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O R D R E   D E L   D I A

1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
- Acta núm. 5/13, ordinària de data 30 de maig
- Acta núm. 6/13, extraordinària de data 17 de juny

2n. Proposta per al nomenament com a Filla Adoptiva de la Ciutat d’Eivissa a la Sra. Concha García 
Campoy.
3r. Proposta de modificació de la Plantilla de personal Eventual.
4t. Proposta de modificació de la composició de les Comissions Informatives.
5è. Proposta de nomenament a Òrgans Col·legiats.
6è. Aprovació dels Comptes Generals de l’exercici 2012.
7è. Mocions amb proposta d’acord.

1. Moció del Grup Municipal EPIC, amb proposta d’acord pel tal que es redacti un Codi Ètic 
de l’Ajuntament d’Eivissa.

2. Moció del Grup Municipal  EPIC, amb proposta d’acord pel tal que es creï un For de 
debat sobre el port d’Eivissa, que inclogui als vesins, comerciants i representants dels diferents 
grups municipals.

3. Moció del Grup Municipal Eivissa pel Canvi, amb proposta d’acord per tal de demanar al 
Govern de llles Balears la prohibició de les activitats del Party boats.

4.  Moció  del  Grup  Municipal  PSOE-PACTE per  Eivissa,  amb proposta  d’acord  per  tal 
d’incrementar el nombre d’aparcaments de motos i bicicletes i les places per vehicles discapacitats 
a la Ciutat.

5. Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord per proposar 
millores al barri de Cas Serres.

6. Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord per instar al 
diàleg amb la comunitat educativa i donar suport a la tasca del personal docent.

7.  Moció del Grup Municipal  PSOE-PACTE per Eivissa,  amb proposta d’acord per a la 
realització per part del Consell Insular de l’obra del Primer Cinturó de la ciutat d’Eivissa (E-10).
8è. Decrets i comunicacions.

1. Donar compte del Decret d’Alcaldia de la delegació en matèria de contractació, en el 
Regidor Sr. Juan Mayans Cruz.

2.  Donar  compte  de  l’escrit  de  la  regidora  Sra.  Marienna  Sánchez-Jáuregui  Martínez, 
comunicant la seua baixa en el Patit Popular, i que es realitzin el tràmits necessaris perquè passi a 
formar part del Grup No Adscrit.
9è. Mocions sense proposta d’acord.

1. Moció del Grup Municipal EPIC, de control sobre l’ocupació de via pública.
2. Moció del Grup Municipal EPIC, de control sobre la realització de festes en els baluards 

de la Murada Renaixentista.
3. Moció del Grup Municipal EPIC, de control sobre l’estació d’autobusos CETIS:

10è. Precs i preguntes.

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  CELEBRADA,  AMB  CARÀCTER  ORDINARI,  PER  L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2013.

ASSISTENTS:

Sr. Alcaldessa-Presidenta:
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Sra. María del Pilar Marí Torres

Srs. Regidors:

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

Secretari-Acctal.:

Sr. Joaquim Roca Mata

Interventor-Acctal:

Sr. José Torres Riera

ACTA NÚM. 10/13

A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les nou hores del dia vint-i-sis de setembre de dos mil tretze; 
sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa-Presidenta, Sra. María del Pilar Marí Torres, es reuneixen 
els Srs. Regidors expressats al marge per tal de celebrar sessió ordinària de l'Excm. Ajuntament 
Ple, en primera convocatòria, per a la qual han estat citats de forma reglamentària.

Actua de secretari el Lletrat de la Corporació que subscriu.

DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior:

Per unanimitat s’acorda l’aprovació de les Actes anteriors, núm. 5/13, ordinària de data 13 de 
maig, i núm. 6/13, extraordinària de data 17 de juny.
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Sr. Villalonga: Demana si es poden fer fotocòpies de l’ordre del dia, i que es reparteixin a la gent 
que ha vengut de públic.

Sra. Marí: Li pareix bé.

2n. Proposta per al nomenament com a Filla Adoptiva de la Ciutat d’Eivissa a la Sra. Concha 
García Campoy:

Donat compte de la proposta d’Alcaldia, del tenor literal següent:

“PROPOSTA D’ACORD

Atès l’expedient instruït per a l’atorgament del Títol de Filla Adoptiva de la Ciutat d’Eivissa, a títol 
pòstum, a la senyora Concha García Campoy.

Vists els informes que obren a l’expedient, emesos pel senyor Felip Cirer, historiador i Director de 
l’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera, la senyora Misse García, periodista, el senyor Joan Serra Tur, 
Director del Diario de Ibiza i la senyora Maribel Torres, periodista i locutora de ràdio, acreditatius 
dels mèrits que concorren en la senyora Concha García Campoy, i vist el dictamen de la Comissió 
Informativa de Cultura, igualment favorable a l’atorgament d’aquest títol.

Mitjançant  la  present  de  conformitat  als  informes  que  obren  a  l’expedient  i  al  dictamen de  la 
Comissió  Informativa  de  Cultura,  i  en  virtut  del  previst  a  l’article  8.6  del  Reglament  per  a  la 
concessió d’honors i distincions de l’Excel·lentíssim Ajuntament d’Eivissa es proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER. Concedir  el  Títol de Filla  Adoptiva de la Ciutat  d’Eivissa,  a títol  pòstum, a la 
senyora Concha García Campoy.

SEGON. Que es comuniqui el present acord als interessats.

Eivissa, 23 de setembre de 2013
L’ALCALDESSA;
Pilar Marí Torres”

Intervencions:

Sra. Sansano: La tramitació d’aquest expedient és similar al de la concessió de les medalles d’or. 
El títol de Fill  Adoptiu de la Ciutat és la màxima distinció de l’Ajuntament d’Eivissa, i per aquest 
motiu s’utilitzen uns criteris més restrictius.
Els  informes corresponents es varen demanar al  Sr.  Felip  Cirer,  Director  de l’Enciclopèdia  que 
sempre remet la corresponent biografia, a gent dels mitjans de comunicació perquè són els que 
coneixen millor la trajectòria de la Sra. Campoy, que com saben ha set una gran periodista que ha 
venut el nom d’Eivissa, i n’ha fet una gran promoció.
A  més de al  Director  d’Enciclopèdia,  els  informes es  demanaren a  companys  dels  mitjans  de 
comunicació com na Maribel Torres de ràdio Exit, na Misse García que va iniciar la seua singladura 
com a periodista amb la Sra. Campoy, i en Juan Serra Director del Diario de Ibiza. Aquests informes 
són favorables i proposen l’atorgament d’aquest reconeixement.
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Sra. Costa: Votaran a favor de l’atorgament d’aquest reconeixement. Estan absolutament d’acord 
amb el diuen els informes. Sempre presumia de ser d’Eivissa malgrat no haver nascut aquí. Creu 
que si algú que no ha nascut a Eivissa pot ser filla adoptiva, en aquest cas és na Concha. Quan se 
li demanava col·laboració des de l’Ajuntament sempre hi acudia, tant a fer el pregó de les festes 
patronals, de la feria andalusa, etc.

Sr. Ferrer: També votaran a favor, perquè creuen que si algú es mereix aquest reconeixement és 
ella.  Encara  que  no  va  néixer  a  Eivissa,  la  seua  vida  tant  professional  com  personal  la  va 
desenvolupar pràcticament aquí. Per el seu mèrit, la seua feina, i la col·laboració desinteressada en 
totes les coses que se li demanaven des d’aquesta institució, mereix la distinció.

Sra. Sánchez-Jáuregui: El seu vot serà favorable. Subscriu tant el que diuen els informes com el 
que han dit els que l’han precedit en el torn de paraula.

Sra. Sansano: Agraeix el consens.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

3r. Proposta de modificació de la Plantilla de personal Eventual:

Donat compte de la proposta d’acord, del tenor literal següent:

MODIFICACIÓ DE  LA PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL
Debatut l’expedient de la Proposta d’Acord de modificació de la Plantilla de Personal Eventual, la 
Comissió Informativa Econòmica i d’Administració Municipal celebrada el dia 23 de setembre de 
2013, per 7 vots a favor (5 vots PP (Partit Popular), 1 vot PREF (Partit Renovador d’Eivissa i 
Formentera) i 1 vot de la regidora no adscrita Sra.Sánchez-Jáuregui) i 2 abstencions (1 vot de 
PSOE-Pacte per Eivissa, i 1 vot de Movimiento Ciudadano Epic Ibiza), proposa al Ple de la 
Corporació, l’adopció del següent acord:

“PROPOSTA D’ACORD
ASSUMPTE: MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL 
L’article 104 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases del Règim Local, estableix que el 
número,  característiques  i  retribucions  del  personal  eventual  serà  determinat  pel  Ple  de  la 
Corporació al començament del mandat, corresponent a l’Alcaldia el nomenament i cessament del 
personal eventual. 
A la vista de l'anterior, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
PRIMER.-  Crear el lloc de treball de Coordinador/a de modernització i millora continua, amb les 
següents característiques:
Retribució: 36.000.- Euros anuals retribuïts mitjançant 14 pagues. Aquesta retribució s'actualitzarà 
anualment segon el previst en la Llei General de Pressupostos de l'Estat.
Dedicació: Exclusiva.
Funcions: Segons memòria adjunta.
SEGON.- Suprimir el lloc de treball de Coordinador/a de Recursos Humans creat a l'anterior mandat 
amb unes retribucions de 43.000 Euros anuals.
TERCER.-  Aprovar la modificació de la plantilla del personal eventual d'aquest Ajuntament per a 
l'exercici 2013.
QUART.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Eivissa, 16 de setembre de 2013.L'Alcaldessa. Pilar Marí Torres”
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Eivissa a 23 de setembre de 2013
El PRESIDENT LA SECRETARIA 
DE LA COMISSIÓ DELEGADA
Sgt.:Juan Mayans Cruz    Sgt.:MªCristina Sala Torres”

Intervencions:

Sr. Rodrigo: Aquesta modificació consisteix en suprimir el càrrec de confiança de Coordinador de 
Recursos Humans, ja que les seues funcions són assumides en l’actualitat pel tècnic de recursos 
humans i pel propi regidor. Amb aquesta partida pressupostària tenen marge per poder crear un lloc 
de confiança per impulsar la modernització de l’administració local, continuar i acabar amb el treball 
que ja es venia fent des de la legislatura anterior.
Volen aconseguir que l’Ajuntament cada vegada sigui més modern, i que els ciutadans necessitin 
menys la presència física a les instal·lacions. Esperen que serveixi perquè el treball de tots sigui 
més eficient, i la satisfacció dels ciutadans es vegi millorada.

Sr. Sánchez: Per fi se n’adonen de què la modernització de l’Ajuntament era un projecte bo i que 
era necessari continuar.
També demostra que estan confosos quan a les polítiques que eren necessàries a l’Ajuntament, i al 
personal que s’havia de contractar. De repent personal que era necessari ara ja no ho és, sent el 
mateix equip de govern, el mateix tècnic de personal i les mateixes condicions.
Perquè utilitzen el sistema de personal de confiança?
Tenen la persona decidida? Qui és?  Perquè aquesta persona?

Sr. Rodrigo: Ja sap el Sr. Sánchez que contractaran a la Sra. Matilde Manzano, que va ser la 
Gerent  de  l’Ajuntament,  càrrec  de confiança  amb l’anterior  equip  de  govern.  Això  demostra  la 
professionalitat,  i creu que està més que capacitada per acabar el projecte que ella mateixa va 
començar.

Sr. Sánchez: Va conèixer bé el projecte, sobre tot els últims mesos de la seua legislatura. Es tem 
que la Sra. Matilde Manzano el recollirà exactament on el va deixar, i per això es fa una pregunta.
Dimitirà algú dos anys i tres mesos després? Un dels projectes més importants que tenia en marxa 
aquest Ajuntament, amb uns sous que s’havien invertit i que ara s’haurà d’aplicar molts més sous 
per reactivar aquest projecte, que va ser paralitzat quan va entrar l’actual equip de govern.
El felicita per reactivar el projecte, i li desitja sort a la Sra. Matilde Manzano. Creu que és una bona 
notícia per a l’Ajuntament, que per fi aquest projecte es posi en marxa.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb els vots a favor de les Sres. Marí, Sansano, Sánchez, 
Valladolid, Sánchez-Jáuregui, i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, Larroda, i l’abstenció de 
les Sres. Costa, Boned, Martínez, García, i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer i Villalonga.

4t. Proposta de modificació de la composició de les Comissions Informatives:

Donat compte de la proposta, del tenor literal següent:

“MODIFICACIÓ COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES
Debatut  l’expedient  de la  Proposta d’Acord de modificació  de la  composició de les Comissions 
Informatives, la Comissió Informativa Econòmica i d’Administració Municipal celebrada el dia 23 de 
setembre de 2013, per 7 vots a favor (5 vots PP (Partit Popular), 1 vot PREF (Partit Renovador 
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d’Eivissa  i  Formentera)  i  1  vot  de  la  regidora  no  adscrita  Sra.Sánchez-Jáuregui)  i  2 
abstencions (1 vot de PSOE-Pacte per Eivissa, i 1 vot de Movimiento Ciudadano Epic Ibiza), 
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:

“PROPOSTA D’ACORD
Vist l’informe jurídic emès pel Secretari de la Corporació amb data 2 de setembre de 2013, del qual 
se’n  desprèn la  procedència  de modificar  la  composició  de les comissions  informatives,  com a 
conseqüència de que la Regidora, Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez ha passat a tenir la 
condició de Regidora no adscrita. 

De conformitat a l’article 124.2 del RD. 2568/1986 de 28 de novembre que disposa qualsevol 
variació  en  relació  a  les  Comissions  Informatives  durant  el  mandat  corporatiu,  es  decidirà  pel 
Plenari a proposta de l’Alcaldia, mitjançant el present es proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
del següent ACORD: 

PRIMER.- Modificar la composició de les comissions informatives aprovada mitjançant acord 
plenari de data 30 de juny de 2011, essent la nova composició la següent: 

Les Comissions Informatives estaran integrades cadascuna d’elles per 11 membres, cinc 
regidors  representants  del  grup municipal  Popular,  tres representants  del  grup municipal  Psoe-
Pacte per Eivissa, un representant del grup municipal Eivissa pel Canvi, un representant del grup 
municipal Epic i la regidora no adscrita Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez. 

L’adscripció concreta a cada Comissió dels membres de la Corporació que han de formar part 
de la mateixa en representació de cadascun dels grups, es realitzarà mitjançant escrit del Portaveu 
del Grup dirigit a l’Alcaldessa, podent-se designar un suplent per cada titular, donant-se compte al 
Ple  de  la  Corporació  de  les  designacions  realitzades.  Eivissa  a  3  de  setembre  de 
2013.L’ALCALDESSA.Sgt. Pilar Marí Torres”.

Eivissa a 23 de setembre de 2013
El PRESIDENT LA SECRETARIA 
DE LA COMISSIÓ DELEGADA
Sgt.:Juan Mayans Cruz    Sgt.:MªCristina Sala Torres”

Intervencions:

Sra. Costa: S’abstendran, ja que es tracta de la composició de les Comissions Informatives, on el 
PP ha perdut la majoria, i creu que és un assumpte de l’equip de govern i no de la Corporació.

Sra. Marí: La composició varia segons la nova situació d’aquest Consistori.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb els vots a favor de les Sres. Marí, Sansano, Sánchez, 
Valladolid, Sánchez-Jáuregui, i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, Larroda, i l’abstenció de 
les Sres. Costa, Boned, Martínez, García, i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer i Villalonga.

5è. Proposta de nomenament a Òrgans Col·legiats:

Donat compte de la proposta, del tenor literal següent:

“NOMENAMENT A ÒRGANS COL.LEGIATS
Debatut  l’expedient  de la  Proposta d’Acord  de Nomenament  a Òrgans Col·legiats,  la  Comissió 
Informativa Econòmica i d’Administració Municipal celebrada el dia 23 de setembre de 2013, per 7 
vots a favor (5 vots PP (Partit Popular), 1 vot PREF (Partit Renovador d’Eivissa i Formentera) 
i 1 vot de la regidora no adscrita Sra.Sánchez-Jáuregui) i 2 abstencions (1 vot de PSOE-Pacte 
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per Eivissa,  i  1 vot  de Movimiento Ciudadano Epic Ibiza),  proposa al  Ple de la Corporació, 
l’adopció del següent acord:

“PROPOSTA D’ACORD
CONSELL MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA:
Presidenta: Sra. Pilar Marí Torres; Vicepresidenta: Sra. Miriam Valladolid Portas.
1 vocal i suplent per cada grup municipal:
Titular: Sr. Raimundo Prats Ramos; Suplent: Sra. Mar Sánchez Gutiérrez
CONSELL MUNICIPAL D’ACCIÓ SOCIAL:
Presidenta: Sra. Miriam Valladolid Portas; Suplent: Sra. Catalina Sansano Costa.
Vicepresident: Sra. Raimundo Prats Ramos; Suplent: Sr. Mar Sánchez Gutiérrez.
Vocal: 1 vocal per cada grup: Sr. Ignacio Rodrigo Mateo; Sr. Enrique Sánchez Navarret, Titular; Sra. 
Angeles Martínez Corderas, Suplent. Sr. Vicente Ferrer Barbany, Sr. Antonio Villalonga Juan.
DELEGACIÓ INSULAR DE LA CREU ROJA:
Sr. Juan Daura Escandell i Sra. Miriam Valladolid Portas
CONSORCI DINAMITZACIÓ ECONÒMICA DEL MEDI RURAL – ZONA 5B -:
Sr. Juan Mayans Cruz
FÒRUM DE LA IMMIGRACIÓ DEL CONSELL INSULAR: 
Titular: Sra. Miriam Valladolid Portas; Suplent: Sra. Mar Sánchez Gutiérrez.
GRUP DE TREBALL PER A LA CONSTITUCIÓ D’UN CONSORCI INSULAR DE PREVENCIÓ I 
EXTINCIÓ D’INCENDIS:
Titular: Sr. Juan Daura Escandell; Suplent: Sr. Constantino Larroda Azcoitia.
COMITÈ  D’AUTOPROTECCIÓ  EXTERN,  CONSTITUIT  A  REQUERIMENT  DE  L’AGÈNCIA 
ESTATAL DE SEGURETAT AÈRIA:

Sr. Constantino Larroda Azcoitia.
CONSELLS ESCOLARS:

INSULAR: Titular: Sra. Miriam Valladolid Portas
Suplent: Sra. Catalina Sansano Costa.

 MUNICIPAL: 1 PRESIDENT I 4 VOCALS 1 PER GRUP
Presidenta: Sra. Miriam Valladolid Portas
Vocal: Sra. Catalina Sansano Costa

    Sra. Angeles Martínez Corderas
    Sr. Vicente Ferrer Barbany
    Sr. Antonio Villalonga Juan


 CENTRE DE PROFESSORS: Sra. Lina Sansano Costa
 I.E.S. ISIDOR MACABICH: Sr. Raimundo Prats Ramos
 I.E.S. SANTA MARIA: Sra. Mar Sánchez Gutiérrez
 I.E.S. BLANCA DONA: Sra. Mar Sánchez Gutiérrez
 I.E.S. SA COLOMINA: Sr. Juan Mayans Cruz
 C.P. SA GRADUADA:  Sra. Mar Sánchez Gutiérrez
 C.P. PORTAL NOU:  Sra. Miriam Valladolid Portas
 C.P. SA BODEGA:  Sr. Ignacio Rodrigo Mateo
 C.P. CAN MISSES: Sr. Alejandro Marí Ferrer
 C.P. BLANCA DONA: Sr. Raimundo Prats Ramos
 C.P. CAS SERRES: Sr. Constantino Larroda Azcoitia
 C.P. POETA VILLANGOMEZ:  Sr. Juan Daura Escandell
 C.P. CAN CANTÓ: Sr. Raimundo Prats Ramos
 C.P. ES PRATET: Sr. Juan Mayans Cruz
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 CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL PÚBLIC CAS SERRES: 
Sr. Juan Mayans Cruz

 CENTRE D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES: Sr. Alejandro Marí Ferrer
 CONSERVATORI  PROFESSIONAL  DE  MÚSICA  I  DANÇA:  Sra.  Catalina  Sansano 

Costa.
Eivissa, 22 de juliol de 2013.L’ALCALDESSA;Sgt.: Pilar Marí Torres”.

