones a realizar en los bienes declarados Patrimonio de la Humanidad.
Eivissa, a 26 de Octubre de 2015
Antonio Villalonga Juan”
Intervencions:
Sr. Villalonga: A part del que es cita a la moció, l’hi agradaria saber què passarà amb els
diners de la subvenció de Fundatur per a la creació de museus?
Sr. Tur Cardona: Entre les modificacions previstes en el Patronat de Música estan els

71

Codi Validació: 9RKHJTPWZJ2Z4KA65KMA5743N | Verificació: http://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 71 de 81

· Proyectos a realizar en el centro artesanal de Sa Pedrera.

Secretaria General

Sr. Villalonga: S’ofereix a col·laborar en la redacció dels Estatuts i Reglaments del Patronat.
És important que l’Ajuntament distingeixi entre agrupacions de teatre professionals i
amateurs, no pot ser que tenguin les mateixes condicions econòmiques.
En relació als artesans, estan a Sa Pedrera vinculats a què també continuïn a la Plaça del
Parc, això continuarà així?
Quant al memorial que volen posar en el cementeri, haurien de recordar totes les víctimes,
tant de la guerra civil com de la repressió franquista posterior.
Li pareix bé que es facin les rutes i que es recuperi la memòria històrica, però que es facin de
forma equànime i que es respectin tots els actes.
A part dels espais culturals on estaven previst que es fessin els museus, hi haurà alguna
altra intervenció municipal.
Espera que no es perdin els diners de Fundatur.
Sr. Tur Cardona: Respecte a sa Pedrera, li demana que esperi a la reunió amb els artesans
per veure com s’articula.
Sobre el memorial del cementeri. La memòria història és precisament per prestar atenció a
totes aquelles persones oblidades, i el memorial és per recordar-les.
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Estatuts que es farà el més aviat possible. Actualment estan treballant per dotar al Patronat
d’un conveni col·lectiu. Hi haurà reglaments, tant per la banda simfònica com per les
agrupacions vinculades. Es racionalitzarà la despesa en els concerts de l’orquestra
simfònica, i s’integrarà en aquesta el major nombre possible d’ex-alumnes del Patronat, que
actualment estan cursant estudis fora de l’illa. També s’està replantejant el calendari
d’actuacions de l’orquestra simfònica, que ofereix 15 concerts anuals.
Els pressupostos s’estan elaborant ara, i espera poder comptar amb un lleuger increment,
però sent conscients de què hi ha necessitats a tots els departaments de la casa.
Actualment s’està treballant en la programació del primer trimestre de 2016 de Can Ventosa,
amb la intenció de recuperar el teatre en català i de donar continuïtat a la sala petita, dotantla de més contingut del que ha tengut fins ara. Tot això sense renunciar a les obres que
també tenen acceptació per part del públic, que compten amb actors de televisió i del circuit
platea, i també portar a l’escenari concerts d’estils diversos.
Respecte a Sa Pedrera, compten amb la intenció dels artesans d’Es Juvert de continuar
l’hivern a aquest indret.
Quant a la memòria històrica, s’està treballant en el projecte del memorial que anirà al
cementiri vell, i respecte a les rutes, està previst impulsar un recorregut per la ciutat, per
conèixer tots els esdeveniments de la guerra civil al municipi.
Nous espais culturals, la Casa de la Música i el Museu de la Mar.
Respecte a les accions a realitzar en el Patrimoni de la Humanitat, actualment s’està
treballant en cadascun dels projectes amb una base diferent, en el jaciment del carrer Santa
Faç, les reformes de la Costa del Practicant Palau, en la remodelació del carrer Antoni Costa
Ramón, la segona fase dels jardins de la Cúria, la remodelació dels carrers Hospital i
Soledat, la restauració del Baluard Sant Jordi, es continua amb la monitorització del Baluard
de Santa Tecla. Ja s’ha entregat a l’Ajuntament i s’està estudiant, l’informe de conservació i
manteniment integral de les murades. Es rehabilita la fatxada i diverses feines de
manteniment a l’edifici municipal del carrer de Sant Ciriac. En breu es portarà a terme la
reposició de totes les plaques en malt estat de la museïtzació de Dalt Vila. S’està elaborant el
pla integral de la senyalització turística. S’ha realitzat un estudi i s’ha elaborat un informe, de
feines diverses de conservació i manteniment per a tot el recinte de Dalt Vila.
Respecte al que comenta de Fundatur, és una decisió que no està en mans de l’Ajuntament,
la fundació segueix parlant a Palma d’on es destinaran aquests diners, i de moment no hi ha
res decidit.

