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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.

2n. Designació representants al Consell Balear de l'Aigua.

3r. Proposta d'acord de modificació Comissions Informatives. (Expd. relacionat 6323/14) 

4t. Proposta d'acord per al canvi de nom de tres centres escolars. (Expds relacionats 6820 i 
5497/14) 

5è. Proposta declaració any 2015 com a any Ramon Muntaner. (Expds relacionats 6820 i 
5496/14) 

6è. Proposta declaració institucional Fons Pitius de Cooperació. (Expds relacionats 6820 i 
6452/14) 

7è.  Proposta  d'aprovació  expedient  de  modificació  pressupostària  MP  ordinari  21/2014, 
finançat per romanent de Tresoreria. (Expd. relaciona 6557/14) 

8è. Aprovació del Compte General de l'exercici 2013. (Expd. relacionat 5030/14) 

9è. Sol·licitud d'interessos de demora en el pagament del justipreu addicional de la finca 27 
de la UA 27.(Expd. relacionat 58/14) 

10è. Mocions amb proposta d'acord: 

1.  Moció  del  Grup PSOE-Pacte  per  Eivissa,  amb proposta  d'acord  per  instar  al  Consell 
Insular a demanar un dictamen al Consell Consultiu sobre el CETIS.

2. Moció del Grup PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d'acord relativa al 14 habitatges 
qualificats com a protecció oficial situats al carrer Aubarca, 5 - Carres Es Cubells de Can 
Cantó. 

3.  Moció  del  grup  PSOE-Pacte  per  Eivissa,  amb proposta  d'acord  per  l'increment  de la 
partida d'ajudes per a llibres de text al pressupost de 2015. 

4. Moció del grup PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d'acord en relació a la reforma de 
la LOREG impulsada pel Partit Popular. 

5. Moció del grup Popular, amb proposta d'acord per recolzar la reforma de la Llei Electoral i 
promoure l'elecció directa de l'Alcalde. 

6.  Moció del Grup EPIC, amb proposta d'acord,  sobre revisió de tots els acords plenaris 
relacionats amb el CETIS. Instar a la societat IMVISA a la revisió de tots els acords adoptat  
en  els  Consells  d'Administració  relacionats  amb  el  CETIS.  I  sol·licitat  a  Secretaria  i 
Intervenció  la  realització  d'un  informe,  en  el  termini  d'un  mes,  de  cadascuna  de  les 
irregularitats denunciades en els plens anteriors. 

11è. Decrets i comunicacions. 

12è. Mocions sense proposta d'acord: 

1. Moció del grup EPIC, de control sobre la contractació de serveis jurídics externs. 

2. Moció del grup EPIC, de control sobre l'operador de GPS dels taxis de Vila. 

3. Moció del grup EPIC, de control sobre la situació de la zona de Talamanca. 

13è. Presa en consideració de la dimisió del Regidor Sr. Constantino Larroda 
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14è. Precs i Preguntes.

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  CELEBRADA,  AMB  CARÀCTER  ORDINARI,  PER  L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2014.

ASSISTENTS:

Sr. Alcaldessa-Presidenta:

Sra. Virginia Marí Rennesson

Srs. Regidors:

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

Secretari-Acctal.:

Sr. Joaquim Roca Mata

Interventora-Acctal:

Sra. María José Vegas Hernando

ACTA NÚM. 12/14

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

Actua de secretari el Lletrat de la Corporació que subscriu.

DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA

Sra. Costa: Vol ressaltar que com que fa tres mesos que no han tengut un Ple ordinari en 
condicions,  el  grup  PSOE-Pacte  ha  presentat  moltes  mocions,  perquè  entenen  que  era 
important tractar-les quan abans. Anuncia que presentaran tres mocions d’urgència de fets 
que s’han produït en aquests darrers dies, passat ja el termini per presentar les mocions. 
Una és referida a la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Balears sobre el TIL. Una 
arrel d’aquesta declaració sobre el Fons Pitius de Cooperació, que volen fer una proposta per 
completar la declaració que es va presentar a la Comissió de Cultura, i una altra és referida a 
una notícia que avui surt en els mitjans de comunicació, sobre uns cessaments que hi ha 
hagut en el propi Ajuntament.
Lamenten que la convocatòria d’aquest Ple ha set un descontrol. Tenen un ordre del dia on 
no hi ha tots els punt, i que només els hi arribat avui fa menys de mitja hora un altre ordre del 
dia, que no saben si es definitiu o provisional, en tot cas, se seguirà aquest ordre del dia que 
se’ls hi ha passat a darrera hora, o com s’inclouran les mocions que varen quedar fora de 
l’ordre del dia?
Volen fer una proposta, hi ha tres mocions referides a la LOREG i proposen que es debatin 
conjuntament. I també les dues mocions que hi del TIL.