Eivissa a 23 de setembre de 2013
El PRESIDENT LA SECRETARIA 
DE LA COMISSIÓ DELEGADA
Sgt.:Juan Mayans Cruz    Sgt.:MªCristina Sala Torres”

Intervencions:

Sra. Costa: També s’abstendran perquè és el mateix cas que abans.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb els vots a favor de les Sres. Marí, Sansano, Sánchez, 
Valladolid, Sánchez-Jáuregui, i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, Larroda, i l’abstenció de 
les Sres. Costa, Boned, Martínez, García, i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer i Villalonga.

6è. Aprovació dels Comptes Generals de l’exercici 2012:

Donat compte de la proposta d’acord, del tenor literal següent:

“PROPOSTA  D’ACORD  PER  A  L’APROVACIÓ  DEFINITIVA  DEL  COMPTE  GENERAL  DE 
L’AJUNTAMENT D’EIVISSA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2012.

Complimentat el tràmit legal d’exposició pública de l’esmentat Compte General, previst en l’art. 90.3 
de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, havent-se 
publicat en el BOIB núm. 110 de 6 d’agost de 2013, anunci núm. 14911, sense que s’hagin produït 
reclamacions,  procedeix  elevar  al  Ple,  amb el  dictamen favorable  de  la  Comissió  Especial  de 
Comptes en sessió celebrada el dia 29 de juliol de 2013, la següent :

PROPOSTA D’ACORD

Aprovar definitivament el Compte General de l’Ajuntament de la Ciutat d’Eivissa corresponent a 
l’exercici  2012 en els termes que consten a l’expedient,  integrat  pels  comptes anuals  del  propi 
Ajuntament,  del  Patronat  Municipal  d’Esports,  del  Patronat  Municipal  de  Música  i  del  Patronat 
Municipal del Museu d’Art Contemporani, i la documentació complementària legalment establerta, 
excepte  els  Comptes  Generals  corresponents  a  les  societats  de capital  total  o  majoritàriament 
municipal Iniciatives Municipals de Vila S.A. (100%) i Iniciatives i Transformacions Urbanes S.A. 
(ITUSA) (75,50%), donat quer a data actual encara no han estat aportades pels presidents de les 
societats.

Eivissa, 12 de setembre de 2013.
El Tinent d’Alcalde Delegat de l’Àrea

Econòmica i d’Administració Municipal,
Sgt.: Juan Mayans Cruz”

Intervencions:
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Sr. Molina: És un tema molt tècnic. L’any 2012 ha set íntegrament de govern del Partit Popular, 
amb la qual cosa s’ha de fer responsable dels seus comptes, per tant s’abtendran.

Sr. Mayans: No hi ha hagut al·legacions i per tant es donen per aprovats aquests comptes generals 
de l’any 2012.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb els vots a favor de les Sres. Marí, Sansano, Sánchez, 
Valladolid, Sánchez-Jáuregui, i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, Larroda, i l’abstenció de 
les Sres. Costa, Boned, Martínez, García, i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer i Villalonga.

7è. Mocions amb proposta d’acord:

Sra.  Costa: Demana si  poden fer un canvi d’ordre, i  discutir  en primer lloc la moció relativa a 
l’educació.

Sra. Marí: Com que hi estan tots d’acord, es canvia l’ordre del dia, i tractaran en primer lloc la 
moció núm. 6.

7.6.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord per instar al diàleg 
amb la comunitat educativa i donar suport a la tasca del personal docent.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA PER INSTAR
AL DIÀLEG AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA I DONAR SUPORT

A LA TASCA DEL PERSONAL DOCENT.

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Mai el curs escolar havia començat am el grau de crispació que ha començat l’actual, amb una 
vaga indefinida i amb la mobilització massiva de tots els sectors de la comunitat educativa en contra 
de la gestió de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.

D’aquestes  mobilitzacions,  la  vaga  de  docents,  secundada  per  la  pràctica  totalitats  dels 
professionals i a la qual han donat suport gran part de les famílies, és l’efecte més visible i recent 
del malestar existent per les desafortunades accions, actituds i declaracions dels responsables de 
la  Conselleria,  i  els  seus caps més visibles  que són la  consellera  Joana  M.  Camps i  el  propi 
president del Govern, José Ramón Bauzà.
El  motiu  del  descontents  són,  per  una banda uns retalls  pressupostaris  indiscriminats  que han 
afectat sobretot i directament a l’alumnat més vulnerable, per altra banda l’empitjorament de les 
condicions laborals dels docents i el menyspreu cap a la seva tasca que ha evidenciat determinats 
càrrecs públics  cada vegada que han tingut  ocasió;  també,  i  no  menys  important,  l’actitud  del 
Govern Bauzà en contra de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears i,  finalment, la nul·la 
actitud negociadora de la Conselleria.
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En aquest sentit, el Decret 15/2013, de 19 d’abril de Tractament Integrat de Llengües (TIL), que 
s’ha volgut implementar de manera precipitada, sense comptar amb el consens dels sector, i amb 
crítiques fonamentades dels professionals, ha accelerat la conflictivitat i el rebuig del sector. Un dels 
efectes més sagnants d’aquesta situació que viu la comunitat educativa de les Illes Balears han 
estat els expedients disciplinaris incoats contra tres directors de centres de secundària de Menorca, 
uns expedients que són desproporcionats, injustos i il·legals.

I com a fet més greu de tot aquest assumpte és la rebel·lia i desobediència manifesta de l’actual 
Govern de les Illes Balears a l’auto del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears de dia 6 de 
setembre que suspenia cautelarment el calendari d’aplicació del TIL i les instruccions del secretari 
autonòmic de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, promulgant un Decret Llei que burla 
l’auto judicial per poder aplicar directament el TIL aquest inici de curs.

El Decret Llei 5/2013, de 6 de setembre és presumiblement il·legal perquè vulnera la Constitució 
Espanyola, l’Estatut d’Autonomia i l’actual Llei Orgànica d’Educació (LOE).

Per tot això, es planteja la següent

PROPOSTA D’ACORD

1.  L’Ajuntament  d’Eivissa  insta  al  Govern  de les  Illes  Balears  a  obrir  espais  de diàleg  amb la 
Comunitat Educativa i a iniciar una via de consens que per una banda faci que torni a la normalitat 
el  sistema educatiu  a les Illes Balears,  retirant  el  Decret  15/2013,  de 19 d’abril,  de tractament 
integrat de llengües (TIL), i el Decret Llei 5/2013, de 6 de setembre de 2013 i, per una altra banda, 
permeti l’aprenentatge efectiu de les dues llengües oficials i d’una llengua estrangera, principalment 
l’anglès, en finalitzar l’escolarització de l’alumnat.

2.  L’Ajuntament  d’Eivissa  condemna  les  amenaces  i  les  actituds  de  menyspreu  a  mestres  i 
professors  que s’han efectuat  per  part  de  càrrecs  polítics  i  manifesta  el  suport  a  la  tasca del 
personal docent de la nostra comunitat, fonamental pel futur dels nostres infants.

Eivissa, 20 de setembre de 2013.
Sgt. Lurdes Costa Torres

Regidora del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”

Intervencions:

Sra. Costa: Hi ha una evidència, i és que els components del partit al qual representa venen vestits 
de verd perquè volen deixar constància del seu suport al professorat que està en vaga i als pares.
Molt  lluny  d’estar  d’acord  amb el  Decret  de  Tractament  Integrat  de  Llengües  (TIL),  que es va 
aprovar en el Parlament, i que creu que ocasionarà un caos a l’educació, i sobre tot als alumnes 
que és pel que estan lluitant tots.
El Partit Popular ha tirat cap endavant sense preguntar als tècnics, als professionals, als docents, 
als pedagogs, als directors, fins i tot als pares, si aquest és el projecte ideal per millorar els fracàs 
escolar.  Aquest decret, lluny d’aconseguir evitar el fracàs escolar, està anunciat que l’aguditzarà. 
Per això hi ha aquesta lluita dels docents, a la qual s’hi han sumat el pares, de resistir perquè hi 
hagi  una  negociació,  un  consens,  una  recerca  de  tornar  a  la  raó  i  modificar  la  insistència  en 
l’aplicació del TIL.
S’ha iniciat el diàleg i s’han parlat de temes que no entren en les negociacions. És un inici i ho 
celebren però fins que no es modifiqui el Decret que s’ha aprovat, les coses estan igual.

10



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 26 de setembre de 2013

Si hi  hagués hagut  una intenció real de consens amb la comunitat  educativa,  la negociació no 
s’hagués començat l’endemà d’aprovar el Decret sinó molt abans.
Insisteixen en què aquest Ajuntament insti al Govern de les Illes Balears, a continuar el diàleg amb 
la comunitat educativa i a iniciar una via de consens, perquè torni a la normalitat el sistema educatiu 
a les Illes Balears, que retiri el Decret de Tractament Integral de Llengües, i permeti l’aprenentatge 
efectiu de les dues llengües oficials i d’una estrangera, principalment l’anglès.
També demanen que l’Ajuntament es pronunciï a favor de condemnar les actituds de menyspreu, a 
mestres i  professors, que s’han efectuat per part  de polítics i  manifesti  el suport  a la tasca del 
personal docent de la nostra comunitat, fonamental pel futur dels nostres infants.

Sr. Ferrer: Des del grup Eivissa pel Canvi donen total suport a totes les iniciatives portades a terme 
pel professorat, per mantenir una educació pública de qualitat. A cop de Decrets s’ha anat destruint 
tot el que s’havia creat. Espera que l’actitud del Partit Popular canviï, i que no acabin destruint el 
que s’ha aconseguit durant anys. Donaran suport a la moció.

Sr. Villalonga: Subscriu el que han dit els seus companys. Hi ha un problema greu a nivell nacional 
amb l’educació i no pot ser que cada vegada que hi ha canvi polític, canviï el sistema educatiu. El 
que necessita el país és un consens en educació. El que volen és que es dialogui, i qui més sap 
d’educació són els professors, i són als que se’ls ha de preguntar. Se suma a la proposta.

Sra.  Marí: Creu  que  estan  plantejant  el  debat  des  de  dos  aspectes  diferents.  Li  agradaria 
diferenciar-los. Es referirà als dos, perquè pensa que no es pot plantejar una moció a la que s’insta 
al diàleg quan aquest ja s’està produint. Per tant no poden votar a favor de la moció,  però  si 
comparteixin en bona part el que diu la moció..
La comunitat educativa la formen tots, i té unes preocupacions que tots poden compartir, però el 
que més preocupa és que la qualitat  de l’ensenyança estigui  garantida,  i  que cada vegada els 
sistema educatiu sigui millor.
La intenció de la Conselleria era bona, era introduir l’anglès. Estan a favor del trilingüisme. S’ha 
d’intentar poc a poc que els alumnes de la nostra comunitat tenguin cada vegada més coneixement 
de l’anglès.  Pensa que introduir  l’anglès  dins l’escola pública és bo,  i  amb això  hi  està tothom 
d’acord.
No  pot  a  entrar  a  valorar  com  ha  actuat  la  Conselleria  perquè  ho  desconeix  i  tampoc  és 
competència de l’Ajuntament.
Els Alcaldes varen tenir una reunió i varen demanar diàleg.
Els hi varen dir que hi havia molt bona predisposició per part de la Conselleria de dialogar i arribar a 
acords. A més li consta que un dels sindicats, com és l’agrupació nova de professors, se li havia 
cedit un espai perquè no tenia representació, i així  aquesta mesa sectorial fos més plural i més 
participativa, aquest és un bon camí de diàleg. No es varen arribar a acords, però si hi va haver 
cessions importants per part de la Conselleria.
Avui hi ha una altra reunió per continuar amb el diàleg i les negociacions. La bona predisposició de 
la Conselleria, pensa que és inclús renunciant a què s’apliqui el TIL a secundària, i el comitè de 
vaga  participarà per primera vegada a aquesta mesa sectorial. Per tant, pensa que aquest és el 
bon camí.
No sap si  aquest diàleg s’havia produït  abans, però tota la comunitat  educativa sabia que això 
s’implantaria quan comencés el curs, i és ara que estan amb aquesta situació.
Quan a l’activitat dels docents, desconeix si algú ha fet algun tipus de referència. Creu que en les 
referències personals no hi ha d’entrar. Mai han qüestionat l’activitat dels docents, al revés tenen 
molt respecte als professors.
Per la seua part, recolzament total a l’activitat docent, recolzament total a aquestes negociacions. 
Des de l’Ajuntament poca cosa més poden fer, perquè només es dediquen al manteniment dels 
centres de primària, que són les úniques competències que tenen com a Ajuntament.

11



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 26 de setembre de 2013

Desitgen que el diàleg fructifiqui i s’arribin a acords.

Sra. Costa: Creu que l’Ajuntament té molt a dir en educació i li sorprèn que l’Alcaldessa digui que 
no. L’Alcaldessa hauria de voler tenir opinió, i influència en el seu partit.
També els ha sorprès que contestés l’Alcaldessa i no la regidora d’Educació.
Avui quan ha arribat a l’Ajuntament estava il·lusionada, perquè revisant la premsa ha vist que el 
PREF s’expressava públicament en contra del TIL, i que tal vegada la moció sortiria endavant.
S’ha de parlar de referències personals, hi ha un Diputat que han insultat als docents i hi ha un 
govern Balear que vol aprovar un Decret de convivència, on es demostra una clara desconfiança 
cap al professorat, on no es pot dir que opinen els professors.
Tampoc es necessitava dictar el Decret de símbols, on es prohibeix que es presumeixi de la nostra 
bandera, i dels símbols que representen la nostra història. Li pareix molt trist el que està passant en 
aquesta comunitat.
Està clar que en el món educatiu hi ha d’haver consens, el PSOE sempre l’ha buscat. El Partit 
Popular no sap arribar a consensos, només sap dictar Decrets i imposar-los. Però ara s’ha trobat 
amb una comunitat educativa forta, amb uns pares reivindicatius, i amb una realitat en què ja no 
poden deixar passar res més.
Fins ara només han parlat del TIL, però la reivindicació de la vaga té molts preàmbuls, perquè això 
ha set la gota que ha fet vesar el got.  El Partit  Popular amb l’excusa de la crisis ha estat fent 
retallades, que estan empitjorant la qualitat educativa.
Podrien estar  parlant  d’educació molt  més temps.  No sap si  haurà convençut als membres del 
PREF, que recuperin la idea que tenien ahir, marcant el seu vot diferenciat de la majoria del Partit 
Popular, i que l’Alcaldessa també reflexioni i convenci als seus regidors de què si poden fer alguna 
cosa des de l’Ajuntament.
Demanen que es retiri el Decret del TIL. Espera que reflexionin i modifiquin el sentit del vot que ha 
anunciat l’Alcaldessa.

Sr. Ferrer: Li fa vergonya que es trobin a un Ajuntament, que hi ha un problema molt greu, i que 
diguin que no poden fer res. Si té voluntat poden fer coses però no es vol enfrontar al seu Partit. El 
que no pot ser és que per qüestions polítiques de partit, no es vulguin tirar endavant propostes que 
es plantegen pel benefici dels nostres ciutadans.
La comunitat educativa té raó, perquè porten dos anys lluitant.

Sr. Villalonga: Demana que digui d’aquest text amb que està d’acord, i a veure si es pot arribar a 
un acord per aprovar la moció.

Sra. Sánchez-Jáuregui: En el tema de fons tothom hi està d’acord. El debat està en les formes. Si 
es pot arribar a un acord de tots millor. Recolzarà el que decideixi l’equip de govern.

Sra. Marí: Des del primer moment ha dit que competències no en tenen, però que sí que els hi 
preocupa. No ha dit que no puguin fer res, ha dit que els hi preocupa molt, que han estat a Palma 
parlant amb la Conselleria, i que el que volen tots és arribar al diàleg i al consens. 
Avui no és dia de fer política, el que passa és que les propostes venen des dels polítics.
En el consens en matèria d’educació no hi ha arribat ni el PP ni el PSOE, perquè quan es mescla la 
política  no tothom pensa igual,  això  forma part  del  nostre sistema democràtic  i  també s’ha  de 
respectar.
No té perquè avergonyir-se de dir que li preocupa la situació, però que la Corporació municipal, a 
part de demanar que es dialogui, que ja ho han fet, no poden fer res mes, no perquè no vulguin sinó 
perquè ja se’ls ha escolat, ara han de confiar amb qui ens representa a aquesta taula sectorial, 
arribin a un acord. Hi estant tots representats i ara a mes hi ha el comitè de vaga.
Sr.  Villalonga no poden modificar la moció, perquè planteja que s’obrin camins de diàleg.  No li 
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pareix malament que avui es parli d’educació, però el que voten és la moció no tot el que s’ha dit 
aquí, i la moció diu el que diu i el seu vot és el que és.

Sra. Costa: Aquí és ve a fer política, i no vol retirar la proposta, perquè demanen que es retiri el 
TIL.

Sr. Villalonga: En cap moment ha demanat que canviïn el text, ha demanat que el negociïn.

Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb els vots a en contra de les Sres. Marí, Sansano, 
Sánchez,  Valladolid,  Sánchez-Jáuregui  i  Srs.  Daura, Mayans,  Rodrigo,  Marí,  Prats,  Larroda,  i  a 
favor de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García, i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer i 
Villalonga.

7.1. Moció del Grup Municipal EPIC, amb proposta d’acord pel tal que es redacti un Codi Ètic de 
l’Ajuntament d’Eivissa.

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
Ante  la  demanda  social  creciente  de  más  transparencia  en  la  gestión  de  las 

administraciones públicas, los grupos políticos somos responsables de la creación  y mantenimiento 
de un Código de buen gobierno y transparencia, con el objeto de que los ciudadanos puedan tener 
con esta administración unas relaciones fluidas y estables que estimulen su participación en los 
asuntos municipales.

El ordenamiento jurídico establece numerosas normas con respecto a la publicidad de las 
actividades administrativas, pero esta regulación ya no es suficiente dadas las exigencias actuales 
de las personas administradas. La sociedad exige saber cómo se gestionan los fondos públicos, 
para así poder analizar, comprender y vigilar las decisiones que toman los responsables públicos.

Se pretende que los ciudadanos tengan acceso a una información actualizada sobre los 
diferentes ámbitos de actuación administrativa del Ayuntamiento de Eivissa, de forma que puedan 
tener libre acceso a una información veraz, completa y transparente sobre cómo se gestiona el 
conjunto, de esta administración, con el fin de crear un clima de confianza entre la sociedad y el 
Ayuntamiento de Eivissa.

SOLICITA
Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

Redacción de un Código Ético del Ayuntamiento de Eivissa, en el plazo máximo 
de tres meses, integrando como mínimo los siguientes apartados:

1.- Medidas  relacionadas  con  los  miembros  del  equipo  de  gobierno,  los  representantes 
políticos y personal de confianza
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1.1 Publicación en la página web del Ayuntamiento de:

a) La relación de cargos de confianza y sus retribuciones.

b)  La  relación  trimestral,  elaborada  por  la  Intervención,  de  los  gastos  de 
publicidad, protocolo y representación de los miembros de la corporación y personal 
de confianza.

c) Las compatibilidades concedidas a los miembros corporativos y personal 
de confianza.

d)  Las  agendas  institucionales,  horarios  de  trabajo  y  uso  de  los  coches 
oficiales.