ACTA DE PLE

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015
En els espais culturals actualment la previsió és crear la Casa de la Música i el Museu de la
Mar. Avui per avui no hi ha una previsió d’utilitzar algun d’aquests centres, perquè hi ha un
altre espai cultural.
La subvenció de Fundatur no era finalista. L’únic que es demanava era que hi hagués un
projecte ferm. Han parlat amb Fundatur i la proposta que se’ls hi ha fet, en un principi, els hi
ha agradat, però encara estan discutint a on aniran aquests diners.
8.2.- Moció del grup municipal Popular, de control, sobre la tramitació del PGOU d'Eivissa.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:

VIRGINIA MARÍ RENNESSON, portaveu del Grup Municipal Popular, a l’empara de
l’establert en els articles 91.4 i 97.3 del Reial decret 2568/1986 pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funiconament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per
al seu debat la següent MOCIÓ DE CONTROL.

ACTA DE PLE

El Grup Municipal del Partit Popular de la Ciutat d’Eivissa presenta aquesta moció de control
per conèixer en quin punt de tramitació es troba el nou Pla General d’Ordenació Urbana de la
ciutat d’Eivissa.
Eivissa, a 26 d’octubre de 2015
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR
Sgt. Virginia Marí Rennesson”

Intervencions:

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

“MOCIÓ DE CONTROL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE
L’AJUNTAMENT D’EIVISSA SOBRE LA TRAMITACIÓ DEL PGOU D’EIVISSA

Sra. López: S’ha finalitzat amb tot el procediment d’adjudicació dels diferents equips
redactors del Pla, els quals ja es troben treballant al cent per cent.
L’encarregat del document urbanístic és el Sr. Angel García de Jalón, per un import de
53.845 euros.
El Sr. Joan Angelet Cadelles representa a l’equip de la documentació econòmic financera, i
l’empresa de la documentació ambiental és GEPRECOM per un import de 22.720 euros.
Estan treballant en la redacció d’aquest Pla. Per a l’equip de govern aquest és el tema
principal. Volen aprovar-lo inicialment a l’abril, i així ho varen fer saber ahir a tots els
components de l’equip redactor.
En principi no han avaluat cap modificació puntual, però és un tema que aniran concretant a
mesura que vagin avançant amb el Pla.
Sr. Flores: Gracies per la informació. Estan a disposició de l’equip de govern per qualsevol
cosa en la qual puguin donar una ma.
Sr. Villalonga: En la carta que va remetre Icomos feia referència al PGOU. És perquè ho
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Sr. Flores: En quin moment està la redacció del Pla. Quins són els treballs que s’han
contractat. Estan treballant amb les modificacions puntuals per aixecar la suspensió?.

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015
tenguin en compte a l’hora de la redacció del Pla.
Sra. López: Hi ha un altre equip de treball que són els tècnics de la casa, amb la Sra. Gurrea
al front, que s’encarrega del catàleg de patrimoni, que l’estan millorant respecte a l’anterior
del 2009.
8.3.- Moció del grup municipal EPIC, de control, sobre la polèmica causada en la XXXII Milla
Urbana Illa d'Eivissa.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz
del Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,
quiere hacer llegar a Vd. la siguiente MOCIÓN DE CONTROL para ser incluida en

MOCIÓN DE CONTROL SOBRE LA POLÉMICA CAUSADA EN LA

Esta moción pretende conocer diversos aspectos polémicos sobre la realización de
la XXXII Milla urbana Isla de Ibiza de Atletismo, entre otros:
· Si el Ayuntamiento autorizó inicialmente la prueba.
· Si el Ayuntamiento desautorizó finalmente la prueba y por qué.

ACTA DE PLE

XXXII MILLA URBANA ISLA DE IBIZA.

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

el Orden del Día del próximo Pleno.

· Motivos por lo que no se cedió la pista de Atletismo de Can Misses para desarrollar
esta competición.