Sra. Marí: Efectivament hi ha hagut un poc d’embolic en tema de connexions de Gestiona, 
que com saben s’està adaptant, però s’han pogut incorporar totes.

Sr. Villalonga: Demana el nou ordre del dia.

Sra.  Marí: No hi  ha un nou ordre del dia,  sinó que s’ha fet un esborrany intercalant  les 
mocions que no s’havien posat a l’ordre del dia.

Sr.  Rodrigo: Vol  puntualitzar  que  Gestiona  no  ha  fallat,  tal  vegada  el  que  ha  fallat  és 
l’organització interna de si es traslladen en paper o no les mocions.

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

No s’aprova l’Acta de la sessió anterior perquè encara no està transcrita.

2n. Designació representants al Consell Balear de l'Aigua:

Donat compte de la Proposta de l’Alcaldia, del tenor literal següent:

“PROPOSTA D’ACORD

Atès el requeriment de la Direcció General de Recursos Hídrics per designar un representant 
de l’Ajuntament d’Eivissa al Consell Balear de l’Aigua, òrgan suprem de consulta, participació 
i planificació en matèria d’aigües en l’àmbit de les Illes Balears, i de conformitat amb el que 

3



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 25 de setembre de 2014

disposa l’article 12.1.d) (Composició) del Decret 129/2002, de 18 d’octubre, d’Organització i 
Règim Jurídic de l’Administració Hidràulica de les Illes Balears (BOIB Núm. 128 24/10/2002, 
mitjançant el present es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD:

PRIMER.- Designar com a representant de l’Ajuntament d’Eivissa al Consell Balear 
de l’Aigua al Sr. Juan Flores Jiménez, com a titular, i a la Sra. Maria Fajarnés Costa,  
com a suplent.

Eivissa, 22 de setembre de 2014

L’ALCALDESSA,

Sgt.: Virginia Marí”

Intervencions:

Sra.  Costa: Creu  recordar  que  a  altres  legislatures,  el  que  es  feia  era  nomenar  un 
representant titular de l’equip de govern i un suplent de l’oposició, i més en aquest cas que la 
configuració  del  Consistori  és  la  que  és,  no  estaria  malament  que  s’hagués  pensat  en 
aquesta designació.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb el vots en contra de les Sres. Marí, Sansano, 
Fajarnés, Sánchez, Srs. Daura, Flores, Gallego, Larroda, i l’abstenció de les Sres. Costa, 
Boned, Martínez, García, Valladolid, Sánchez-Jáuregui, Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, 
Rodrigo, Ferrer, Villalonga.

3r.  Proposta  d'acord  de  modificació  Comissions  Informatives.  (Expd.  relacionat 
6323/14):

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

“ASSUMPTE  1.-Proposta  de  modificació  de  la  composició  dels  membres  de  les 
Comissions informatives.

Debatut  la  proposta de  modificació  de  la  composició  dels  membres  de  les  comissions 
Informatives, per 12 vots a favor (4 vots Grup Municipal Popular, 4 vots de  Psoe-Pacte per 
Eivissa, 1 vot de Eivissa pel Canvi, 1 vot de Movimiento Ciudadano Epic Ibiza, 1 vot Pref i 1 
vot de la regidora no adscrita Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez), proposa al Ple de 
la Corporació, l’adopció del següent acord:

“PROPOSTA D’ACORD

Atesa  la  necessitat  de  modificar  la  composició  de  les  comissions  informatives,  com  a 
conseqüència de que la Regidora, Sra. Catalina Sansano Costa ha tornat a formar part del 
grup municipal popular i que els Regidors Miriam Valladolid Portas i Ignacio Rodrigo Mateo 
han deixat de formar part del grup municipal popular passant a formar part de grup municipal 
Pref,  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 
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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 26 de setembre de 2013, essent la nova composició la següent: 
Les Comissions Informatives estaran integrades cadascuna d’elles per 12 membres, quatre 
regidors representants del grup municipal Popular, quatre representants del grup municipal 
Psoe-Pacte per Eivissa, un representant del grup municipal Pref, 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 
L’ALCALDESSA (Documents signat electrònicament al marge )”.