1.2.- Creación de registros de regalos y de viajes, en los que se inscribirán:

a)  Los  regalos  que  reciben  los  miembros  corporativos  y  personal  de 
confianza, con motivo de sus funciones.

b) Los viajes y los gastos que hacen los miembros corporativos y personal de 
confianza, y que respalda la institución.

2.- Medidas referentes a los grupos políticos. A publicar en la web del Ayuntamiento:

2.1. Dar publicidad de las asignaciones económicas que reciben cada uno de los 
grupos municipales.

2.2. Dar publicidad de las retribuciones y demás gastos (como Seguridad Social) que 
recibe el personal eventual adscrito a cada grupo político.

2.3. Garantizar la pluralidad en los medios de información y de comunicación del 
Ayuntamiento de Eivissa, mediante un espacio destinado a los grupos políticos que tienen 
representación en el  Pleno de la Corporación en la página de inicio  de la web,  de esta 
administración.

3.- Información y participación ciudadana. Dar publicidad a:

3.1  De  carácter  económico:  trimestralmente,  relación  de  las  ayudas  y  las 
subvenciones  que  ha  concedido  el  Ayuntamiento,  sus  beneficiarios  y  los  criterios  de 
concesión utilizados.

3.2.- La relación de los contratos menores superiores a 3.000 euros, con indicación, 
adjudicatario e importe.

3.3.- Relación de los contratos formalizados, con indicación de la cuantía y el nombre 
de los adjudicatarios.

3.4.- Lista de gastos, relacionadas por departamentos, de publicidad y propaganda 
en todos los medios de comunicación, incluyendo el importe del gasto total en cada medio.

4.- Comisión de Transparencia.

4.1.- Se crea una Comisión de Transparencia. Entre sus funciones se encontrará el 
realizar un seguimiento del cumplimiento de este Código de buen gobierno. 
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Eivissa, a 23 de septiembre de 2013

Fdo. Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr. Villalonga: Volen un codi ètic que, entre d’altres coses, es publiqui la relació de càrrecs de 
confiança  i  les  seues retribucions.  Que es  puguin  publicar  les  agendes institucionals,  l’ús  dels 
cotxes oficials, les despeses de viatges, etc.
També s’hauria de publicar la relació dels contractes inferiors a 3.000 euros, la llista dels contractes 
formalitzats, la llista de despeses, i que dins d’una de les comissions de l’Ajuntament, es tracti la 
transparència, per no crear una nova comissió.

Sr. Sánchez: La transparència no és una declaració d’intencions, és un exercici d’honestedat.
Estan  completament  d’acord  amb  la  creació  del  codi  ètic,  i  amb  l’acord  que  planteja  el  grup 
municipal EPIC, però proposa que s’inclogui que l’Ajuntament d’Eivissa s’adhereixi a l’organització 
transparència internacional, que és una ONG que està dedicada a combatre la corrupció, i té un 
sistema de valoració de les administracions. A Espanya hi ha 110 Ajuntaments adscrits a aquest 
sistema de valoració. Seria interessant no només fer aquest exercici de transparència, sinó a més 
aconseguir que hi hagi una valoració independent externa a l’Ajuntament.
La proposta que fa el PSOE-PACTE és aprovar la del grup EPIC, i afegir un paràgraf dient que 
l’Ajuntament s’adscriurà a l’organització transparència internacional, perquè sigui valorada la seua 
actuació de govern.

Sr. Ferrer: El seu grup votarà a favor. Està d’acord amb la proposta del Sr. Sánchez, de què sigui 
un organisme extern qui avaluï com s’està portant aquesta funció dins de l’Ajuntament.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Està totalment d’acord perquè es fonamental la transparència.

Sr. Rodrigo: Li agraeix al Sr. Villalonga que hagi presentat la moció, perquè era una idea que ja 
tenien. Votaran a favor.
És cert que fa falta més transparència, i que hi ha un desinterès total dels ciutadans amb respecte 
als polítics.
Totalment a favor, i s’emplacen a treballar aquests tres mesos que s’han donat, per aplicar un codi 
ètic assumint els plantejaments que fa la FEMP, que per unanimitat de tots els partits polítics, han 
dictat una sèrie de principis.

Sr. Villalonga: Està d’acord en afegir a la moció:
- Adhesió al Codi de Bon Govern de la FEMP.
- Adhesió a l’Organització Transparència Internacional.
- I  també a l’últim apartat  del  text  de la  moció,  afegir  que s’inclogui  un  apartat  a  la 

Comissió  d’Administració  Municipal,  per  no  crear  noves  comissions,  amb  la 
denominació de transparència municipal, i entre les seves funcions es trobaria realitzar 
un seguiment del compliment del codi de bon govern.

-
Agraeix les aportacions a aquest text. El que s’ha de fer és aprovar-lo i després complir-lo, perquè 
la societat els exigeix un canvi.

Sr. Sánchez: Cauen amb molta facilitat en pensar que amb una declaració d’intencions val, i la 
realitat no és així, la transparència són fets concrets i decisions, sobretot de l’equip de govern, que 
és qui té la informació.
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Durant  aquesta  legislatura  l’equip  de  govern  no  ha  tengut  transparència,  en  la  seua  acció  de 
govern.
Fa un any que en aquest Ple ja es va tractar una moció, per parlar de l’actitud i la cessió de la 
informació per part de l’equip de govern, amb queixes dels tres partits de l’oposició. També s’ha 
debatut en més d’una ocasió, no només amb mocions sinó en precs i preguntes, el tema de la 
transparència i com és el tracte que es dona a la ciutadania, i als seus representants en aquest Ple 
a l’hora de donar informació.
És difícil de creure que quan tots els regidors de l’equip de govern, o tenen dedicació exclusiva o 
parcial, no puguin contestar totes les preguntes que els hi formulen en el mateix Ple.
Votaran per unanimitat. S’inscriuran a transparència internacional. Què canviarà dins d’uns minuts 
quan arribin al punt de precs i preguntes?
Què canviarà demà quan un ciutadà entri a la pàgina web de l’Ajuntament, i no podrà consultar ni 
els pressupostos ni la liquidació perquè encara no s’hi han penjat?
Es contestaran les mocions de control en el proper Ple?

Sr.  Ferrer: Votaran  a  favor.  Creu  que  si  hi  ha  una  oportunitat  de  poder  treballar  amb  més 
transparència, no poden deixar-la passar. Veuran com es desenvolupa i com serà la realitat.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Entén que tot el que diuen aquí es publiqui a la web de l’Ajuntament, de 
manera que tots els ciutadans tenguin accés a totes aquestes dades, a part de l’ONG transparència 
internacional.

Sr. Rodrigo: La inscripció a l’ONG no és perquè tenguin les dades internes de l’Ajuntament, sinó 
perquè ells amb el seus estudis i  auditories, ens valorin amb un sistema de punts que tenen, i 
puguin entrar en una lluita en el mercat de la transparència, i puguin veure anualment en quin nivell 
de transparència estam.
Aquesta és una mostra del talant  de la transparència,  el  voler  acceptar per unanimitat  aquesta 
moció.
Durant els 12 anys del seu mandat no sap si hi havia molta transparència.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat, segons es detalla a continuació:

“PROPUESTA DE ACUERDO

A. La adhesión al Codigo del Buen Gobierno de la FEMP.

B. La adhesión a la Organización Transparencia Internacional.

C. Redacción de un Código Ético del Ayuntamiento de Eivissa, en el plazo máximo de tres 
meses, integrando como mínimo los siguientes apartados:

1.- Medidas  relacionadas  con  los  miembros  del  equipo  de  gobierno,  los  representantes 
políticos y personal de confianza

1.1 Publicación en la página web del Ayuntamiento de:

a) La relación de cargos de confianza y sus retribuciones.

b)  La  relación  trimestral,  elaborada  por  la  Intervención,  de  los  gastos  de 
publicidad, protocolo y representación de los miembros de la corporación y personal 
de confianza.
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c) Las compatibilidades concedidas a los miembros corporativos y personal 
de confianza.

d)  Las  agendas  institucionales,  horarios  de  trabajo  y  uso  de  los  coches 
oficiales.

1.2.- Creación de registros de regalos y de viajes, en los que se inscribirán:

a)  Los  regalos  que  reciben  los  miembros  corporativos  y  personal  de 
confianza, con motivo de sus funciones.

b) Los viajes y los gastos que hacen los miembros corporativos y personal de 
confianza, y que respalda la institución.

2.- Medidas referentes a los grupos políticos. A publicar en la web del Ayuntamiento:

2.1. Dar publicidad de las asignaciones económicas que reciben cada uno de los 
grupos municipales.

2.2. Dar publicidad de las retribuciones y demás gastos (como Seguridad Social) que 
recibe el personal eventual adscrito a cada grupo político.

2.3. Garantizar la pluralidad en los medios de información y de comunicación del 
Ayuntamiento de Eivissa, mediante un espacio destinado a los grupos políticos que tienen 
representación en el  Pleno de la Corporación en la página de inicio  de la web,  de esta 
administración.

3.- Información y participación ciudadana. Dar publicidad a:

3.1  De  carácter  económico:  trimestralmente,  relación  de  las  ayudas  y  las 
subvenciones  que  ha  concedido  el  Ayuntamiento,  sus  beneficiarios  y  los  criterios  de 
concesión utilizados.

3.2.- La relación de los contratos menores superiores a 3.000 euros, con indicación, 
adjudicatario e importe.

3.3.- Relación de los contratos formalizados, con indicación de la cuantía y el nombre 
de los adjudicatarios.

3.4.- Lista de gastos, relacionadas por departamentos, de publicidad y propaganda 
en todos los medios de comunicación, incluyendo el importe del gasto total en cada medio.

4.- Comisión de Transparencia.

4.1.-  Incluir  un  apartado a la  Comisión de Administración Municipal,  relativo  a la 
transparencia institucional, para realizar un seguimiento del cumplimiento del código ético y 
de buen gobierno.”

7.2. Moció del Grup Municipal EPIC, amb proposta d’acord pel tal que es creï un For de debat sobre 
el  port  d’Eivissa,  que  inclogui  als  vesins,  comerciants  i  representants  dels  diferents  grups 
municipals.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
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“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
En el  puerto de Ibiza,  se está realizando una profunda reforma que afecta al  tráfico de 

embarcaciones y pasajeros, la situación de los cruceros, nuevos amarres de yates de lujo, etc.

Paralelamente a esta reforma, se encuentra afectada la zona de La Marina-Sa Penya, que 
es una importante zona de ocio nocturno, pionera para esta ciudad, que requiere una revisión de 
los  planteamientos  utilizados  hasta  ahora,  por  entre  otros  factores,  el  constante  y  sistemático 
incumplimiento de las normativas municipales (ocupación de vía pública, contaminación acústica, 
relaciones  públicas,  limpieza,  etc.),  así  como la  competencia  (muchas  veces desleal)  de  otras 
zonas de ocio nocturno. 

Ambos factores, una zona necesitada de una reforma, unida a un puerto en el que se están 
proyectando grandes cambios,  requiere efectuar un amplio planteamiento en el  que tengan voz 
propia las partes afectadas.

Las reuniones que, periódicamente, se vienen efectuando con las diferentes asociaciones, 
tanto  de  comerciantes  como  vecinos,  ser  han  de  reconducir  y  unificar  en  un  único  punto  de 
encuentro, mediante la creación de un foro de debate, en el que tanto vecinos, comerciantes y 
administración puedan participar sus ideas, sus propuestas de soluciones, pudiendo suponer entre 
otras medidas, la aportación de alegaciones a la próxima reforma del PEPRI, así como realizar las 
propuestas de modificación de las ordenanzas municipales oportunas, con el objeto de favorecer un 
cambio de tendencia  en la  actividad de ocio nocturno,  además de la  adaptación a los nuevos 
cambios originados por la Autoridad Portuaria.

Es importante resaltar  que este espacio  intersectorial  debe efectuar  sus trabajos con la 
mayor celeridad para ofrecer soluciones reales con tiempo de cara a la próxima temporada turística.

SOLICITA
Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO
Creación de un Foro de debate sobre el puerto de Ibiza que incluya a vecinos, comerciantes 

y representantes de los distintos grupos municipales, entre otros, con los siguientes objetivos:

a.-  Analizar  las  distintas  problemáticas  que  presenta  la  zona,  así  como  las 
actuaciones que se han realizado hasta la fecha.

b.- En base al análisis anterior y con el fin de aportar soluciones, establecer unas 
líneas básicas de actuación.

Eivissa, a 23 de septiembre de 2013

Fdo. Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr. Villalonga: Demana que parlin concretament de la moció que presenta.
En la proposta presenten una mesa de diàleg, que l’haurà de presidir l’equip de govern, i haurà de 
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dir com la volen però s’ha de fer ja. Aquesta mesa haurà de presentar conclusions, com a molt tard, 
al gener, perquè així donarà temps a modificar totes les ordenances municipals, perquè estiguin 
canviades per al proper estiu.
Volen un for de diàleg que hi estiguin tots els grups municipals i els vesins, que s’aixequi acta, i que 
es busquin totes les conclusions possibles per solucionar els problemes del Port.

Sra.  Costa: El  seu sentit  del  vot  l’aniran  decidint  a mida que vagin vent  quina és la  proposta 
concreta, i  com queda definida la moció. El Sr. Villalonga vol crear organismes paral·lels.  Hi ha 
molts organismes competents amb els temes del Port, i és un tema que li preocupa molt al seu 
grup.
El Ple de la Corporació és un for en el que també hi poden intervenir el públic, de fet els vesins i 
comerciants del Port ja han vengut en nombroses ocasions a participar en el tema del Port, han 
donat la seua opinió i han dit el que volen en el seu barri.
Hi ha la Comissió d’Urbanisme que és on es prenen les decisions. La Comissió del PEPRI que és 
on es discuteixen les opinions, amb l’assessorament dels tècnics. La Junta de Portaveus on es pot 
discutir. El Consell de Participació Ciutadana on hi ha representats els ciutadans i comerciants del 
Port, i també la resta de ciutadans d’Eivissa, però el problema és que l’equip de govern no està 
dinamitzant totes aquestes instancies.
Entén la bona intenció del Sr. Villalonga, que és intentar agilitzar i millorar les coses, però s’han de 
fer complir les ordenances.

Sr. Ferrer: Subscriu el que diu la Sra. Costa. Es va treballar molt temps, tant amb els comerciants 
com amb els  vesins  de la  Marina.  S’han fet  tot  tipus d’ordenances  que pràcticament  emparen 
qualsevol  situació que es pugui  crear en el  Port.  Està tot  regulat  però el  problema és que no 
s’aplica.  Tothom ha fet  el  que ha volgut,  i  això ha creat  una problemàtica complexe i difícil  de 
reconduir.
Els  fors  ja  estan  fets.  El  Consell  de  Participació  Ciutadana  és  el  for  més  important  que  té 
l’Ajuntament per treballar amb els vesins, on tenen l’oportunitat de dir el que pensen i el que volen, i 
els polítics escoltar-los. Aquest for fa temps que no es convoca.

Sra.  Sánchez-Jáuregui: Es fonamental  escoltar  als vesins i  als ciutadans,  perquè són els que 
estan sofrint directament tots els problemes. És cert que ja hi ha fors creats i que la majoria de les 
vegades són ineficaços. També és cert que la realitat, a vegades, va més ràpida que les actuacions 
que es poden fer des de l’administració.
En principi la base de la moció la veu bona, però no només es tracta de crear els fors si després no 
es porten a terme. Es veritat que la majoria de les coses estan regulades, i el que s’ha de fer és 
complir les ordenances.
Creu  que  mereix  la  pena  veure  si  realment  és  necessari  crear  aquest  for,  perquè hi  ha  nova 
problemàtica,  però  s’ha  de  crear  perquè  sigui  eficaç,  i  per  fer  complir  les  ordenances,  estarà 
totalment d’acord.

Sr. Rodrigo: Votaran a favor. Ja s’estan fent reunions amb les Associacions i Vesins. Li accepten la 
proposta perquè estan preocupats pel Port. Necessita una actuació urgent.
Creu que aquest for pot ser àgil i aportar idees ràpides. No té perquè entrar en conflicte amb altres 
institucions o ens creats pel propi Ajuntament. El Port es mereix que es prenguin decisions que 
aconsegueixin trobar solucions.

Sr. Villalonga: A les Comissions d’Urbanisme i del  PEPRI només hi ha tècnics i  polítics,  no hi 
venen vesins ni comerciants. El Consell de Participació Ciutadana s’hauria de reunir dues vegades 
a l’any i només ho fa una, i li dona la sensació que aquestes reunions no serveixen per res.
El  Port  té  problemes  extraordinaris  i  necessita  mesures  extraordinàries.  Clar  que  s’han  de  fer 
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complir les ordenances, però tal vegada s’han de revisar, per si requereixen alguna modificació.
Excepcionalment han de crear aquest for, per treure propostes i sobretot ha de ser àgil.
Això funcionarà si volen que funcioni.

Sra. Costa: A un altre for que es va crear en un ple anterior, el Sr. Villalonga és el President.
No es tracta de que ara facin una administració paral·lela. No s’han de crear tants fors de debat per 
no fer política, es tracta de fer política on es fa la política, a les administracions, a les institucions. 
Una cosa és que es tenguin bones intencions i bona voluntat, i l’altra que es preguin les decisions i 
s’assumeixin les responsabilitats, en els moments i llocs adequats, tot el demés són floritures.
Ara el Consell de Participació Ciutadana no serveix per res, com diu el Sr. Villalonga, però es va 
crear amb la intenció de què servís, de què tots els representants dels ciutadans, de les diferents 
associacions que tenen els seus estatuts, els seus representant legalment seleccionats, tenguen 
una veu dins de la institució. Si ara n’han de fer un de paral·lel perquè el Sr. Villalonga el pugui 
presidir,  doncs  no  votaran a  favor,  s’abtendran,  perquè  sí  que  estan  a  favor  del  diàleg,  de  la 
participació,  per això crearen el Consell  de Participació Ciutadana, que com a mínim hi ha dos 
reunions ordinàries a l’any, però d’extraordinàries se’n poden fer totes les que es vulguin.
Perquè no creen un for d’es Pratet? De Cas Serres? Tots tenen problemes específics.
En el Port hi ha un Consell d’Administració que és el que té les competències, i hi ha l’Ajuntament 
que és el que ha de fer valer la veu dels ciutadans.
Qui diu que aquest for serà més àgil que la Comissió del PEPRI, que fa tres mesos que varen 
demanar  al  regidor  d’urbanisme que cités al  President  d’Autoritat  Portuària,  perquè vengués a 
explicar que volen fer en el nostre Port, i encara no ha vengut.
Canalitzin  les opinions  dels  vesins i  comerciants de cadascun dels  barris,  i  que es preguin les 
decisions allí on correspongui.
No estan a favor de què es creïn administracions paral·leles, estan a favor de que s’escoltin als 
ciutadans, i demanen que després els responsables polítics defensin allí on correspongui l’opinió 
del vesins. Per tant el seu grup s’abstendrà.

Sr. Ferrer: Estan parlant de crear un for paral·lel al més important que és el Consell de Participació 
Ciutadana. Allí hi són tots els col·lectius. Allí és on s’ha de parlar i presentar les seues queixes.
Perquè funcioni s’ha de creure amb la participació. Crear un altre en per suplantar-lo és absurd.
És obligació de l’equip de govern de reunir-se amb els ciutadans, per saber que està passant en els 
seus barris i les queixes que tenen, però on s’ha de discutir tot això és en el Consell de Participació 
Ciutadana.

Sra. Sánchez-Jáuregui: El més important és escoltar als ciutadans, la forma de fer-ho no és el 
més important.