Eivissa, a 26 de Octubre de 2015
Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:
Sr. Villalonga: Durant aquest mes d’octubre hi ha hagut una polèmica, en relació a la no
celebració de la XXXII Milla urbana Isla de Ibiza. Ha vengut gent de la península i de la resta
d’Europa a disputar aquesta prova que finalment no s’ha pogut disputar. No entén perquè
l’Ajuntament autoritza a utilitzar les seues instal·lacions el dia 1 d’octubre de 2015 i llavors
se’ls hi diu que no.
Sr. Tur Ripoll: Aquest senyor l’any passat va fer una prova sense els permisos. Enguany
Sant Antoni li va denegar i va venir cap Eivissa a correcuita a demanar una autorització.
Tothom ha de jugar amb les mateixes cartes, i si ha d’estar federat s’ha de federar, i si ha de
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· Evaluación del coste de impedir la realización de la prueba, tanto para la
organización como para los participantes.

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015
tenir una assegurança de responsabilitat civil l’ha de tenir. El que no pot ser que qualsevol
persona, per molt anys que faci que ho organitza, ho vulgui fer malament en contra dels
reglaments i la manera de fer les coses. Creu que en aquest cas està molt ben denegada
l’autorització d’utilització de les pistes d’atletisme. A més tots els clubs federats tenen
l’obligació de tenir una assegurança de responsabilitat civil, i aquest senyor no la tenia.
Sr. Perea: El dia 30 els va arribar un sol·licitud per utilitzar la pista per a la prova de la Milla
Urbana, ja que Sant Antoni li havia denegat el permís.
Varen mirar de què els esportistes que venien de fora, no es quedessin sense competir.
Es varen reunir amb el President Balear d’Atletisme i varen dir que no tenia els permisos.
Aquest senyor va rebre una trucada de la federació de que li havien retirat el permís de la
prova, i ell continuava dient que faria la prova.
Si no compleix els requisits no ho poden autoritzar.

Sr. Tur Ripoll: El Sr. Villalonga s’equivoca:

De conformitat amb el que disposa l’article 91.4 del RD 2568/86, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Corporacions Locals, el Sr. Alcalde manifesta que es sotmetrà a la consideració del Ple, per
raons d’urgència, el següent assumpte no comprès a l’ordre del dia i que no té cabuda en el
punt de precs i preguntes.
U.1.- Donat compte de la moció conjunta, del tenor literal següent:

ACTA DE PLE

Sr. Perea: No tenia permís per a la prova, li havia retirat la federació. Com per a tots els
clubs hi ha una reglamentació i aquesta s’ha de complir.

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

Sr. Villalonga: L’Ajuntament podria haver col·laborat i haver obert les pistes, sense
organitzar la prova, i solucionar el problema. Creu que per qüestions personals no han deixat
fer la prova. No entén perquè no se li podia llogar la pista.

VIRGINIA MARÍ RENNESSON, portaveu del Grup Municipal Popular, ILDEFONSO MOLINA
JIMÉNEZ, portaveu del Grup Municipal Socialista, JUAN RIBAS FERRER, portaveu del Grup
Municipal Guanyem Eivissa i ANTONIO VILLALONGA JUAN, portaveu del Grup Municipal
Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza a l'empara de l'establert en els articles 91.4 i 97.3 del
Reial decret 2568/1986 pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenten per al seu debat i aprovació la següent
MOCIÓ.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El dia 1 d'Octubre de 2014 l'Ajuntament d'Eivissa va dirigir una carta al Conseller
d'Agricultura, Medi ambient i Territori del Govern Balear en la qual s'insistia en la importància
que tenen la Badia de Talamanca i la seva qualitat ambiental i sol·licitant que es prioritzés la
renovació de l'emissari i s'adoptés, d'aquesta forma, una solució definitiva als abocaments
que el mal estat d'una instal·lació provoca cada any a la platja.
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“MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT D'EIVISSA
SOBRE PROPOSTA D'ACORD SOBRE L'EMISSARI DE LA PLATJA DE
TALAMANCA

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015
Amb l'objectiu de minimitzar els trencaments accidentals que es venien produint en l'emissari
de Talamanca i que provocaven abocaments en una zona d'alt interès turístic i
mediambiental, l'Ajuntament d’Eivissa a través de la Conselleria de Medi ambient va
promoure la senyalització marítima per definir una zona de restricció del fondejo en els
voltants de l'emissari submarí existent, a més a més de fixar-ho al fons.
Malgrat aquestes actuacions, durant el darrer estiu s'han seguit produint incidents i nous
trencaments de l'emissari que han generat la indignació no només dels veïns i comerciants
d'aquesta zona turística, sinó de tot la ciutat. Resulta, per tant, evident que la problemàtica
de l'emissari requereix d'una solució definitiva i urgent, la consecució de la qual exigeix la
col·laboració de totes les administracions.

1.- El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta el Govern balear a iniciar els tràmits necessaris per
realitzar, prèvia declaració d'emergència, la ràpida substitució de l'emissari de Talamanca.
2.- El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta el Govern de les Illes Balears a habilitar la partida
pressupostària necessària per escometre la total substitució de l'emissari i la seva adaptació
a les condicions necessàries en un futur proper.
3. El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta el Govern de les Illes Balears a cercar finançament
del Ministeri de Medi Ambient per completar aquest infraestructura com a part de la
construcció de la nova depuradora.
4. L'Ajuntament d'Eivissa es dirigirà all Govern de les Illes Balears per signar un conveni de
col·laboració entre la Conselleria Medi Ambient i l'Ajuntament d'Eivissa per facilitar la gestió i
tramitació necessària i que faciliti la realització d'aquestes obres.
Eivissa, a 26 d'octubre de 2015
PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR
Sgt. Virginia Marí Rennesson
PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sgt. Ildefonso Molina Jiménez
PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL GUANYEM EIVISSA
Sgt. Juan Ribas Ferrer
PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA
Sgt. Antonio Villalonga Juan”
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Per tot això, el Grup Municipal Popular proposa al Ple l'adopció del següent

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

En aquest sentit, recentment, la comissió de Medi ambient del Parlament va aprovar per
unanimitat una proposició no de llei, presentada a iniciativa del grup socialista, per la qual
s'insta al Govern balear a declarar l'emergència de la substitució de l'emissari de Talamanca.

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015
Intervencions:
Sr. Ruiz: Presenten aquesta moció conjunta a proposta del Grup Popular, per via d’urgència,
per la qual cosa s’ha de votar primer la urgència.
Sotmesa a votació la urgència de tractament d’aquest punt, és aprovada per unanimitat.
Intervencions:
Sra. Marí: Gracies perquè sigui conjunta. Tendran el seu recolzament en tot el que faci falta
per resoldre aquest problema.
Sr. Ruiz: Han d’intentar entre tots resoldre el poblema. Agraeix de nou la col·laboració de
tots els grups.

9.2.- Sr. Flores: Pregunta: Quins canvis de circulació hi haurà en el municipi? Demana que
els hi facin arribar un plànol d’aquests canvis.
9.3.- Sr. Villalonga: Preguntes: 1. Quins arguments jurídics tenen per votar en contra de la
personació del cas de l’església Evangelista?
2. Hi ha algun informe jurídic al respecte?
3. Els taxistes del municipi estan utilitzant l’emisora de radiotaxi?
Prec: Demana que pintin una línia groga que hi ha a l’Avda. Santa Eulària, contonada carrer
Joan Castelló.
Sr. Ruiz: Contestació verbal a la pregunta 3. de la Sra. Marí. Creu que són 2 anys però no
ho sap segur, li contestarà per escrit el termini concret.
Quant als grafittis del muro, avui té reunió a l’Autoritat Portuària i li dirà en persona al
President ,que segurament així aniran més ràpids.
Respecte a la pregunta 1 del Sr. Villalonga sobre tema de la personació li contestaran per
escrit. I quant a la línia groga no tenen cap inconvenient en pintar-la.
Sr. Ruiz: Ara es contestaran les preguntes presentades per escrit en 48 hores d’antelació a
la celebració d’aquest Ple.
9.4.- Pregunta escrita de la Portaveu del Grup Popular, Sra. Marí, del tenor literal següent:
“Dª VIRGINIA MARÍ RENNESSON, portaveu del Grup Municipal Popular, a l’empara de
l’establert en els articles 97.7 del Reial decret 2568/1986 pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per a la seva
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9.1.- Sra. Marí: Preguntes: 1. S’ha adjudicat el control de gestió de l’aigua?
2. Quines gestions s’han fet per retirar les aules modulars dels multicines?
3. Quin termini té la licitació de l’adjudicació del moll de petites eslores?
Prec: Demana que s’arreglin totes les llums del recinte amurallat i que es netegin els grafittis
que hi ha en el muro.