Sr. Villalonga per al·lusions: Respecte al for de salut acústica és l’Alcaldessa la que delegarà o no 
la coordinació del for, no la presidència.
Sobre la presidència del for del Port, que sigui el Partit Popular que és el que governa que decideixi 
que volen fer.
No pretenen saltar-se cap for, aquest es per a una cosa molt concreta per resoldre un problema 
molt greu que hi ha a una zona de la ciutat.

Sr. Rodrigo: Li agraeix el seu talant positiu que aporta idees.  Està clar que hi ha uns organismes 
creats més formalment a l’Ajuntament, però ara una situació urgent com és la degradació del Port, 
necessita una resposta urgent, i això ho pot solucionar.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb els vots a favor de les Sres. Marí, Sansano, Sánchez, 
Valladolid,  Sánchez-Jáuregui  i  Srs.  Daura,  Mayans,  Rodrigo,  Marí,  Prats,  Larroda,  Villalonga,  i 
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l’abstenció  de les  Sres.  Costa,  Boned,  Martínez,  García,  i  Srs.  Costa,  Sánchez,  Ruiz,  Molina  i 
Ferrer.

7.3. Moció  del  Grup Municipal  Eivissa pel  Canvi,  amb proposta d’acord  per  tal  de demanar  al 
Govern de llles Balears la prohibició de les activitats del Party boats.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EIVISSA PEL CANVI

Vicent  Ferrer  Barbany,  portaveu  del  grup  municipal  d’Eivissa  pel  Canvi,  a  l’ampar  del  que 
estableixen  els  articles  91.4  i  97.3  del  Real  Decret  2568/1986  que  aprova  el  Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu debat i 
aprovació al proper ple ordinari la següent MOCIÓ:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Atès que el Govern de les Illes Balears, està preparant una ordenança per regular els anomenats 
"Partyboats". Que tan nocius són per a la nostra imatge com a destí  turístic 

ACORD:

Prendre  l’acord  d’aquesta  corporació  per  demanar  al  Govern  de  les  Illes  Balears  la  prohibició 
d’aquestes activitats.

Eivissa, 23 de  Setembre  de 2013
Signat:  Vicent Ferrer Barbany
Portaveu del grup municipal d’ExC”

Intervencions:

Sr.  Ferrer: Aquesta moció ve donada perquè el  govern té previst  regular  aquesta activitat  que 
durant un any s’ha fet il·legalment a les illes, creant una distorsió forta a la mar i als vesins.
Han convertit l’illa en una discoteca. Aquests dos darrers anys de què tot val per guanyar diners, hi 
ha hagut un augment d’un 20% d’accidents mortals a les carreteres, un augment de més del 50% 
de morts  per  drogues.  Tot  això  els  ha de fer  reflexionar,  creu que té  una relació  directa  amb 
aquestes  activitats.  Ara  volen regular  uns  vaixells  que són discoteques  flotants,  que han estat 
funcionant  amb total  impunitat  amb un  activitat  que  és  molt  perillosa,  i  dona  una  imatge molt 
degradant per al turisme. Aquests vaixells produeixen unes molèsties de soroll i de borratxeres, i 
moments molt desagradables a les platges. Haurien de demanar al Govern que no sols que no es 
regulin, sinó que es prohibeixin.

Sra. Bonet: No entén com ho regulen un cop acabada la temporada, i després de tres temporades 
consecutives  que aquestes embarcacions  han fet  tot  el  que han volgut.  Això  és normal  per  la 
permissivitat que hi ha cap a les infraccions que recolza el PP i s’ha protegit aquesta activitat que 
no compleix amb la normativa del tràfic de passatgers. A part de tot això, amb els party boats s’ha 
creat una imatge nefasta per al turisme.
A Eivissa hi ha llocs de festa que estan regulats com les discoteques, hi ha una normativa que han 
de complir i si està ben aplicada es sancionen i no tenen perquè prohibir-se directament.
Pensen que prohibir una activitat que directament encara no hi ha una normativa restrictiva, seria 
no  donar  un  vot  de  confiança  a  les  persones  que  estan fent  aquesta  activitat,  però  que  més 
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endavant sinó es compleix no demanin que es compleixi, perquè pensen que s’ha de regular i molt 
restrictivament.

Sr. Villalonga: Ja s’han queixat moltes vegades en aquest Ple que els party boats creen molèsties. 
No és el tipus de negoci que una ciutat pugui estar orgullosa de tenir, però forma part de tot el que 
és el conglomerat de discoteques, beach clubs, etc.
El més important és que hi hagi una bona regulació, que sigui restrictiva, que no es puguin fer 
aquestes festes nocturnes.
Els agradaria votar la moció, però canviant la paraula prohibició per regulació.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Està totalment d’acord amb al moció del Sr. Ferrer, i amb tot el que s’ha 
dit fins ara dels party boats. Creen una competència deslleial, la contaminació acústica, i un greuge 
comparatiu, perquè al no estar regulada no disposen de llicència, com és preceptiu en totes les 
activitats.  Li  sembla  be que es reguli  de manera restrictiva,  i  mentrestant  no es reguli  s’ha de 
prohibir.

Sr. Prats: Està d’acord amb que s’ha de regular. És un tema que a l’equip de govern li preocupa.
El Govern Balear els ha dit que ho estan regulant, i que de cara a l’estiu que ve aquesta activitat 
estarà totalment regulada, per la qual cosa considera que no s’ha de prohibir 
Si vol canviar la redacció i proposar els punts concrets que s’ha de regular, l’aprovarien.

Sr. Ferrer: Qui posa problemes per regular-ho és Capitania Marítima, perquè s’estan saltant dos 
reglaments internacionals.
No es poden saltar aquests reglaments i intentar aprovar una ordenació que pot crear molt perill per 
a les persones que van en aquestes embarcacions.
També se salten el reglament d’abordatges que és un reglament internacional que s’aplica a partir 
de la posta del sol, que tots els vaixells han de complir, i l’incompleixen tots.
Demana que es prohibeixi aquesta activitat perquè pot morir molta gent.

Sra. Boned: El  primer que s’ha de tenir  és la seguretat de les persones que hi  van, i  que les 
infraccions que s’han comés aquest estiu i les que poden venir, si no es regula vagin a pitjor.
Mentrestant que no es reguli aquesta activitat s’hauria de prohibir. Si no ho regulen aquest hivern 
s’hauria de prohibir.

Sr. Villalonga: Creu que s’han de regular restrictivament. Si es prohibeixen acabaran tenint altres 
coses que són party boats però que no es diuen així, i damunt no estaran regulats.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Reitera el que ha dit abans. Mentre no es reguli s’ha de prohibir.

Sr. Prats: Proposa instar a la regulació al Govern Balears, i sinó ho han fet abans del mes de març 
que es prohibeixi.

Sr. Ferrer: No es poden regular, perquè les normes internacionals ho impedeixen.

Sra.  Marí: Si  es  pot  regular  que es reguli,  i  sinó  fos possible  una regulació  que garanteixi  la 
seguretat, optar per la prohibició. Creu que és el més sensat.

Sotmès l’assumpte a votació s’adopta per unanimitat el següent acord:

Instar al Govern Balear la prohibició d’aquestes activitats fins que es regulin de forma adequada, i 
es garanteixi la seguretat.
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7.4. Moció  del  Grup  Municipal  PSOE-PACTE  per  Eivissa,  amb  proposta  d’acord  per  tal 
d’incrementar el nombre d’aparcaments de motos i bicicletes i les places per vehicles discapacitats 
a la Ciutat.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA PER TAL D'INCREMENTAR EL 
NOMBRE D'APARCAMENTS DE MOTOS I BICICLETES I LES PLACES PER VEHICLES DE 

DISCAPACITATS A LA CIUTAT D'EIVISSA.

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Després  de  l'esperada  obertura  de  l'estació  d'autobusos  CETIS  i  el  consegüent  trasllat  dels 
autobusos, l'avinguda d'Isidor Macabich ha pogut ser recuperada i convertida en zona d'aparcament 
per als ciutadans del municipi.
Es dóna la  circumstància que,  actualment,  tota la  zona al  voltant  d'aquest  espai  és zona amb 
regulació horària d'aparcament (zona blava).

Durant  tot  l'any,  i  especialment  en  temporada  turística,  hi  ha  un  dèficit  d'aparcaments  de 
motocicletes a tot el centre de la ciutat. Aquest fet s'ha agreujat en algunes zones com l'avinguda 
d'Espanya al començar a operar la nova concessionària ORA, amb la que s'han minvat el nombre 
de places disponibles. De fet, a alguns carrers de la ciutat com pot ser el carrer d'Aragó és habitual 
veure motos ocupant espais de zona blava i dificultant el normal funcionament d'aquest sistema 
d'aparcaments.

Hi ha una clara tendència en augment entre els residents a l'ús de la moto i de la bicicleta com a 
mitjà  de transport  dins  de la  ciutat  i,  en  temporada  turística,  s'ha  evidenciat  un  augment  molt 
significatiu de motocicletes de lloguer. 

D'altra banda, des de les institucions fa dos anys que s'ha paralitzat el foment de l'ús de la bicicleta 
com alternativa de transport entre els ciutadans d'Eivissa. Ha quedat en suspens el sistema del 
'bicing' i no s'han creat noves zones d'aparcament reservat per a bicicletes al centre de la ciutat.

En relació a les persones amb més dificultats, amb una discapacitat i que tenen reconegut el dret a 
aparcar  a  places  especialment  pensades per  a  ells,  caldria  actualitzar  i,  si  s'escau ampliar,  la 
possibilitat d'aparcament en espais reservats i senyalitzats a zones preferents

Donat que l'actual concessió d'aparcament regulat ORA es fa sobre la base d'un nombre determinat 
de places repartides per diferents zones de la ciutat, el grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa 
planteja la següent

PROPOSTA D'ACORD

El ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta a l'equip de govern a negociar amb l'empresa adjudicatària de 
la  concessió  d'aparcament  regulat  ORA un intercanvi  de  places,  de  tal  manera  que  el  mateix 
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nombre de places que resultin de explotar com a zona d'aparcament regulat (zona blava) l'espai 
anteriorment  ocupat  pels  autobusos  a  l'avinguda  d'Isidor  Macabich  sigui  convertit  en  places 
d'aparcament de motocicletes, bicicletes i reservats de minusvàlids per tot el centre de la ciutat, 
especialment a  l'avinguda d'Espanya (en el tram més proper a s'Alamera, al nucli històric i a tota la 
zona comercial de l'Eixample.

Eivissa,  23 de setembre de 2013
Sgt. Rafel Ruiz González,
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a 

l'Ajuntament d'Eivissa.”

Intervencions:

Sr. Ruiz: Fan aquesta proposta per tal de millorar la mobilitat de la ciutat, el municipi més petit i 
més habitat de l’illa,  on el cotxe ha guanyat  la partida. Des dels equips progressistes anteriors, 
s’havia fet una política bastant encertada en la línia d’afavorir, tant el transport en moto com en 
bicicleta.
La gent que transita en moto, els hi ha fet arribar que hi ha carrers, on les motos han d’aparcar 
entre el cotxes. El que demanen és que a la zona d’Isidor Macabich, on abans hi havia el autocars, 
hi posin zona blava, i a diferents carrers on diguin els tècnics, augmentar els espais per les motos i 
bicicletes, i a punts d’alguns carrers cèntrics i petits aparcaments per a discapacitats.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Tot el que sigui millorar la mobilitat és bo. No sap quina és la situació 
actual, però la base de la moció li pareix bona.

Sr. Mayans: Entén que on estaven els autobusos d’Isidor Macabich es creïn places noves, a canvi 
de compensar zona blava. Aquest vial ara no és zona blava, però si que és cert que estan amb això 
i  intentant  negociar  amb l’empresa,  ja que no es pot fer una modificació d’un contracte perquè 
l’actual llei no ho permet.
I sobre crear més places d’aparcament de motocicletes, bicicletes i reservats per a minusvàlids, 
estan  treballant  amb  això.  En  aquests  dos  anys  han  creat  moltes  places  d’aparcament  de 
motocicletes i bicicletes a diverses zones de la ciutat. A l’estiu veuen que no són suficients, però a 
l’hivern en sobren.
Per l’equip de govern el bicing és una prioritat i hi estan treballant. Varen tenir que aturar la licitació, 
perquè a nivell  estatal  ha sortit  una llei  que obliga  als  usuaris  de bicicleta  a portar  casc,  i  les 
empreses adjudicatàries no veuen be aquesta llei, i posteriorment es va modificar en el sentit de 
que només fossin els menors de 18 anys qui portessin casc. Una vegada resolt tot el tema de la 
publicitat a l’Ajuntament, perquè va tot associat amb el tema del bicing, ho tiraran endavant una 
altra vegada.

Sr.  Ruiz: No és tan difícil  com diu el  Sr.  Mayans,  perquè canviar  les places de lloc no vol  dir 
modificar el contracte. Demana que parlin amb els tècnics a veure si es pot fer, i d’una vegada fer-
ho efectiu.
Creu que la intenció de l’Ajuntament hauria de ser millorar la mobilitat de la ciutat, i és evident que 
les motos ajuden a això. Per la qual cosa crear aparcaments de moto és positiu, i dubte que a 
l’hivern  quedin buits,  perquè cada vegada els  residents se n’adonen que la moto es millor  per 
moure’s per la ciutat.
No creu que per l’equip de govern sigui prioritari una mobilitat més sostenible, perquè el sistema de 
préstec de bici pública que va l’anterior equip de govern va anomenar Eibicing, fa dos anys que està 
parat.
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Creu que la moció és senzilla per portar-la a terme, però si no la volen portar endavant li sabrà molt 
greu.

Sr. Mayans: Com ja ha dit abans, segueix sent una prioritat per l’equip de govern portar endavant 
el servei de bicicleta pública. El convida que el 20 de desembre o 15 de febrer, passi per la tarda 
pel carrer Jaume I, on s’han creat 25 places aparcaments per a motos i veurà com pot aparcar, en 
canvi en el mes d’agost no es pot aparcar perquè estan totes ocupades.
Una vegada llegida la proposa d’acord, on es dona per fet que hi ha una zona blava a la part dreta 
d’Isidor Macabich i no és així.
Ja s’està negociant amb l’empresa una substitució de places, i a partir d’aquí es crearan les places 
d’aparcament per a motos que facin falta.

Sr. Ruiz: Hi ha mancança d’aparcaments de moto al final de l’Avda. España, on els tècnics que són 
els que tenen el Pla de Mobilitat, saben quantes places de motos hi ha i a quins carrers, estudiïn si 
és positiu de cara a la mobilitat  canviar un zona d’aparcament de Via Púnica per posar-hi més 
motos. Creuen que hi ha certs punts on fan falta més aparcaments de motos.

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

Se sotmet l’assumpte novament a votació i és aprovat amb els vots en contra de les Sres. Marí, 
Sansano,  Sánchez,  Valladolid,  Sánchez-Jáuregui  i  Srs.  Daura,  Mayans,  Rodrigo,  Marí,  Prats, 
Larroda, i a favor de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García, i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, 
Ferrer i Villalonga.

7.5.- Moció  del  Grup Municipal  PSOE-PACTE per  Eivissa,  amb proposta  d’acord  per  proposar 
millores al barri de Cas Serres.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE 
PER PROPOSAR MILLORES AL BARRI DE CAS SERRES.

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Actualment, el barri de Cas Serres presenta nombroses deficiències que s´han de corregir el més 
aviat possible per tal de millorar la qualitat de vida dels seus residents.

Els aspectes de millora als que es refereix aquesta moció no són fruit del capritx d'aquest grup 
municipal, sinó que provenen de converses amb vesins i vesines i de visites al barri guiades pels 
propis residents, que han expressat la seva preocupació per l'estat de deteriorament creixent del 
seu barri.
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Com es veurà a continuació es tracta en tot cas de millores fonamentals per la normal conservació 
del barri i per garantir un espai als vesins de similars característiques a les que poden trobar-se a 
altres zones del municipi.

La gran majoria de les nostres propostes no requereixen de grans inversions econòmiques i, en 
realitat, amb petites intervencions municipals es podrien resoldre la major part d’elles.

Per tot el que queda exposat anteriorment, es planteja la següent  

PROPOSTA D'ACORD

1. El ple de l'Ajuntament d’Eivissa acorda reparar les voreres inacabades que es troben al barri i fer 
una revisió per detectar i canviar totes les rajoles trencades existents actualment, que són un perill 
pels vianants.

2. El ple de l'Ajuntament d’Eivissa acorda fer una acció per recordar als propietaris de solars la seva 
obligació de tenir en condicions d’higiene i salubritat els solars privats del barri, així com per fer 
complir aquestes obligacions.

3. El ple de l'Ajuntament d’Eivissa acorda programar una acció de les brigades municipals per tal de 
revisar i evitar que les rames segueixin impedint el normal pas dels vianants per les voreres, així 
com per condicionar les jardineres i zones verdes municipals.

4. El ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda tornar a posar les portes del Parc Marià Villangómez per 
tal  d’evitar  l’immediat  deteriorament  d'aquest  espai,  amb  el  perill  que  suposa  el  lliure  pas  de 
motocicletes que ja circulen pel seu interior i possibles activitats no permeses  que ja estan passant 
als carrers del barri.

5. El ple de l'Ajuntament d’Eivissa acorda revisar i reforçar la neteja del barri, especialment afectat 
per escombraries i brutor acumulada per molts d'indrets.

Eivissa, 23  de setembre de 2013
Sgt. Carmen Boned Verdera
Regidora del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a 

l'Ajuntament d’Eivissa”

Intervencions:

Sra. Boned: No és un caprici seu demanar un pla d’actuació en el barri de Cas Serres. És perquè 
darrerament han rebut queixes dels vesins, que avui traslladen aquí per donar-los una solució el 
més aviat possible.
Els vesins estan preocupats pel progressiu deteriorament del barri.  Han passejat amb ells i han 
comprovat que les coses de demanen no representen grans inversions, i poden millorar la qualitat 
de vida dels seus residents.
Les propostes d’acord que presenten, amb petites intervencions municipals es podrien resoldre. 

Sra. Sánchez-Jáuregui: És important visitar el barris i veure les necessitats que tenen. No només 
s’han de limitar a un sol barri. S’hauria de fer un repàs de tots el barris i prioritzar.
En principi la moció no li sembla malament, però no es poden discriminar altres barris.
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Sra. Valladolid: Votaran en contra de la moció, i explicarà perquè.
Des que varen entrar  ja  venen desenvolupant  totes aquestes accions de millora,  no només en 
aquest barri sinó a tots els del municipi.
S’han fet les següents actuacions a través de la brigada ràpida de l’Ajuntament.
Reparació dels escocells davant del col·legi de Cas Serres, al carrer Músic Fermí Marí.
Reparació dels escocells al carrer Bisbe Llocer.
Reparació de forat a la vorera del carrer Músic Rafael Zornoza.
Reparació d’escocells al carrer Antoni Maria Alcover, davant de la residència.
Reparació de vorada al costat de pou al carrer Music Rafael Zornoza.
Tapats de forats a la vorera del carrer Music Fermí Marí, davant del centre de Salut.
Tapat i reparació d’escocells al carrer Font i Quer.
Aquests són els treballs executats que requerien d’una major urgència, per això ja s’han realitzat.
A més s’ha instal·lat un comptador de llum en el Parc Poeta Villagómez, que en aquests moment 
està pendent de la connexió per part de GESA, i així l’escenari disposarà de llum, ja que fins ara 
s’havia de llogar un generador per fer qualsevol tipus d’activitat en aquest espai. També s’han pintat 
tots els graffitis que hi ha via als voltants d’aquest Parc. S’han arreglat totes les fustes de l’escenari.
S’han instal·lat contenidors a zones on no n’hi havia.
S’ha posat grava a tota la zona de les barbacoes, que fins ara era de terra.
S’han fet diverses actuacions a les zones esportives del barri. S’ha reforçat de punts de llum la pista 
de la petanca.
Fa una setmana que s’ha pintat tot l’exterior del centre social.
S’ha fet diverses actuacions en jardineria.
Quan al tema de la neteja, es fa un escombrat manual a diari. El buidat de papereres també és a 
diari. Es fa un escombrat mecànic a zones de fàcil accés. La neteja dels patis dels col·legis Cas 
Serres i Poeta Villangómez, i neteja de les àrees infantils.
Quan a la recollida de residus, es fa un buidatge diari dels contenidors, i en dies alternatius dels 
contenidors de cartró i envasos.
Com que els preocupa el benestar dels ciutadans, també tenen una sèrie d’actuacions previstes per 
dur endavant aquestes millores. A partir del mes que ve està previst que hi hagi una deixalleria pel 
municipi, que donarà servei un dia a la setmana en el barri.
Tenen peticions pendent de la brigada ràpida, que en aquests moment està treballant en el barri 
d’Es Viver, i que quan acabin passaran al barri de Cas Serres.
També està previst fer una neteja de xoc, d’aquí a final d’any. Per tant sí que s’estan preocupant 
per aquest barri.

Sra. Boned: Està molt bé tota la llista de coses que han fet en el barri, però la realitat és que si 
estan d’acord amb arreglar les coses que estan malament en el barri, perquè voten en contra?
Justament fa poc ha set la darrera festa de barri a la qual han anat, han estat parlant amb els 
vesins, han visitat el parc que està ple d’arena, ha vist que no han llevat els graffitis que hi ha en els 
gronxadors.
No entrarà a debatre el que han fet o no perquè és la seua feina, però qui vulgui passejar per barri 
veurà amb quin estat es troba.

Sr. Ferrer: Avui a la tarda anirà a Cas Serres perquè deu ser magnífic.

Sra. Valladolid: No vota a favor d’aquesta moció, perquè tot el que proposen ja s’està realitzant 
des del primer dia.
Posa en dubte que hagin visitat el barri, ja que quan governaven només visitaven Cas Serres en 
dates pròximes a les eleccions.
Té raó quan diu que aquest barri té un deteriorament creixent. Li agraeix la seua preocupació, però 
quan governaven el barri estava abandonat i ara l’estan millorant a l’igual que els altres barris.
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És una prioritat de l’equip de govern preocupar-se pels ciutadans, i en la mesura del possible, han 
fet, fan i seguiran fent, el que consideren que és la seua obligació.

Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb els vots a en contra de les Sres. Marí, Sansano, 
Sánchez,  Valladolid,  Sánchez-Jáuregui  i  Srs.  Daura, Mayans,  Rodrigo,  Marí,  Prats,  Larroda,  i  a 
favor de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García, i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer i 
Villalonga.

7.7. Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord per a la realització 
per part del Consell Insular de l’obra del Primer Cinturó de la ciutat d’Eivissa (E-10).

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA PER A LA 
REALITZACIÓ PER PART DEL CONSELL INSULAR DE L’OBRA DEL PRIMER CINTURÓ DE LA 

CIUTAT D’EIVISSA (E-10).

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRIMER.-  L’obra  de  remodelació  del  PRIMER  CINTURÓ  (E  10)  de  la  nostra  ciutat  és  una 
necessitat que no es pot ajornar. És una prioritat pacificar el trànsit rodat i prioritzar aquest vial com 
un vial urbà i que deixi de ser una trinxera entre diferents barris de la ciutat.
En el període 2007-2011 el Consell d'Eivissa va redactar el projecte de remodelació d’aquest vial i 
ara més que mai és una reclamació que aquest consistori no pot deixar de reivindicar.
Per tot això, es planteja la següent

PROPOSTA D'ACORD

Instar al Consell Insular d’Eivissa que reprengui el Projecte de Remodelació de la E-10 de la ciutat 
d'Eivissa  i  procedeixi  a  la  licitació  de  l’obra  basada  en  els  criteris  de  pacificació  i  recuperació 
d’aquest vial.

Eivissa, 23 de setembre de 2013
Sgt. Marc Costa Tur,

Regidor/a del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a 

l'Ajuntament d’Eivissa”
Intervencions:

Sr.  Costa: L’anterior  equip  de  govern  del  Consell  d’Eivissa,  va  deixar  un  projecte  per  a  la 
remodelació del primer cinturó de la ciutat. Sempre han pensat que aquest projecte és prioritari per 
a la ciutat, perquè el que pretén és que aquest vial es converteixi en urbà, i que permeti la connexió 
de tots els barris que hi ha als voltants amb la ciutat. Aquest projecte també permet guanyar molts 
aparcaments en superfície.
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Han passat dos anys i mig, i d’aquest projecte en saben poca cosa. El que demanen és que el 
Consell Insular reprengui aquest projecte i es licitin les obres, perquè a més existeix un conveni de 
carreteres aprovat, on hi ha una partida pressupostària per realitzar aquestes obres.
És una obra imprescindible i necessària, i al maig de 2011 tot el plenari del Consell Insular va votar 
a favor d’aquest projecte.

Sr. Marí: Porten a aquest Ple una moció que ja varen dur al Consell el grup PSOE.
Votaran a favor perquè és una prioritat i una necessitat per al municipi.
L’únic que va fer el PSOE és presentar un projecte inicial pocs dies abans de les eleccions de 2011. 
Tota la tramitació administrativa l’ha fet l’equip de govern del Sr. Vicent Serra.
No s’ha de reprendre aquest projecte perquè no s’ha aturat mai.

Sr. Costa: Està content que votin a favor, que entenguin que aquest projecte és una prioritat per a 
l’Ajuntament, espera que es faci realitat, i que els sous del conveni de carreteres es destini a la E10 
i es liciti l’obra.
Li preocupa que els sous d’aquest projecte vagin a un altre lloc.

Sr. Marí: L’anterior equip de govern del Consell va traslladar el pressupost que, inicialment estava 
previst per a aquesta execució, als anys 2017 i 2018.
Recentment l’Ajuntament ha informat favorablement el reasfalt de l’Avda. Sant Josep.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

8è. Decrets i comunicacions:

8.1.- Conforme estableix l’art. 42 del RD 2568/86, de 28 de novembre, l’Alcaldessa dóna compte de 
que està a disposició  de tots  els  corporatius  el  Llibre  de Resolucions  de l’Alcaldia,  per  al  seu 
coneixement. En queden assabentats.

8.2.- Donar compte del Decret d’Alcaldia de la delegació en matèria de contractació, en el Regidor 
Sr. Juan Mayans Cruz.

Donat compte del Decret d’Alcaldia, del tenor literal següent:

“DECSEC.061

DECRET: Mitjançant  el  present  i  a  fi  de dotar  d’una major  celeritat  i  eficàcia  a les  actuacions 
municipals, de conformitat al previst a l’article 43 del RD 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova  el  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals 
RESOLC:

PRIMER.-  Ampliar la delegació genèrica que fou atorgada al Sr. Regidor Juan Mayans Cruz 
amb data 25 de juny de 2013, essent-li delegades les atribucions d’aquesta Alcaldia previstes en el 
punt  primer  de  la  disposició  addicional  segona  del  Reial  Decret  Legislatiu  3/2011  de  14  de 
novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

SEGON.- L’anterior delegació inclou la facultat de dirigir i gestionar els  serveis que presta 
l’Ajuntament  relacionats  amb  les  matèries  delegades,  així  com  la  firma  dels  actes  de  tràmit 
necessaris per a la tramitació dels procediments relatius a les matèries objecte de delegació, la 
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facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers i la resolució dels recursos 
de reposició que s’interposin contra els acords dictats.

TERCER.-  Que es doni compte del present Decret al Ple de la Corporació,  es notifiqui  al 
Regidor i a les dependències afectades,  i es procedeixi a la seva publicació al Butlletí Oficial de les 
Illes Balears, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la data de signatura del 
mateix. En cas d’absència, vacant, enfermetat o qualsevol altre impediment dels regidors delegats, 
aquesta Alcaldia assumirà, directa i automàticament, les atribucions delegades com a titular de la 
competència originària, sense necessitat de que es dicti cap resolució expressa en aquest sentit.

Eivissa a 9 de setembre de 2013

En don fe
     L’ALCALDESSA EL SECRETARI ACCTAL
Sgt. Pilar Marí Torres            Sgt. Joaquim Roca Mata”

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

8.3.- Donar compte de l’escrit de la regidora Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez, comunicant 
la seua baixa en el Patit Popular, i que es realitzin el tràmits necessaris perquè passi a formar part 
del Grup No Adscrit.

De conformitat a l’article 76.4 de la Llei 20/2006, i article 25 del ROF, es dona compte de l’escrit 
presentat per la Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez, amb data 26 d’agost registre d’entrada 
núm. 20070, en el qual posa de manifest que ja s’ha produït la seua baixa com a militant del Partit 
Popular, i per la qual cosa demana que per aquest Ajuntament, es realitzin els tràmits necessaris 
perquè passi a formar part del Grup No Adscrit, com a regidora independent i amb tots els efectes 
inherents a tal situació.

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

9è. Mocions sense proposta d’acord:

9.1.- Moció del Grup Municipal EPIC, de control sobre l’ocupació de via pública.

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 el Orden del Día del próximo Pleno.

MOCION DE CONTROL SOBRE LA OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA.

Esta moción pretende esclarecer una serie de cuestiones sobre la ocupación de vía 
pública que se produce en el municipio de Eivissa, y entre otras zonas, la Marina, Sa Riba y la zona 
de Vara de Rey, y que no han sido despejadas oportunamente, ni en las comisiones informativas, ni 
en el pleno anterior ni en las distintas peticiones de documentación efectuadas.

Eivissa, a 23 de septiembre de 2013
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Fdo. Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr.  Villalonga: S’ha  fet  un  projecte  d’ocupació  de  la  via  pública  a  Vara  de  Rey.  A  diverses 
comissions  informatives  han  demanat  com  s’ha  portat  a  terme  aquesta  ocupació,  i  no  li  han 
contestat.
Perquè no se li ha entregat la documentació? Perquè es va decidir ocupar amb taules i cadires Vara 
de Rey? Es va arribar a un acord amb els comerciants? Es va fer per escrit?
Se suposa que a la nit han de retirar les taules i les cadires, i això no passa.
A quin tipus de publicitat es refereix quan diu que s’ha de restringir?
Quan cobra l’Ajuntament per la cessió d’aquest espai?
Hi ha nou ocupacions de via pública sol·licitades,  i  tres d’elles són en precari,  que significa en 
precari?

Sr.  Prats: La decisió  d’ocupar  Vara de Rey,  va venir  per demanda del  comerciants.  El  primer 
establiment en sol·licitar-ho va ser la Cava, varen mantenir una reunió amb ells i els hi digueren que 
si només ho sol·licitava un sol establiment, no era motiu per ocupar una plaça. Per la qual cosa 
vengueren recolzats per l’associació de comerciants de Vara de Rey, i es varen tenir una sèrie de 
reunions, tant amb els tècnics com amb la regidoria.
Les ocupacions es varen atorgar per Decret, d’acord amb l’ordenança d’ocupació de la via pública.
Quan a la retirada de les taules i cadires, i la publicitat, li consta que hi ha hagut incompliments, i 
per això han iniciat expedients sancionadors.
L’efecte positiu que ha tengut sobre Vara de Rey, és que s’ha eliminat la mendicitat del passeig.
Respecte a les tres concessions en precari, significa que un local ocupa la zona d’un altre que no 
ho ha sol·licitat.

Sr. Villalonga: Creu que compensa pels sous que reben?
És cert que els mendicants s’han traslladat, ara estan a una altra zona de Vara de Rey.
Vara de Rey és mereix un tractament especial.
Quan a la ocupació, vol saber si farà que hi hagi un acord escrit amb tots els comerciants i que es 
respecti. Creu que ha faltat sensibilitat i rigor a l’hora de fer les coses en el tema de l’ocupació de 
via pública de Vara de Rey.

Sr. Costa: Vara de Rey té un projecte de zona per a vianants, que es va suspendre la licitació pel 
PP en el mes de juny de 2011. Aquest projecte va ser aprovat per totes les comissions pertinents, i 
preveia com s’ordenaven de manera tècnica les ocupacions de via pública.
Ho varen portar a la comissió d’Hisenda, i tots els grups els hi demanaren que ho portessin a la 
Comissió del Pepri i no ho varen fer. Els hi demanen que liciten aquesta obra, i veuran com queda 
ben ordenada tota aquesta ocupació de via pública, que ara estan discutint.

Sr. Ferrer: Aquesta ocupació de via pública és un bunyol per interès particular d’algú.
A més no s’ha netejat la part nord, amb la qual cosa s’ha creat un problema nou.
En general, aquest estiu l’ocupació de via pública ha estat un desastre.

Sr. Prats: S’han fet controls per part de la policia, i a més enguany han comptat amb un zelador 
d’urbanisme.
No creu que l’ocupació de la via pública  hagi  estat  un desastre,  sinó regularitzar  una sèrie de 
situacions  que  es  produïen,  com a  la  zona  del  mercat  vell,  l’ocupació  de la  plaça  de  l’antiga 
graduada, han funcionat i estan donant una imatge de modernitat a la ciutat.
El tema de posar les terrasses damunt de Vara de Rey era una prova, perquè la voluntat de l’equip 
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de govern era treure la segona línia de la voravia de la zona nord.
No es fa per un tema de recaptació, sinó per un tema d’imatge del passeig com es fa a totes les 
ciutats.
Si el Sr. Villalonga vol revisar algun expedient de la via pública, pot anar a la regidoria i els podrà 
vuere.

9.2.- Moció del Grup Municipal EPIC, de control sobre la realització de festes en els baluards de la 
Murada Renaixentista.

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 el Orden del Día del próximo Pleno.

MOCION DE CONTROL SOBRE LA REALIZACIÓN DE FIESTAS EN 
LOS BALUARTES DE LA MURALLA RENACENTISTA.

Esta moción pretende esclarecer  las noticias  publicadas en los últimos días,  que hacen 
referencia al uso de los baluartes de la muralla renacentista, para la realización de fiestas. Entre 
otras cuestiones es necesario aclarar:

• Quién o quienes autorizan la realización de fiestas en dichos baluartes.

• En base a qué normativa se ha concedido dicha autorización.

Eivissa, a 23 de septiembre de 2013

Fdo. Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr. Villalonga: Aquesta moció és en relació a una festa que es va celebrar en un baluard a Dalt 
Vila.
Una  empresa  va llogar  el  baluard  en  base  a  l’ordenança  que  regula  la  celebració  de bodes i 
esdeveniments?
L’Ajuntament va cobrar un taxa de 2000 € per cedir un espai públic.
Creu que l’ordenança era per fer bodes en els baluards, i  també perquè es poguessin celebrar 
alguns esdeveniments, i en aquest cas es va convertir en una festa que va durar sis hores.
Demana que s’ho replantegin molt seriosament.

Sr. Prats: No s’ha fet en base a l’ordenança de casament, sinó a la de firetaires i espectacles.
Autoritzaren aquest esdeveniment perquè era la mateixa empresa que organitza el Summit, que té 
gran repercussió mundial. Els hi proposaren crear un producte turístic al setembre, que consistia en 
una  prova  pilot  d’un  únic  dia  de  música,  i  tal  vegada  va  ser  aquest  l’error  de  l’Ajuntament 
d’autoritzar una festa amb música electrònica molestant als vesins.
Proposa que es realitzi un pla d’usos del Baluard, que pel fet de pagar una taxa no es tengui que 
concedir  l’ús  del  baluard,  sinó  que  hi  hagi  una  comissió  avaluadora  que  determini  quins 
esdeveniments són positius i quin no, per a la repercussió de la ciutat.

Sr. Villalonga: El que es va publicar no és el que diu el Sr. Prats. Agraeix que assumeixi l’error.
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Demana que es revisi  l’ordenança de bodes i esdeveniments, perquè aquest tipus de coses no 
tornin a passar.

Sr. Molina: Varen anar a la regidoria a veure l’expedient, i varen comprovar que no s’havia aplicat 
l’ordenança de casaments.
Potser era un bon producte, però hi hauria d’haver una regulació que determini que es pot fer i que 
no. Quan vulguin treballar en el reglament d’usos estaran allí per col·laborar.

Sr. Ferrer: Li sorprèn que el Sr. Prats, com a regidor de turisme d’una ciutat patrimoni, promogui 
una festa de música electrònica a un baluard declarat patrimoni de la humanitat. S’han de promoure 
altres activitats

Sr. Prats: Creu que és un producte turístic, no per la música electrònica. La presentadora és molt 
importa al seu país i la va promocionar molt.
L’esdeveniment va acabar a les 12 de la nit,  però es va solapar  amb les festes de Jesús que 
acabaren a les 2 de la matinada.
Durant el mes de novembre començaran a preparar el pla d’usos dels baluards, espera que hi hagi 
consens.
Vol que quedi clar que l’ordenança que es va aplicar va ser la de firataires i espectacles.

Sra. Marí: A vegades l’equip de govern es pot equivocar. És difícil compatibilitzar-ho tot, el descans 
i l’oci, la preservació de l’entorn amb la promoció turística, intentant dinamitzar el nucli històrica. 
Intentaran regular els usos perquè no passin aquestes coses.

9.3.- Moció del Grup Municipal EPIC, de control sobre l’estació d’autobusos CETIS:

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 el Orden del Día del próximo Pleno.

MOCION DE CONTROL SOBRE 
LA ESTACION DE AUTOBUSES CETIS.

Esta moción pretende esclarecer las noticias publicadas últimamente, que hacen referencia 
a la estación de autobuses CETIS. Entre otras cuestiones es necesario aclarar:

• La contaminación acústica y atmosférica que se produce en el recinto.

• El acceso de personas con movilidad reducida al servicio de transporte.

• El abono de las empresas usuarias de los servicios que presta la estación.

• El número de usuarios de las distintas líneas.

Eivissa, a 23 de septiembre de 2013

Fdo. Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:
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Sr. Villalonga: L’Ajuntament estan fent alguna cosa per pal·liar queixes que hi ha hagut?
Ho tenen tot controlat?

Sra. Costa: S’ha fet algun tràmit pel canvi de parades? Hi ha queixes per part dels usuaris.
Falta senyalització. S’hauria d’estudiar com millorar la senyalització.

Sr. Ferrer: Demana que l’Ajuntament obligui a utilitzar les taquilles. Demana que s’obrin.

Sr.  Mayans: En  relació  a  la  senyalització  han  fet  un  estudi,  i  estan  pendents  que  arribi  el 
pressupost.
Quan a l’obertura de les taquilles, el Consell Insular és el que ha de dir als concessionaris que hi 
vagin. Si fos per ell les obriria demà. Ho ha demanat a la Consellera de Mobilitat.
Aquests  primers  mesos,  des  de  l’Ajuntament  s’estan  aixecant  actes  del  funcionament.  S’han 
detectat petites anomalies,  i  algunes queixes dels usuaris.  Han instat a la concessionària  a fer 
alguna millora.
Encara que l’estació porta un temps acabada, és nova perquè s’ha començat a utilitzar ara, i com 
tot el que comença a funcionar és pot millorar.

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, la 
Sra. Alcaldessa pregunta si algun grup vol sotmetre a la consideració del Ple per raons d’urgència, 
algun assumpte no compres a l’ordre del dia i que no tingui cabuda en el punt de precs i preguntes.

Sra. Marí: El Grup Municipal Popular vol sotmetre a la consideració del Ple, per raons d’urgència, 
els següents punts no compresos a l’ordre del dia:

- Proposta de modificació del pressupost de despeses de l’exercici 2013, mitjançant crèdit 
extraordinari núm. 19/13

- Proposta  de  modificació  del  pressupost  de  despeses  de  l’exercici  2012  i  l’annex 
d’inversions, mitjançant generació de crèdit núm. 20/2013.