ACTA DE PLE

9è. Precs i preguntes:

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015
presa en considereació en la propera sessió plenària del dia 29 d’octubre de 2015, la
següent
PREGUNTA
Quina intenció té l’actual equip de Govern sobre la partida que es va deixar reservada durant
l’anterior mandat per a la revisió de la Relació de Llocs de Treball?
Eivissa, a 26 d’octubre de 2015
Sgt. Virginia Marí Rennesson
Portaveu del Grup Municipal Popular
Ajuntament d’Eivissa”

“En relació amb la vostra pregunta sobre quina intenció té l’actual equip de govern sobre la
partida que va deixar reservada durant l’anterior mandat per a la revisió de la Relació de
Llocs de Treball, la resposta és la següent:

Que aqueixa quantia pressupostada dins d’”Administració general” ha quedat dins del
romanent.
Que la mateixa partida i amb la mateixa quantia es tornarà a pressupostar per a l’any 2016.
Estefania Torres Sánchez
Regidora de Seguretat Ciutadana i
Recursos Humans
Eivissa, 26 d’octubre de 2015”

ACTA DE PLE

Que l’anterior mandat pressupostà dita partida en 60.000 euros, però que no es va fer una
reserva de crèdit.

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

Contestació escrita de la regidora de Seguretat Ciutadana i Recursos Humans, Sra. Torres,
del tenor literal següent:

“Dª VIRGINIA MARÍ RENNESSON, portaveu del Grup Municipal Popular, a l’empara de
l’establert en els articles 97.7 del Reial decret 2568/1986 pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per a la seua
presa en consideració en la propera sessió plenària del dia 29 d’octubre de 2015, la següent
PREGUNTA
Quins edificis municipals tenen fitxa energètica i quines mesures i bonificacions va a engegar
l’equip de Govern per incentivar als veïns del municipi a millorar la fitxa energètica dels seus
edificis?
Eivissa, a 26 d’octubre de 2015
Sgt. Virginia Marí Rennesson
Portaveu del Grup Municipal Popular
Ajuntament d’Eivissa”
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9.5.- Pregunta escrita de la Portaveu del Grup Popular, Sra. Marí, del tenor literal següent:

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015
9.6.- Preguntes escrites del regidor, Sr. Villalonga, del tenor literal següent:
“PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL
MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA,
PARA SER CONTESTADAS EN LA PRÓXIMA SESIÓN PLENARIA.
Preguntas que formula D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del Grupo
Municipal del MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA en el Ayuntamiento
de Eivissa, en base al artículo 97 del RD 2568/1986 ROF.
En relación a la Publicidad Institucional:
a.

¿Qué contratos se han efectuado desde el 1 de mayo hasta el día de hoy?

b.

¿Con qué empresas, importes y conceptos?

c. ¿Que estudios de mercado se han utilizado para distribuir la Publicidad
Institucional?

e. En base a qué cálculos se ha distribuido la Publicidad Institucional desde el 1
de mayo hasta la fecha.
2.

En relación a la contratación de dos estudios para decidir si el Ayuntamiento
recupera el control de la gestión del agua del municipio:
a. ¿A qué empresas se les ha solicitado dichos estudios?
b. Importe de los mismos.

ACTA DE PLE

d. ¿Qué licitación y/o concurso público se ha realizado?

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

1.

c. Plazo de entrega de dichos estudios.
En relación a la Comunidad de Propietarios CETIS:
a. ¿Cuántas reuniones de dicha CP se han celebrado y en qué fechas?
b. ¿Qué motivos impiden la entrega de las actas de dichas reuniones, solicitadas
desde hace dos meses?
c. ¿Cuándo se nos entregará dicha documentación?
Eivissa, a 26 d’octubre de 2015
Fdo. Antonio Villalonga Juan”
Sr. Molina: Contesta verbalment a les preguntes del Sr. Villalonga. La primera ja l’hi han
contestat per escrit. No hi ha canvis.
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3.