- Proposa  perquè  l’Ajuntament  d’Eivissa  acudeixi  a  l’ampliació  de  capital  de  la  societat 
IMVISA, per valor de 330.000 euros.

Per tal de poder-los facilitar la documentació, d’aquests punts i abans de votar la seua urgència, es 
fa un recés de 10 minuts.

Ssr. Mayans: Són unes modificacions de crèdit que es fan, a rel de la Junta General d’IMVISA que 
s’ha celebrat avui de matí, i són per fer front a una sèrie de pagaments: IVA fraccionats, auditors, 
etc. 

Sotmesa a votació la urgència del tractament d’aquests punts, és aprovada amb els vots amb els 
vots  a  favor  de  les  Sres.  Marí,  Sansano,  Sánchez-Jáuregui,  Sánchez,  Valladolid,  Srs.  Daura, 
Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, Larroda, i Villalonga, i en contra de les Sres. Costa, Boned, Martínez, 
García i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina i Ferrer.

S’acorda debatre els tres punts a la vegada.

U.1.- Donat compte de la proposta d’acord, del tenor literal següent:
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“PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DEL ÁREA DE ECONOMÍA  Y 
ADMINISTRACION MUNICIPAL

       Presentado escrito, en el Registro General del Ayuntamiento,  relativo al Acuerdo de la Junta 
General  de la  Sociedad Mercantil  Municipal  IMVISA,  en el  que se aprueba aumentar el  capital 
social  de  la  misma por  importe  de 330.000,00€,  para  que ésta  haga frente  a  las  obligaciones 
vencidas y no satisfechas de la Sociedad ITUSA, por las dificultades de tesorería que atraviesa ésta 
última Sociedad. Consecuencia de estos pagos la Sociedad IMVISA resultará acreedora de ITUSA 
en el proceso de liquidación que se iniciará y que terminará con la disolución de ITUSA. 

 Ante la necesidad de hacer frente a la aportación económica mencionada, para la que no existe 
crédito consignado en el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2013, necesidad que no puede 
demorarse  hasta  el  ejercicio  siguiente,  debido  a  las  consecuencias  económicas  que  supone 
principalmente el impago de cuotas a la Hacienda Pública derivado de cuotas de IVA aplazadas, el 
impago de intereses de préstamos hipotecarios y la necesidad de efectuar el pago del auditor de las 
Cuentas  de  las  Sociedades,  las  cuales  a  su  vez  forman  parte  de  la  Cuenta  General  del 
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2012 y cuya presentación ha de efectuarse dentro del 
ejercicio 2013  como Primer Tinent d ‘Alcalde  Delegat de l’Área Econòmica  y d’ Administració 
Municipal,  propone al Pleno de la Corporación la inclusión, con carácter urgente de la presente 
modificación presupuestaria en el Orden del día de la Sesión Plenaria de 26 de septiembre de 2013 
y la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.-  Modificar  el  Presupuesto  de  Gastos  del  ejercicio  2013  mediante  Crédito 
extraordinario  al  no  existir  en  el  Presupuesto  del  Ayuntamiento  para  este  ejercicio  aplicación 
presupuestaria destinada a la finalidad que se relaciona:

ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN DESCRIPCIÓN IMPORTE

933/85090
ADQUISICIÓNES DE ACCIONES  SECTOR 
PÚBLICO 232.000,00€

TOTAL MODIFICACIÓN 232.000,00€
FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE

MEDIANTE BAJA EN LAS APLICACIONES
APLICACIÓN DESCRIPCIÓN IMPORTE

16400/63200 INVERSION REPOSICION CEMENTERIOS -132.000
93100/31000 INTERESES OPERACIONTESORERIA -100000

TOTAL FINANCIACIÓN -232,000,00

SEGUNDO.- Aprobar  el  cambio  de financiación de las inversiones previstas en el  Presupuesto 
General para el ejercicio 2013.

TERCERO.-  Exponer al público el expediente aprobado durante el plazo de los siguientes 15 días 
hábiles al de la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial  de la Provincia, para 
que los interesados que señala el Artículo 170.1TRLRHL puedan presentar alegaciones en idéntico 
plazo y por los motivos tasados en el párrafo 2º del mismo precepto.
Si durante el plazo indicado no se produjeran alegaciones ni reclamaciones, la aprobación inicial se 
convertirá en definitiva, sin necesidad de adoptar otro acuerdo que lo declare. Se publicará en el 
BOP el resultado de la modificación presupuestaria aprobada y se enviará copia del expediente a la 
Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma .
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Eivissa a 25 de setembre de 2013.
                           EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE ECONOMÍA 

Fdo.: Juan Mayans Cruz.”

U.2.- Donat compte de la proposta d’acord, del tenor literal següent:

“PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DEL ÁREA DE ECONOMÍA  Y 
ADMINISTRACION MUNICIPAL

       Presentado escrito, en el Registro General del Ayuntamiento,  relativo al Acuerdo de la Junta 
General  de la  Sociedad Mercantil  Municipal  IMVISA,  en el  que se aprueba aumentar el  capital 
social  de  la  misma por  importe  de 330.000,00€,  para  que ésta  haga frente  a  las  obligaciones 
vencidas y no satisfechas de la Sociedad ITUSA, por las dificultades de tesorería que atraviesa ésta 
última Sociedad. Consecuencia de estos pagos la Sociedad IMVISA resultará acreedora de ITUSA 
en el proceso de liquidación que se iniciará y que terminará con la disolución de ITUSA. 
    Ante la necesidad de hacer frente a la aportación económica mencionada, para la que no existe 
crédito consignado en el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2013, necesidad que no puede 
demorarse  hasta  el  ejercicio  siguiente,  debido  a  las  consecuencias  económicas  que  supone 
principalmente el impago de cuotas a la Hacienda Pública derivado de cuotas de IVA aplazadas, el 
impago de intereses de préstamos hipotecarios y la necesidad de efectuar el pago del auditor de las 
Cuentas  de  las  Sociedades,  las  cuales  a  su  vez  forman  parte  de  la  Cuenta  General  del 
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2012 y cuya presentación ha de efectuarse dentro del 
ejercicio 2013  como Primer Tinent d ‘Alcalde  Delegat de l’Área Econòmica  y d’ Administració 
Municipal,  propone al Pleno de la Corporación la inclusión, con carácter urgente de la presente 
modificación presupuestaria en el Orden del día de la Sesión Plenaria de 26 de septiembre de 2013 
y la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Modificar el Presupuesto de Gastos del ejercicio 2012 y el Anexo de Inversiones 
mediante  Generación  de  Crédito   al  no  existir  en  el  Presupuesto  del  Ayuntamiento  para  este 
ejercicio aplicación presupuestaria destinada a la finalidad que se relaciona:

CONCEPTO DENOMINACION CUANTIA
61901 VENTA PARKINGS EDIF 

W24
98.000,00 €

TOTAL INGRESOS 98.000,00 €

GASTOS

CONCEPTO DENOMINACION CUANTIA
933/85090 ADQUISICION ACCIONES 

SECTOR PUBLICO 
98.000,00€

TOTAL GASTOS 98.000,00€

SEGUNDO.- Aprobar  el  cambio  de financiación de las inversiones previstas en el  Presupuesto 
General para el ejercicio 2013. Acudir a la aprobación de la presente modificación al Pleno de la 
Corporación  por  razones  de transparencia  así  como por  el  hecho  de  que  ha  de  tramitarse  la 
modificación del Anexo de Inversiones, cuya compentencia la atribuye la legislación al Pleno de la 
Corporación.

TERCERO.-  Exponer al público el expediente aprobado durante el plazo de los siguientes 
15  días  hábiles  al  de  la  publicación  del  anuncio  correspondiente  en  el  Boletín  Oficial   de  la 
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Provincia,  para  que  los  interesados  que  señala  el  Artículo  170.1TRLRHL  puedan  presentar 
alegaciones en idéntico plazo y por los motivos tasados en el párrafo 2º del mismo precepto.
Si durante el plazo indicado no se produjeran alegaciones ni reclamaciones, la aprobación inicial se 
convertirá en definitiva, sin necesidad de adoptar otro acuerdo que lo declare. Se publicará en el 
BOP el resultado de la modificación presupuestaria aprobada y se enviará copia del expediente a la 
Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma .

Eivissa a 25 de setembre de 2013.
                           EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE ECONOMÍA 

Fdo.: Juan Mayans Cruz.”

U.3.- Donat compte de la proposta d’acord, del tenor literal següent:

“PROPUESTA DEL REGIDOR RAIMUNDO PRATS RAMOS REGIDOR DE TURISMO COMERCIO Y 
PLAYAS EN SU CONDICIÓN DE MIEMBRO DEL CONSEJO GENERAL DE IMVISA 

Con fecha 25 de septiembre de 2013, el Consejo de Administración de IMVISA acordó “Aumentar el 
capital  social  por  un  importe  de  330.000,00€.  El  aumento  de  capital  se  realizará  mediante  la 
emisión y puesta en circulación de 3.300 nuevas acciones nominativas de 100,00€ de valor nominal 
cada una de ellas,  numeradas correlativamente del  67.470 al  70.769 ambos incluídos,  con los 
mismos derechos políticos  y  económicos  que  las  emitidas  con  anterioridad”.  La  ampliación  de 
capital viene motivada, entre otras circunstancias, por el hecho de que existe alta probabilidad de 
que los acreedores, en particular la entidad bancaria acreedora hipotecaria SA NOSTRA, ejercite la 
vía judicial para instar el vencimiento anticipado de toda la deuda, lo que comportaría  el colapso 
absoluto de las sociedad, la imposibilidad de hacer frente de manera ordenada a las obligaciones 
contraídas y el  incremento considerable de gastos y costas. En segundo lugar,  la Sociedad es 
deudora de la Hacienda Pública por impagos derivados de un aplazamiento del IVA. En tercer lugar 
la Sociedades han de proceder al pago del auditor de sus cuentas correspondientes al año 2012, 
las cuales forman parte de la Cuenta General del Ayuntamiento de Eivissa de 2012. 
Ante estas circunstancias la Sociedad IMVISA, hará frente a dichos deudas por cuenta de ITUSA, 
adquiriendo aquella la condición de acreedora en el proceso de liquidación que se iniciará y que 
terminará con la disolución de ITUSA.
Dada la situación  actual como miembro del Consejo de IMVISA y responsable de las Sociedades 
dentro del  Ayuntamiento propone al Pleno de la Corporación la inclusión, con carácter urgente de 
la presente ampliación de capital, en el Orden del día de la Sesión Plenaria de 26 de septiembre de 
2013 y la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Acudir  a  la  ampliación  de  capital  de  la  Sociedad  IMVISA  por  importe  de 
330.000,00€,  correspondientes a la  emisión y puesta en circulación de 3.300 nuevas acciones 
nominativas  de  100,00€  de  valor  nominal  cada  una  de  ellas,  numeradas  correlativamente  del 
67.470  al  70.769  ambos  incluídos,  con  los  mismos  derechos  políticos  y  económicos  que  las 
emitidas con anterioridad.

SEGUNDO.- Condicionar la presente ampliación de capital a la aprobación definitiva de la 
modificación presupuestaria de Crédito Extraordinario nº19/2013.

Eivissa a 25 de septiembre de 2013
Fdo.: RAIMUNDO PRATS RAMOS”

Intervencions:
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Sr. Costa: S’abstenen en el tres punts. Es remet al que ja ha dit avui de matí a les 8’30 hores.

Sr. Ferrer: Es reafirma amb el que ha dit a la Junta. Votarà en contra.

Sotmesos els tres punts a votació són aprovats amb els vots a favor de les Sres. Marí, Sansano, 
Sánchez,  Valladolid,  Sánchez-Jáuregui,  i  Srs.  Daura,  Mayans,  Rodrigo,  Marí,  Prats,  Larroda, 
l’abstenció  de les  Sres.  Costa,  Boned,  Martínez,  García,  i  Srs.  Costa,  Sánchez,  Ruiz,  Molina  i 
Villalonga i en contra del Sr. Ferrer.

10è. Precs i preguntes:

10.1.- Sra. Costa: Per no allargar més la sessió, el seu grup farà les preguntes per escrit. Si que 
faran algun prec, perquè pensen que s’han de tenir en compte.
Precs. 1. Demana que les targetes que identifiquen els vehicles per a persones amb discapacitats, 
que puguin portar o la foto o el DNI, per tal d’evitar la picaresca, que amb aquests casos també 
existeix.
2.  Demana  que,  una  vegada  finalitzades  les  obres  del  MACE,  es  procedeixi  a  tapar  els 
transformadors amb les portes que hi havia projectades.

10.2.- Sra. Boned: Precs. 1. Demana que s’apliquin les ordenances de publicitat, concretament en 
els vehicles. Concretament a la rotonda de Pachá fa uns mesos que hi ha una furgoneta que fa 
publicitat de “andamios pepe”, i a l’Avda. 8 d’agost hi ha tots els cotxes de “Ibiza Masage”.
2. Demana que controlin i sancionin, si és el cas, la doble fila que hi ha davant el Montesol, que 
impossibilita el pas dels cotxes.

10.3.- Sr. Sánchez: Prec: Demana que si no es contesten les preguntes en el mateix Ple, els hi 
podrien donar la resposta a la següent Comissió Informativa.

10.4.- Sr. Ruiz: Prec: Demana que l’Alcaldessa condemni i censuri les paraules públiques que ha 
fet un diputat del seu partit sobre educació.

10.5.- Sr. Molina: Prec: Demana que es pengin els pressupostos a la web.

10.6.- Sr. Ferrer: Preguntes: 1. S’està fent un projecte de pavimentació de la Plaça del Parc?
2.  Quantes  visites  teatrelitzades s’han  realitzat  aquesta  any  a  Dalt  Vila,  a  la  Necròpolis  i  la 
Posidònia?

10.7.- Sr. Villalonga: Precs: 1. Demana que per a la celebració de les bodes civils, els regidors 
puguin disposar d’un micròfon.
2. Demana que estudiïn la possibilitat de treure places d’aparcament al carrer Joan Xicó, perquè hi 
ha trams molt estrets.

10.8.- Sra. Sánchez-Jáuregui: A rel del prec del Sr. Villalonga sobre el carrer Joan Xicó, demana 
que si no treuen aparcaments, una alternativa seria disminuir la voravia.

Sra. Sansano: Contesta verbal a la pregunta 2. del Sr. Ferrer:
Quan a les rutes de patrimoni, si no ho han entès malament, es refereix al que organitza el Consell, 
i  que cada any es canvien els itineraris,  i ja fa anys que no ni ha cap estrictament a Dalt  Vila. 
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S’inauguren demà amb la presentació del vídeo planing en el  Museu Monogràfic.  Sí que estan 
assabentats d’aquestes rutes.

10.9.- La Sra. Sánchez, contesta verbalment a la pregunta escrita del regidor Sr. Sánchez, del tenor 
literal següent:

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

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

− Quines actuacions concretes ha portat a terme el Pla Municipal sobre Drogues durant l'estiu 
2013? Quin balanç fa la regidoria d'aquestes actuacions?

Eivissa, 16 de setembre de 2013
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete

Regidor del grup municipal 
PSOE-PACTE per Eivissa”

Contestació Sra. Sánchez, següent: El Pla Municipal de Drogues ha desenvolupat durant els mesos 
de juliol i agost, el seu programa de competències i habilitats socials a les escoles d’estiu com és 
habitual. La novetat ha set que han inclòs el PMD a les escoles del Patronat Municipal d’Esports, 
perquè creuen que és un projecte molt interessant.
La participació directa en els programes ha set de 607 nens i nenes. Una altra de les novetats que 
s’han fet, ha set que han reforçat la consecució del Pla amb una persona més, de la contractació 
dels monitors que feia joventut al PMD.

Sra.  Marí: La  Sra.  Sánchez ja  ha procedit  a  contestar  preguntes que s’han fet  amb 48 hores 
d’antelació al Ple.

Sra. Marí: Ara es contestaran les preguntes formulades per escrit amb 48 hores d’antelació a la 
celebració del Ple.

10.10.- Preguntes escrites del regidor Sr. Sánchez, del tenor literal següent:

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

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

A la vista del programa oficial de la visita de la delegació de Dubrovnik a Eivissa en setembre de 
2012,

− Quina persona o departament es va ocupar de la preparació de l'esmentat programa? Qui 
era el responsable polític del disseny del programa i d'escollir els actes i esdeveniments que 
es varen incloure?

− Qui va ser la  persona i  departament encarregat  de realitzar  les reserves i  confirmar els 
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detalls amb les persones afectades per aquest programa?
− Per a quantes persones es va fer  reserva a cadascun dels  dinars i  sopars previstos al 

programa oficial? A quants d'aquestos dinars i sopars va assistir l'alcaldessa? A quants van 
assistir els diferents tinents d'alcalde? A quants van assistir els diferents regidors de l'equip 
de govern?

− Quin  sistema  de  pagament  es  va  acordar  amb  cadascun  dels  restaurants  i  proveïdors 
relacionats al programa oficial de la visita?

− Algun  d'aquestos  negocis  va  comunicar  a  l'Ajuntament  que  no  facturaria  per  aquestos 
serveis? En cas afirmatiu, ho va comunicar abans o després de prestar el servei? A qui li va 
comunicar i per quin mitjà (telèfon, en persona, per mail ...)

− Com  pot  explicar  l'equip  de  govern  el  fet  que  dos  dels  quatre  restaurants  inclosos  al 
programa oficial hagin facturat pels seus serveis i els altres dos no? Existeix algun tipus de 
col·laboració o d'acord amb els dos establiments que no varen presentar factura? En què 
consisteix aquest acord en cas d'existir? És considera un regal o obsequi a l'Administració el 
fet que no s'hagi presentat factura a l'Ajuntament pels diferents sopars i dinars relacionats al 
programa oficial de la visita?

Eivissa, 12 d'agost de 2013
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete

Regidor del grup municipal 
PSOE-Pacte per Eivissa”

Contestació escrita del Portaveu del Grup Municipal Popular, del tenor literal següent:

“En  respuesta  a  las  preguntas  formuladas  por  el  grupo  municipal  PSOE-Pacte,  con  fecha  de 
registro de entrada 13 de agosto de 2013 (Reg. Nº 19.240), y con relación al programa oficial de la 
visita de la delegación de Dubrovnik a Eivissa en septiembre de 2012, se hace constar lo siguiente:

PREGUNTA.-  Quina  persona  o  departament  es  va  ocupar  de  la  preparació  de  l'esmentat 
programa?  Qui  era  el  responsable  polític  del  disseny  del  programa  i  d'escollir  els  actes  i 
esdeveniments que es varen incloure?

RESPUESTA.- El  departamento  encargado de la  preparación  del  mencionado  programa fue el 
Servicio de Protocolo del Ayuntamiento de Eivissa, dependiente de Alcaldía.

PREGUNTA.-  Qui va ser la persona i departament encarregat de realitzar les reserves i confirmar 
els detalls amb les persones afectades per aquest programa?

RESPUESTA.- Los departamentos encargados de realizar las reservas y confirmar los detalles con 
las personas afectadas por este programa fueron Alcaldía y Protocolo.

PREGUNTA.- Per a quantes persones es va fer reserva a cadascun dels dinars i sopars previstos 
al  programa oficial?  A quants d'aquestos dinars i  sopars va assistir  l'alcaldessa? A quants van 
assistir  els diferents tinents d'alcalde? A quants van assistir  els diferents regidors de l'equip de 
govern?

RESPUESTA.- Las reservas a comidas y cenas consignadas en el programa fueron: Hotel Mirador, 
cuatro; Sa Calma, doce; El Lío, dieciocho; S’Escollera, once y, Sa Capelleta, ocho.

Sobre la asistencia de la alcaldesa a estas comidas y cenas, si la pregunta del grupo PSOE-Pacte 
hace referencia a la actual alcaldesa, Sra. Dª Pilar Marí Torres, que tomó posesión del cargo el 
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pasado 21 de junio de 2013, la respuesta es que la Sra. Marí Torres, que, en esos momentos, 
ocupaba  la  Concejalía  de  Educación,  no  asistió  a  ninguno  de  estos  eventos.  Si  la  pregunta 
formulada por el grupo antes citado hace referencia a la anterior alcaldesa y actual concejal no 
adscrita del Excmo. Ayuntamiento de Eivissa, la respuesta es que asistió a todos ellos.

Sobre  la  asistencia  de  los  diferentes  tenientes  de  alcalde  en  la  fechas  objeto  de  la  pegunta, 
únicamente la segunda teniente de alcalde, Sra. Sansano Costa, asistió a los citados eventos.

Sobre la asistencia de los diferentes concejales del equipo de Gobierno, los datos que figuran en 
los Servicios de Protocolo son los siguientes: Hotel El Mirador, ninguno; Sa Calma, uno; El Lío, tres; 
S’Escollera, ninguno, y Sa Capella, ninguno, sin consignar en esta relación a la entonces alcaldesa 
y actualmente concejal no adscrita y a la segunda teniente de alcalde que, como se ha señalado 
con anterioridad, asistieron a todos ellos.

PREGUNTA.-  Quin  sistema  de  pagament  es  va  acordar  amb  cadascun  dels  restaurants  i 
proveïdors relacionats al programa oficial de la visita?

RESPUESTA.- No consta en la documentación obrante actualmente en Alcaldía ningún dato que 
permita dar respuesta a esta pregunta.

PREGUNTA.- Algun  d'aquestos  negocis  va  comunicar  a  l'Ajuntament  que  no  facturaria  per 
aquestos serveis? En cas afirmatiu, ho va comunicar abans o després de prestar el servei? A qui li 
va comunicar i per quin mitjà (telèfon, en persona, per mail ...)

RESPUESTA.- No consta en la documentación obrante actualmente en Alcaldía o en cualquier otro 
departamento municipal ningún dato que permita dar respuesta a estas preguntas.

PREGUNTA.- Com pot explicar l'equip de govern el fet que dos dels quatre restaurants inclosos al 
programa  oficial  hagin  facturat  pels  seus  serveis  i  els  altres  dos  no?  Existeix  algun  tipus  de 
col·laboració o d'acord amb els dos establiments que no varen presentar factura? En què consisteix 
aquest acord en cas d'existir? És considera un regal o obsequi a l'Administració el fet que no s'hagi 
presentat factura a l'Ajuntament pels diferents sopars i dinars relacionats al programa oficial de la 
visita?

RESPUESTA.- Con relación a las preguntas uno y cuatro, no consta en la documentación obrante 
actualmente en Alcaldía o en cualquier otro departamento municipal ningún dato que permita dar 
respuesta a estas preguntas.

Con relación a la pregunta dos y tres, no consta en el momento actual la existencia de ningún tipo 
de colaboración o de acuerdo con los dos establecimientos que no presentaron factura.

Eivissa, a 26 de agosto de 2013
Fdo. Alejandro Marí Ferrer

Portavoz del Grupo Municipal Popular
Ayuntamiento de Eivissa.”

10.11.- Preguntes escrites de la regidora Sra. Boned, del tenor literal següent:

“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
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Pregunta que formula Carmen Boned Verdera, regidora de PSOE-Pacte per Eivissa a l'Ajuntament 
d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i amb l'article 95 de la 
Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:

− De  les  tanques  publicitàries  ubicades  a  terrenys  de  propietat  municipal,  quantes  estan 
dedicades a l'explotació publicitària i quantes a senyalitzar aparcaments públics?

− Quantes tanques publicitàries ha detectat l'equip de govern municipal instal·lades a terrenys 
del  Consell  d'Eivissa  o  d'altres  institucions  (especificar  de  quines)?  Es  reitera  aquesta 
pregunta que es va fer també a l'anterior ple i no va ser contestada.

− En quina data  s'han obert  els  expedients  sancionadors  anunciats  en premsa a  les  173 
tanques inventariades per l'equip de govern municipal? 

− S'ha comunicat  ja  a l'empresa que explota la  publicitat  en aquestes tanques que ha de 
procedir a retirar-les? Si la resposta és afirmativa, en quina data i de quina manera s'ha 
procedit a fer aquesta comunicació?

− Han respost en algun sentit les empreses que exploten la publicitat en aquestes tanques o 
els propietaris dels terrenys afectats?

− S'ha procedit a la contractació de nou personal per dur la tramitació d'aquestos expedients, 
tal i com va senyalar el regidor d'Urbanisme que seria necessari fer?

Eivissa, 16 de setembre de 2013
Sgt. Carmen Boned Verdera
Regidora del grup municipal 

PSOE-Pacte per Eivissa”

Contestació escrita del Regidor d’Urbanisme, del tenor literal següent:

“En  referència  al  RGE 21689  de  data  16  de  setembre de  2013  i  a  les  qüestions  plantejades 
respecte a les tanques publicitàries, passem a contestar el següent:

1.- Excepte error o omissió, s’han localitzat dues tanques publicitàries situades en terrenys propietat 
municipal.  Per  l’informe  policial  s’observa  que  en  el  moment  del  reportatge  senyalitzaven 
aparcaments públics.

2.- A l’informe policial  no consta propietat dels  terrenys on es troben les tanques denunciades, 
aquesta informació apareixerà així com vagi avançant el procés i es facilitarà així com es disposi de 
la mateixa.

3.- Aquest procés s’iniciarà en breu i progressivament, a causa de:
-  L’Ajuntament  abans d’exercir  acció alguna començarà per retirar  les que es trobin en terreny 
municipal.
- Es desitjava una reunió prèvia amb empresa explotadora i anunciants abans d’iniciar cap acció 
(Recentment efectuat)
- S’iniciarà a ple rendiment un cop estiguin cobertes les vacants de places d’Auxiliar Administratiu.

4.-  S’han  mantingut  dues  reunions:  l’11  de  setembre  amb  representants  de  l’empresa  Ibiza 
Publicidad i el 16 de setembre amb les empreses anunciants. En ambdós casos s’ha notificat que 
l’Ajuntament prendria accions contra aquestes instal·lacions que es trobin en un situació irregular.

5.- Ha estat una reunió informativa i han mostrat el seu desacord a causa de la quantitat d’anys que 
porten les tanques instal·lades i fent ús de les mateixes, sense que l’Ajuntament mai hagi notificat 
res al respecte.
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6.-  La incorporació  de nou personal  auxiliar  administratiu  en urbanisme està a l’espera  que es 
conclogui el procés d’adjudicació de places de l’última convocatòria.

Eivissa, 25 de setembre de 2013
El regidor d’Urbanisme, Activitats i Habitatge
Alejandro Marí Ferrer.”

10.12.- Pregunta escrita del regidor Sr. Sánchez, del tenor literal següent:

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

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

− Quants  expedients  sancionadors  s'han  obert  durant  l'any  2013  (i  fins  a  dia  d'avui)  per 
remors? Quants d'aquestos han acabat  ja  amb una sanció i  quin  ha estat  l'import  total 
recaptat fins a dia d'avui?

Eivissa, 16 de setembre de 2013
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete

Regidor del grup municipal 
PSOE-PACTE per Eivissa”

Contestació escrita del regidor Sr. Larroda, del tenor literal següent:

“PREGUNTAS QUE PLANTEA EL GRUPO MUNICIPAL PSOE PACTE PARA SER
CONTESTADAS EN LA SESIÓN PLENARIA DE 26 DE SETIEMBRE/13

10.13.- Pregunta escrita del regidor Sr. Sánchez, del tenor literal següent:

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

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

− Quants  expedients  sancionadors  s'han  obert  durant  l'any  2013  (i  fins  a  dia  d'avui)  per 
consum de begudes alcohòliques al carrer?

Eivissa, 16 de setembre de 2013
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete

Regidor del grup municipal 
PSOE-PACTE per Eivissa”

Contestació escrita del regidor Sr. Larroda, a les preguntes 10.12 i 1013, del tenor literal següent:

“PREGUNTAS QUE PLANTEA EL GRUPO MUNICIPAL PSOE PACTE PARA SER
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CONTESTADAS EN LA SESIÓN PLENARIA DE 26 DE SETIEMBRE/13

1. ¿Cuántos expedientes sancionadores se han iniciado duante el año 2013 por ruidos?

Al fin 31.8/2013 se han iniciado 286 expedientes sancionadores por ruido.

2. ¿Cuántos de estos expedientes han acabado en sanción?

105 de estos expedientes han finalizado con imposición de sanción.

Los  demás  se  están  tramitando  y  sólo  se  han  anulado  dos  (2),  por  haberse  estimado  las 
alegaciones.

3. ¿Cuál ha sido el importe total recaudado?

A fin 31.8.2013 de los expedientes finalizados (105), se han cobrado 30 expedientes, por un 
importe de 11.946,44 €.

Reseñar que de los expedientes finalizados sólo 12 han pasado a ejecutiva (no se ha pagado en 
periodo voluntario); por tanto, 63 expedientes están en periodo voluntario de pago.

4. ¿Cuántos expedientes se han iniciado durante el año 2013 por consumo de bebidas alcohólicas 
en la vía pública?

A fin 31.8.2013, se han iniciado 47 expedientes por consumo de bebidas alcohólicas en la vía 
pública.”

10.14.- Pregunta escrita del regidor Sr. Molina, del tenor literal següent:

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

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

− Quina ha estat la recaptació durant el període voluntari del diferents impostos i taxes que 
cobra  l'Ajuntament  d'Eivissa  (IBI,  rústica,  fems  i  vehicles)?  Quantitat  total  recaptada  i 
percentatge sobre la quantitat total facturada.

Eivissa, 18 de setembre de 2013
Sgt.Alfonso Molina Jiménez
Regidor del grup municipal 
PSOE-PACTE per Eivissa”

Contestació escrita de la Sra. Tresorera, següent:

“En referència a la pregunta que formula Alfonso Molina Jiménez, regidor de PSOE-PACTE per 
Eivissa a l’Ajuntament d’Eivissa, d’acord amb l’article 97 del RD 2568/1986 pel que s’aprova el ROF 
i amb l’article 95 de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears, per ser contestada 
al proper ple ordinari de quina ha estat la recaptació total i el percentatge sobre la quantitat total 
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facturada  durant  el  període  voluntari  dels  diferents  impostos  i  taxes  que  cobra  l’Ajuntament 
d’Eivissa, aquesta Tresoreria informa:

CONCEPTE RECAPTACIÓ
TOTAL

% SOBRE EL
TOTAL

IBI BICES 373.386,78 € 99,32%
IBI URBANA 12.672.018,99 € 89,01%
BASURAS VIVIENDA 1.489.727,50 € 89,04%
BASURAS COMERCIO 1.669.987,86 € 78,15%
I.VEHICULOS T.M 1.843.617,07 € 69,86%
I.A.E. 1.381.177,53 € 94,29%
T.SANEAMIENTO ADICIONAL 4.039,99 € 94,96%
T.SANEAMIENTO 72.446,14 € 91,89%
IBI RUSTIC 69.628,42 € 77,67%
TOTAL 19.576.030,28 € 86,23%

Eivissa, 23 de Septiembre de 2013
Fdo. Maria José VEGAS HERNANDO

Tresorera.”

14.15.- Preguntes escrites del regidor Sr. Villalonga, del tenor literal següent:

“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del Grupo Municipal Movimiento Ciudadano

EPIC Ibiza, quiere hacer llegar a Vd. las siguientes PREGUNTAS para ser 

contestadas en el próximo Pleno.

1. ¿Por qué no se me ha contestado a la solicitud de documentación de fecha 17-07-2013 (nº 
de registro de entrada 17.318)?

2. ¿Por qué no se me ha contestado a la solicitud de documentación de fecha 9-08-2013 (nº de 
registro de entrada 18.951)?

3. ¿Por qué no se me ha contestado a la solicitud de documentación de fecha 2-09-2013 (nº de 
registro de entrada 20.638)?

4. ¿A  qué  negocios  se  le  ha  otorgado  ocupación  de  Vía  pública  desde  mayo  de  2103? 
¿Cuántos metros cuadrados? ¿En qué zona?

5. ¿Cuántos puestos de trabajo se han creado exclusivamente, gracias a la ocupación de vía 
pública?

6. ¿Se ha realizado alguna consulta a los ciudadanos, vecinos o asociaciones afectadas para 
recabar  su  opinión  al  respecto,  conforme  establece  el  Reglamento  de  Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de Eivissa?

Eivissa, a 23 de septiembre de 2013

Fdo. Antonio Villalonga Juan”

Contestació escrita del regidor Sr. Prats, del tenor literal següent:
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“En Respuesta a las preguntas 1, 2, 3 y 4 de 23 de setiembre registro de entrada 22294 
a sus diferentes peticiones realizadas, con registro de entrada números 17.318, 18.951, 20.638, 
quisiera informarle que la regidoria de comercio hasta esta semana de setiembre no ha dispuesto 
de  tiempo  para  atender  sus  peticiones  debido  a  que  se  ha  priorizado  la  tramitación  de  los 
expedientes de OVP ya que en plena temporada turística es cuando más volumen de trabajo se 
concentra.
También indicarle que la actual aplicación informática AS400 no permite elaborar tablas con los 
parámetros solicitados y que atender su solicitud en este momento supondría ir contra la eficacia 
administrativa recogida en el art.9.3 CE, es decir, paralizar el departamento.
Indicarle  que durante el  año 2013 se han tramitado en fecha 24 de setiembre un total  de 536 
solicitudes de OVP.

Indicarle que los datos que le podemos entregar son el total de solicitudes realizadas, las que ha 
están tramitadas y ingresos previstos. Si usted tiene interés en conocer el detalle de alguno de los 
expedientes finalizados solo debe indicarnos el nombre del establecimiento que usted desea revisar 
para poder ponerlo a su disposición.

1. OVP SOLICITADAS AL AÑO 2013: ………………………………………………… 536
2. OVP PENDIENTES DE RESOLVER, por falta de subsanar requerimientos …..     31
de éstas se ha iniciado un trámite informativo para que la Policía haga un informe y poder liquidar 
de oficio y si es preceptivo iniciar el consiguiente expediente sancionador.
Ingresos previstos …………………………………………………….. 801.982,49 €

ORDENANZA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓN DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC 
PER TAULES I CATIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA

2. Les tarifes de la taxa OVP seran les següents:
A) Per ocupació amb cadires o butaca, taules o vetlladors,
para-sols, tendals i altres instal·lacions anàlogues:
- TEMPORADA ALTA: juny, juliol, agost i setembre:
a) Per metre quadrat i dia .......................    1,15, euros
b) Per metre quadrat i mes .....................  24,50 euros
- TEMPORADA MITJANA: maig:
a) Per metre quadrat i dia .......................    0,50 euros
b) Per metre quadrat i mes .....................  11,90 euros
- TEMPORADA MITJANA: abril, octubre i novembre no subjectes al pagament de taxa.
- Es suprimeixen les tarifes corresponents a la TEMPORADA BAIXA: gener, febrer, març i 
desembre.

OVP NUEVAS ALINEACIONES DE VARA DE REY:

9 Solicitadas, 3 de ellas a precario:
- Buenísimo
- Vara de Rey
- Forn can Sans
- Bufalina
- Hard Rock ocupa en precario también terraza Montesol.
- La Cava ocupa en precario también terraza Canadian.
- El Gelato ocupa en precario también terraza Can Alfredo
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La pregunta número 5, cuantos puestos de trabajo se han creado exclusivamente gracias a la 
OVP? No dispongo de datos para poder responder a su pregunta.

Respondiendo a la pregunta número 6 quiero indicarle que las diferentes modificaciones de la 
ocupación de vía pública definitivas de las siguientes calles.

- Avinguda Espanya.
- Plaça Constitución.
- Avinguda d’Ignasi Wallis.
- Passeig Abel Matutes Juan.
- Plaça Antoni Albert.
- Nieto y calle Madrid.
- Plaça del Parc.
- Vara de Rey.

Solo en el caso del Passeig de Vara de Rey, se tuvieron reuniones previas con la asociación de 
comerciantes de Vara de Rey.

Raimundo Prats
Regidor de Turisme, Comerç, Mercats,
Promoció Econòmica i Platges
Eivissa, 25 de setiembre de 2015”

14.16.- Pregunta  escrita  de  la  Regidora  No  Adscrita,  Sra.  Sánchez-Jáuregui,  del  tenor  literal 
següent:

“PREGUNTA QUE PLANTEA LA CONCEJAL DEL GRUP NO ADSCRITO PARA
SER CONTESTADA EN LA PRÓXIMA SESIÓN PLENARIA

Pregunta que formula Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez, Concejal del Grupo No Adscrito del 
Ayuntamiento de Eivissa, de acuerdo con lo que establece el art. 97 del RD 2568/1986, por el que 
se aprueba el ROF en relación con lo que establece el art. 95 de la Ley 20/2006, de Régimen 
Municipal y Local de las Islas Baleares.

En el Pleno Ordinario de fecha 30 de Abril de 2013 en la Moción con Propuesta de Acuerdo y con 
carácter de urgencia presentada por todos los grupos de la Oposición, relativa al funcionamiento de 
la Comisión Informativa Especial, se acordó por unanimidad lo siguiente:

“PRIMER  BLOQUE:  ANÁLISIS  DE  LA  EFECTIVA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE 
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.

Los pagos autorizados (abonados o pendientes de abono) POR ANUNCIOS INSTITUCIONALES a 
Periódico de Ibiza y Formentera SLU desde el 10.06.11 hasta hoy. 

1. Los pagos relativos a ANUNCIOS INSTITUCIONALES realizados a este grupo de publicidad 
desde junio de 2007 hasta mayo de 2011.

2 Los  pagos  realizados  A  MEDIOS  LOCALES  DE  COMUNICACIÓN  en  concepto  de  
ANUNCIOS INSTITUCIONALES desde 1995 a mayo de 2007.

SEGUNDO BLOQUE: ANÁLISIS DEL REPARTO GLOBAL DE LA PUBLICIDAD INSTITICIONAL 
A LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN (JUNIO 1995 HASTA HOY).
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Se atenderá de la siguiente manera:

Junio 2011-hasta hoy: Análisis del gasto presupuestado y composición porcentual del reparto por 
medios de comunicación.

3 Junio 2007-mayo 2011: Análisis de todas las anualidades completas en el sentido anterior.

4. Junio  de  1999-  mayo  2007:  Análisis  de  todas las  anualidades  completas  en  el  sentido  
establecido.

1. Junio de 1995-mayo 1999: En el mismo sentido que los anteriores.”

SEGON.-  Facilitar  a  tots  els  membres  de  la  Comissió  Informativa  Especial  els  dos  informes 
elaborats pel Cap de Gabinet d'Alcaldia relatius a l'acord publicitari amb el Grup Prensa Pitiusa i al 
pagament de les factures.

TERCER.- Establir el termini d'un mes com a màxim per cobrir els objectius fixats per a la Comissió 
Informativa Especial,  sense perjudici  que aquests pugui acordar si fos necessari ampliar aquest 
termini. Amb l'objectiu de complir amb el mateix s'acorda igualment la realització de reunions amb 
periodicitat setmanal.

QUART.- Donar la possibilitat a la Comissió Informativa Especial de proposar la compareixença de 
les persones que consideri necessari per tal que puguin explicar al si de la mateixa els fets objecte 
d'estudi i la seva gestió en els mateixos. 