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015
A la segona, vol aclarir-li que no són estudis per decidir si l’Ajuntament recupera el control de
la gestió de l’aigua al municipi, són estudis previs per a la licitació de l’aigua que després
anirà via licitació o via assumpció del servei.
La Sra. Marí també ha preguntat al respecte, i té que dir que hi ha dos estudis al respecte
que s’han contractat fins a aquest moment. El primer és per preparar l’acta de reversió del
contracte, l’avaluació de l’estat de les instal·lacions actuals i les necessitats d’inversió de
l’obra, que s’ha adjudicat a l’enginyer José Vicente Hernández per 15.900 euros. El segon és
el desenvolupament de l’avantprojecte d’explotació, anàlisis econòmic i financer al servicio, i
propostes de modificació de l’ordenança fiscal i reglament del servei, que s’ha contractat amb
l’empresa PW Advisory & Capital Services que és una empresa especialitzada en aigua, per
un import de 17.500 euros, el termini d’execució d’ambdós és d’un mes i dos mesos,
respectivament.
Respecte a la tercera pregunta. Li varen donar la informació que hi havia a la casa. S’ha
demanat per escrit a la comunitat de propietaris que aporti les actes, quan les tenguin els hi
faran arribar.

-

Nombre de denúncies interposades per fems: 54
Nombre de denúncies interposades per cans en general: 25

Estefania Torres Sánchez
Regidora de Seguretat Ciutadana i
Recursos Humans
Eivissa, 26 d’octubre de 2015”
“En relació amb la vostra pregunta sobre quines gestions s’estan fent en matèria de
prevenció de riscos laborals, la implantació del pla de prevenció, el resultat de l’avaluació de
riscos laborals i l’avaluació dels riscos psicosocials, la resposta és la següent:
-

-

-

S’ha feet l’avaluació de tots els centres de feina de l’Ajuntament d’Eivissa. La
darrera actualització va ser en abril de 2015, on s’establiren terminis per a
l’esmena de les deficiències, i ja s’han posat en marxa.
Atès que la documentació és molt extensa, està a la vostra disposició al
departament de Recursos Humans, perquè la pugueu examinar si ho
considerau oportú.
Respecte a l’avaluació de riscos psicosocials, cal comentar que la darrera
avaluació es va fer l’any 2010. D’aleshores encà no se n’ha tornat a fer cap
més. No obstant això, i en atenció al criteri dels tècnics del servei de
prevenció, dels informes de sinistralitat d’enguany i de l’opinió del Comitè de
Seguretat i Salut (que es continuarà en breu), es valorarà la possibilitat de fer
una nova avaluació psicosocial.
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“En relació amb la vostra pregunta relativa a nombre de denuncies i sancions interposades
per cans amollats, excrements, controls de races perilloses i fems fora d’horari, la resposta
és la següent:

ACTA DE PLE

Contestacions escrites de la regidora de Seguretat Ciudada i Recursos Humans, Sra. Torres,
a preguntes formulades pel Sr. Gárriz en el Ple anterior, següents:

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

Sr. Ruiz: Ara es contestaran les preguntes pendents del Ple anterior.

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 29 d’octubre de 2015
Estefania Torres Sánchez
Regidora de Seguretat Ciutadana i
Recursos Humans
Eivissa, 26 d’octubre de 2015”
“En relació amb la vostra pregunta sobre els canvis a l’organigrama de la Policia Local, la
resposta és la següent:
La modificació duta a terme a l’organigrama de la Policia Local d’Eivissa es deu
exclusivament a raons de tipus organitzatiu i funcional.

Estefania Torres Sánchez
Regidora de Seguretat Ciutadana i
Recursos Humans
Eivissa, 26 d’octubre de 2015”
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I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les dotze hores del dia, de la qual
se n’estén la present Acta que consta de vuitanta-un folis, que és firmada pel Sr. Alcalde i per
mi el Secretari, que la certifico.

ACTA DE PLE

El criteri que s’ha adoptat té com a finalitat millorar la gestió de la Policia Local i dotar tots els
sotsinspectors amb una unitat perquè realitzin les funcions que correspon a la seua categoria
professional.

Número : 2015-0016 Data : 23/11/2015

En el mes de juliol d’enguany, dos sotsinspectors no tenien sota el seu comandament cap
oficial ni agent; es trobaven fora de l’organigrama i del que la Llei de Coordinació entén com
a estructura jeràrquica del cos de Policia Local.
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