Tot això d'acord amb el pla de treball aprovat a la sessió constitutiva de la comissió informativa 
especial, que també s'acompanya a aquesta moció per a la seva ratificació plenària.”

Al respecto y para la próxima Sesión Plenaria  solicito  que se me conteste sobre los siguientes 
extremos:

1. Cuántas reuniones ha mantenido la Comisión desde que ser emitieron las conclusiones 
de  fecha  17  de  Mayo  de  2013,  en  relación  a  los  pagos  autorizados  (abonados  o 
pendientes  de  abono)  POR  ANUNCIOS  INSTITUCIONALES  a  Periódico  de  Ibiza  y 
Formentera SLU desde el 10.06.11 hasta hoy, del primer bloque del anterior acuerdo?

2. Cuál  es  el  sistema  de  trabajo  y  la  metodología  empleada  por  la  Comisión  para  la 
localización  y  selección  de  los  documentos  a  investigar  relativos  a  los  gastos  de 
publicidad?

3. Qué años se han investigado hasta la fecha actual y si se ha emitidos alguna conclusión 
al respecto?

Eivissa, 24 de Septiembre de 2013
Fdo.: Marienna Sánchez-Jáuregui Matínez

Concejal del Grupo No Adscrito”

Contestació escrita de la Sra. Alcaldessa, del tenor literal següent:

“Mediante el presente, y en contestación a las preguntas formuladas en fecha 24 de septiembre de 
2013 (Reg. Entrada núm. 22435), le informo de lo siguiente:
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1.- Desde el día 17 de mayo de 2013, al margen de las reuniones que cada grupo político haya 
podido  mantener  para  estudiar  la  documentación  aportada  a  la  comisión,  se  han  convocado 
formalmente seis reuniones de la comisión.

2.- En relación al sistema de trabajo, se ha procedido a tabular la información solicitada y remitida 
por las dependencias municipales a las que se ha solicitado información y documentación, en la 
que constan los importes por concejalía, empresa y año de los gastos de publicidad institucional 
desde el  año 1995.  De esta información,  se ha generado gráficos y  tablas dinámicas  a fin de 
obtener resúmenes de todos los años y facilitar el trabajo de la comisión.

Una vez obtenida esta información, se ha acordado empezar por el estudio de las facturas del año 
de cada legislatura que más se ha gastado en publicidad, o sea 1998, 2002, 2007, 2008, 2012.

3.-  Ser  está estudiando la  información y documentación de las anualidades que constan en el 
acuerdo plenario de fecha 30 de abril de 2013, y no habiéndose finalizado los trabajos no se ha 
procedido a emitir ninguna conclusión.

Eivissa a 25 de septiembre de 2013
LA ALCALDESA

Fdo. Pilar Marí Torres”

4.17.- Pregunta escrita de la Regidora No Adscrita, Sra. Sánchez-Jáuregui, del tenor literal següent:

“PREGUNTA QUE PLANTEA LA CONCEJAL DEL GRUPO NO ADSCRITO
PARA SER CONTESTADA EN LA PRÓXIMA SESIÓN PLENARIA

Pregunta que formula Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez, Concejal del Grupo No Adscrito del 
Ayuntamiento de Eivissa, de acuerdo con lo que establece el art. 97 de RD 2568/1986, por el que 
se aprueba el ROF en relación con lo que establece el art. 95 de la Ley 20/2006, de Régimen 
Municipal y Local de las Islas Baleares.

Habiendo  tenido  conocimiento  a  través  de  los  medios  de  comunicación  del  pasado  15  de 
Septiembre  de  2013,  que  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Baleares  (TSJB)  había  dictado 
Sentencia en la que, al parecer, se condenaba al Ayuntamiento de Eivissa a pagar 3.130.187,17 € 
con referencia a la expropiación de los terrenos donde se ubicaba la antigua plaza de toros, se 
contesten la siguientes preguntas.

1. Si la cantidad indicada se corresponde con el importe de la Sentencia?

2. Motivo por el que se obliga al Ayuntamiento a pagar, además del importe ya pagado o 
acordado, en su día, el nuevo importe fijado por Sentencia?

3. Si es cierto que el Tribunal ha fijado el cómputo de inicio para el pago de intereses la 
fecha del 4 de diciembre de 2003?

4. Como resultado del mandato de la Sentencia, cual será el importe total al que tendrá que 
hacerle frente el Consistorio, entre principal e intereses a fecha de la sesión Plenaria?

5. Si dicha Sentencia es firme?

49



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 26 de setembre de 2013

Eivissa, 24 de Septiembre de 2013
Fdo.: Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez

Concejal del Grupo No Adscrito”

Contestació escrita del regidor d’Urbanisme, Activitats i Habitatge, del tenor literal següent:

“En  referència  al  RGE 22436  de  data  24  de  setembre de  2013  i  a  les  qüestions  plantejades 
respecte a l’expropiació dels terrenys de l’antiga Plaça de Bous, passem a contestar el següent:

A LA 1:  el  TSJB fija  definitivamente  el  justiprecio  en dicha cantidad.  Esto incrementa la  fijada 
anteriormente por el  Jurado Provincial,  que según indica la propia sentencia (esta cuantía está 
pendiente  de ser  verificada  en su  momento  por  los  servicios  técnicos  y/o  económicos  cuando 
informen el expediente de ejecución de sentencia) era de 2.445.040,47€

A LA 2: por un error en el cómputo de la valoración efectuada en su día por el Jurado Provincial de 
Expropiación al fijar el justiprecio.

A LA 3: no, el 12 de mayo de 2004

A LA 4:  está  pendiente  de ser  determinado  por  los  servicios  técnicos  y/o  económicos  cuando 
informen sobre la sentencia.

A LA 5: sí

Eivissa, 25 de setembre de 2013
El regidor d’Urbanisme, Activitats i Habitatge.
Alejandro Marí Ferrer”

Contestacions  escrites  de  la  Regidora  de  Benestar  Social,  Participació  Ciutadana,  Educació  i 
Normalització lingüística, a les preguntes formulades per regidors del Grup PSOE-Pacte per Eivissa 
(Sr.  Sánchez,  Sra. Costa i  Sra. Martínez),  en el Ple ordinari  de data 1 d’agost,  del  tenor literal 
següent:

“En resposta a les preguntes formulades pel grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa presentades 
en  el  ple  ordinari  dia  1  d’agost  de  2013,  des  de  la  Regidoria  de  Benestar  Social  d’aquest 
Ajuntament s’informa que:

2. Quines han estat les queixes específiques de la comunitat musulmana han tengut per la 
celebració del ramadam?

No hi ha hagut cap queixa per escrit, de la qual serveis socials tengui coneixement.

3. S’han firmat els convenis en els anys 2012 i 2013, amb el Govern Balear sobre acollida i 
integració  d’immigrants?  Si  s’han  firmat,  li  agradaria  saber  quines  quantitats  i  quines 
activitats s’han realitzat amb aquest conveni?

Pel període 2012/2013 es va signar un Conveni entre la Conselleria de Presidència i l’Ajuntament 
d’Eivissa per instrumentar la concessió d’una subvenció directe per dur a terme el projecte “Eivissa 
ciutat d’acollida”
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Mitjançant la proposta de resolució de 14 de setembre de 2012, la directora general de cooperació i 
immigració  va proposar  concedir  una subvenció de 120.355,56 a l’Ajuntament  d’Eivissa a fi  de 
desenvolupar actuacions destinades a promoure polítiques d’acolliment i integració de les persones 
immigrades al municipi d’Eivissa:

Les actuacions que s’han de dur a terme en el marc del conveni son:

- Pla d’acollida: circuit d’acollida consta de quatre fases destinades a que les persones que es 
donin d’alta al padró municipal rebin la informació necessària i puguin gaudir dels serveis que 
ofereix la ciutat.
- Formació als agents d’acollida i treball en xarxa amb el conjunt d’administracions i entitats 
implicades am l’objectiu de donar una atenció integral.
- Formació o sensibilització: Formació dels agents de mediació en les noves eines de treball i 
en les noves necessitats reals del municipi. Sensibilització de la ciutadania per poder mantenir 
el grau de convivència i civisme assolit al municipi.

4. Quines són les aportacions que el Consell Insular ha estat prestant durant els anys 2011, 
2012 i 2013, en el conveni per al sosteniment de l’alberg municipal?

Les aportacions han estat:
2011: 66.000€
2012: 50.000€
2013: consultades fonts del Consell Insular encara no es disposa d’informació.

5.  S’ha  elaborat  ja  el  cens  sobre  les  persones  sense  sostre?  Li  agradaria  que  se’ls  hi 
entregui còpia de les dades d’aquest cens?

Aquest  cens  s’ha  fet  però  per  problemes  tècnics  encara  no  s’ha  presentat  a  la  mesa  tècnica 
d’exclusió social, per la qual cosa no hi haurà cap problema amb entregar-li les dades una vegada 
presentat i estudiat per la mesa tècnica d’exclusió social.

6. Quines mesures s’han pres per ampliar l’espai disponible per als nostres majors a l’espai 
de Can Ventosa? I quines noves activitats fora de la firma del conveni amb La Caixa, s’han 
posat en marxa?

A dia d’avui, ha estat impossible dur a terme cap mesura.

L’any  passat  es  va  fer  de  manera  experimental  un  taller  de  musicoteràpia  amb un molt  bona 
acollida.

Se segueix mantenint el conveni pel qual l’Ajuntament atorga a l’esplai una subvenció directa de 
10.000€ pel manteniment i la realització d’activitats.

7. Quants terminals de teleassistència estan previstos en el nou contracte?

250 terminals

8. Quantes reunions s’han celebrat per estudiar l’impacte de la reforma de règim local, sobre 
els ciutadans i sobre els treballadors, a nivell insular o autonòmic? Quina és al postura que 
defèn l’Ajuntament  respecte  a aquesta  reforma i  el  seu efecte  sobre els nostres serveis 
socials? Quines han estat les aportacions de l’Ajuntament als òrgans competents i sobre tot 
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a la FELIB, perquè s’incloguin aquestes aportacions en la tramitació parlamentària d’aquest 
avantprojecte?  I  quina postura té,  tant  l’Ajuntament  com la FELIB,  al  respecte  d’aquesta 
reforma?

Arribat el moment caldrà estudiar quina serà la repercussió d’aquest projecte al nostre ajuntament i 
la forma en què s’apliquessin les mesures recollides en la norma.

9.  Hi  ha hagut  reunions o contactes amb el  Govern  Balear,  per  aclarir  si  la  Creació del 
Consorci Sociosanitari Balear i la supressió del Consorci Sociosanitari d’Eivissa, afecta a 
l’àrea de promoció d’autonomia i prevenció de la dependència del nostre Ajuntament?

Si s’han mantingut contactes i estem en fase d’estudi.

10. Quines han estat les aportacions econòmiques del Consell Insular i de l’Ajuntament, al 
Pla  de  prestacions  bàsiques  dels  anys  2011  i  2012,  segons  els  convenis?  I  quina  serà 
l’aportació per a l’any 2013?

Aportacions 2011: 450.230,42€
Aportacions 2012: 334.120,21€
2013: consultades les fonts del Consell Insular encara no es disposa d’informació.

2. Se sap quan acabaran les obres de Sa Bodega, i quan podrà estar l’escola en marxa?

Segons les últimes declaracions públiques efectuades per la Delegació territorial de la Conselleria 
Balear d’Educació, l’obertura de Sa Bodega no es durà a terme abans del segon trimestre.

Relació de les obres de millora que s’han fet a les escoles del municipi durant l’estiu, i el seu 
cost.

Estem elaborant aquesta relació-

Eivissa a 26 de setembre de 2013
Miriam Valladolid Portas

Regidora de Benestar Social, Participació Ciutadana
Educació i Normalització lingüística”

Abans d’aixecar la sessió la Sra. Alcaldessa de conformitat a l’article 88.3 del ROF, permet al públic 
assistent intervenir en algun tema d’interès per a l’Ajuntament.

Sra. Costa: Demana que constin en Acta les intervencions del públic.

Intervé la representant de l’escola de Sa Bodega. Demana a l’Alcaldessa que contesti la pregunta 
que li farà.

Demana als regidors que tenen representació en els Consells Escolars, que hi assisteixin.

Pregunta: Quina explicació dona la Sra. Alcaldessa a l’estil del govern del seu partit, no acceptant 
l’elecció de llengua que varen fer els pares en el seu moment?
Després implanten un TIL depressa i corrent, amb el qual volen fer creure la seu gran interès per a 
l’aprenentatge de la llengua. Quan durant el temps que la Sra. Marí va ser delegada d’Educació, 
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van  anul·lar  el  projecte  els  programes  de  seccions  europees,  on  els  centres  poden  impartir 
assignatures en anglès progressivament i funcionava. Aquí es veu el gran interès que tenen per 
l’anglès.
Al maig varen anar als centres i varen exigir als equips directius que remodelessin tots els seus 
projectes lingüístics, amb el que tot això suposa.
Una vegada fet i aprovat, el Govern se n’adona que aquest Decret té un article que dona massa 
llibertat  als  centres.  Al  mes  de  juliol  criden  als  directors,  informant-los  que  aquests  projectes 
lingüístics que s’havien aprovat no serveixen, amb la qual cosa els obliguen a que els modifiquin, 
sense possibilitat de poder consultar als claustres ni aprovar-los pel Consell  Escolar.  Això és el 
projecte del Sr. Bauzá de no escoltar a la comunitat educativa, que a la fi i a la cap són els que han 
de posar en pràctica aquest projecte, i són els professionals els que saben si és o no viable, però el 
pitjor és el menyspreu cap a les famílies i les seues inquietuds. Aquest és l’estil que han vist del seu 
govern, fugint de la responsabilitat que tenen el davant de solucionar una vaga indefinida.
Només li  queda repetir la pregunta, i  demanar a la Sra. Alcaldessa quina explicació troba a tot 
aquest  estil  que ha portat  el  Govern durant  aquest  temps,  i  si  creu que es pot  jugar així  amb 
l’educació.

Sra.  Marí: Ha  fet  una  exposició  de com viuen  els  docents  aquesta  situació,  no  pot  més  que 
respectar-ho, i escoltar-la amb atenció que és el que ha fet.
No pot valorar la feina que fa la Conselleria, perquè desconeix els detalls de la negociació amb els 
docents.
La opinió que té, des del total respecte a tota la feina docent, és que la intenció era molt bona. El 
Partit Popular sempre ha defensat el trilingüisme. Quan era Delegada d’Educació ja parlaven de 
trilingüisme.
Espera que s’arribi a un consens per a tots, i per a la comunitat educativa en general. Entre tots tal 
vegada aconsegueixen que les mesures que s’adoptin siguin les millors.
Han  parlat  amb  la  Conselleria  per  informar-se  de  primera  ma,  igual  que  han  parlat  amb  els 
directors, igual que s’han preocupat dels pares.
Pensa que si tots tenen bona voluntat, les parts arribaran a un consens, i com que la negociació 
continua, vol pensar que s’arribarà a un acord.
La forma possiblement era millorable i per això segueixen negociant.
Sembla que el problema més greu era la ESO, per tant s’asseuen a negociar, i hi ha un bon gest 
per part de la Conselleria ahir renunciant a que fos obligatòria la implantació del TIL a secundària. 
És un gest important.
Pensa que el TIL podria ser bo, però no s’atreveix a valorar que la forma d’aplicar-lo sigui una o 
l’altra. Està segura que entre tots arribaran a trobar una solució.

Intervé el Sr. Juan Amorós, en representació de l’Assemblea de Docents. Prega que d’aquest Ple 
surti una declaració institucional, tal i com ha passat avui a l’Ajuntament de Santa Eulària.
El Govern Bauzà va prometre a les eleccions, en el seu primer punt en matèria educativa, que 
l’educació  seria  fruit  dels  consens,  i  que  no  implicaria  modificacions  estructurals  per  mor 
d’alternança política. Tan fàcil com això, ho diu el PP i hi estant d’acord, és el punt clau de tot 
plegat, que l’educació es despolititzi.
El TIL és la gota que ha fet vessar el got. La nostra educació està molt greu, per varies coses, les 
més importants són: la disminució del professorat,  sobretot  en el  que respecte a alumnes amb 
necessitats  educatives  especials;  han  augmentat  les  ràtios;  hi  ha  hagut  retalls  en  beques  de 
transport, de menjador. No han pagat el programa de reutilització de llibres de l’any 2012. Retard en 
l’incompliment en els pagaments a les escoles i els instituts. No es cobreixen les substitucions de 
mestres.
Saben que l’Ajuntament té unes atribucions limitades, però no nul·les, per això demanen aquesta 
declaració institucional, amb tots els partits d’acord sense colors polítics.
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1ª. Que es compleixi el programa electoral del partit que governa, i que governi qui governi aquesta 
promesa  electoral  sigui  el  primer.  No  s’ha  de  polititzar  l’educació,  l’han  de  portar  a  terme les 
persones especialitzades, catedràtics, pedagogs, professionals, la comunitat educativa, els pares. 
No poden estar canviant cada legislatura.
2ª. Volen una condemna explicita a les paraules d’Antoni Camps, que va menysprear als docents, i 
fins i tot els va amenaçar. 
3ª.  Els agradaria una mostra clara per dignificar  la seua professió, això inclouria  la retirada del 
projecte llei de símbols i convivència, perquè pensen que no es lògic en un país democràtic com 
aquest.
Demana que els recolzin perquè aquest recolzament és fonamental pel futur dels nostres fills, del 
nostre país i dels nostre poble.

Sra.  Marí: Representen  a  una  Institució  i  el  Govern  Balear  és  una  altra  Institució.  Comprèn 
perfectament el que diuen.
Per part de l’Ajuntament si que mantenen el programa de reutilització de llibres de text, i procuren 
ser  puntuals  en  els  seues  obligacions,  i  procuren fer  tot  allò  del  que  es  responsabilitzen  i  es 
comprometen.
Fer una declaració institucional de coses que afecten a una altra institució no li pareix el correcte. 
Entre institucions  cadascuna té la  seua responsabilitat,  el  seu àmbit  i  el  seu for  de debat.  Els 
plantejaments que aquí es fan corresponen tots a la Conselleria.
Si assumeixen competències no els corresponen, no podran assumir les que si els corresponen.
El que han de fer a cada for i a cada àmbit demanar allò que es pot fer.
Poden  traslladar  tot  el  que  han  demanat  aquí,  poden  defensar-ho,  però  no  depèn  d’aquesta 
institució. Creu que s’han de separar les coses.

Sra. Costa: Sí que estan d’acord en firmar aquesta declaració institucional. Si tenguessin intenció 
d’intervenir en el sistema educatiu la podrien aprovar.

Sra. Carmen Tur: Ha sentit a parlar per dues vegades de la Llei de símbols. A Palma nova hi ha 
una bandera espanyola de 45 m2, però avui mateix el Govern ha contractat un helicòpter per treure 
un llaç verd, a una muntanya del nord de Mallorca, no l’han pogut treure, i els hi ha costat 1800 
euros.
Com a anècdota vol comentar, que a sentit que deien que damunt Vara de Rey no hi havia hagut 
mai res, i sí hi havia hagut un quiosc molt guapo.
L’Ajuntament té un reglament de participació ciutadana, que va costar molt portar-lo a terme i és 
bastant complert. Si es complís aquest reglament no importaria que hi hagués tantes ordenances, 
tantes comissions i tants de fors.
Hi ha cinc bancs davant Sa Nostra que estan en molt mal estat, si no els volen mantenir els treguin.
Han parlat de l’Avda. de Sant Josep de s’Atalaia, tenia que ser el mirall de la ciutat i és el galliner.

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

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

54


	Secretaria General
	 
	Secretaria General
	ACTA NÚM. 10/13
	ASSUMPTE: MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL 