Eivissa,

LA PRESIDENTA LA SECRETARIA
DELEGADA

Sgt.:Maria Fajarnés Costa    Sgt.:Mª Cristina Sala Torres

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

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

4t. Proposta d'acord per al canvi de nom de tres centres escolars. (Expds relacionats 
6820 i 5497/14:

Intervencions:

Sra.  Sansano: A la Comissió Informativa es va informar per unanimitat,  varen estar  tots 
d’acord que fos el nom de toponímia, i acordaren que es redactaria una nova proposta, i 
dona lectura a la nova proposta del tenor literal següent:

“PROPOSTA D’ACORD AL PLE MUNICIPAL.

A la vista de la proposta d’acord que es va presentar a la Comissió de Cultura de data 19 de 
setembre, següent:

ASSUMPTE: PROPOSTA DENOMINACIÓ CENTRES EDUCATIUS

Donat que aquest nou curs s'han obert i traslladat nous centres educatius, i amb la intenció 
de conservar la toponímia de la ruralia de l'entorn del municipi de Vila, i a la vista de l'informe 
emès per la Sra. Fanny Tur Riera de data 4 de setembre de 2014 on proposa una nova 
denominació per als actuals centres educatius de Portal Nou, Es Pratet i Sa Bodega, així 
com  l'escrit  presentat  per  l'Institud  d'Estudis  Eivissencs  amb  data  11  de  setembre,  on 
proposa també un canvi de denominació d'aquests centres escolars, i atesa la voluntat de 
l'Ajuntament d'Eivissa de conservar la nostra toponimia, història i tradició, es proposa:

1. Anomenar CEIP Joan Planells Murtera o CEIP Joan Castelló, a l'actual CEIP Portal 

5



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 25 de setembre de 2014

Nou.
2. Anomenar CEIP Sa Joveria a l'actual CEIP Es Pratet.
3. Anomenar CEIP Joan Marí Cardona o CEIP Es Clot a l'actual CEIP Sa Bodega.

Tenint en compte tot l’exposat anteriorment, la que subscriu, com a Regidora Delegada de 
l’Àrea Cultura, Patrimoni, Festes, Turisme i Normalització lingüística, proposa a la Comissió 
de Cultura i posteriorment al Ple de la Corporació l'aprovació del canvi de nomenclatura dels 
centres escolars esmentats

ACORDS

PRIMER: Aprovar per Ple de l’Excm. Ajuntament la proposta de canvi de nomenclatura dels 
centres escolars.

SEGON: Traslladar la proposta aprovada per Ple a cadascun dels centres escolars per a que 
puguin valorar el canvi de nom proposat i instar en tot cas al Govern Balear a procedir al  
canvi de nom.

Eivissa, a 16 de setembre de 2014
Sgt. Catalina Sansano Costa

(document signat electronicament al marge)”

Donat  que a  l’esmentada  Comissió  es va consensuar  amb tots  els  grups la  voluntat  de 
conservar la toponímia local, es fa una nova proposta per al col·legi Portal Nou, perquè passi 
a dir-se Col·legio Can Murtera, proposta que ve avalada per un informe emès per la Sra. 
Fanny Tur Riera de 21 de setembre de 2014. 

Per tant la nova proposta és:

“Anomenar CEIP Can Murtera a l’actual CEIP Portal Nou.
Anomenar CEIP Sa Joveria a l’actual CEIP Es Pratet.
Anomenar CEIP Joan Marí Cardona, o CEIP Es Clot a l’actual CEIP Sa Bodega.

Acords:

PRIMER: Aprovar per Ple de l’Excm. Ajuntament la proposta de canvi de nomenclatura dels 
centres escolars.

SEGON: Traslladar la proposta aprovada per Ple a cadascun dels centres escolars per a que 
puguin valorar el canvi de nom proposat i instar en tot cas al Govern Balear a procedir al  
canvi de nom.

Eivissa, 22 de setembre de 2014”

Sra. Martínez: Varen dir que posarien un suggeriment per a les escoles, per tal que veiessin 
un poc la història del nom que els hi volen posar.

Sra. Sansano: És veritat que havien quedat així, si el Sr. Secretari diu que es pot afegir, com 
que ho havien acordat, ho afegiran.
Afegir els suggeriment dirigit a les escoles que a més des del departament de documentació, 
se’ls hi enviaria un informe històric de la procedència del nom, per puguin conèixer d’on ve el 
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nom, i també si volen fer alguna activitat didàctica. Això es va acordar a la Comissió i no ve 
reflectit a la proposta.

TERCER: La Regidoria de Cultura es compromet a preparar un dossier amb documentació 
històrica sobre la procedència dels noms, perquè pugui ser utilitzat amb finalitats didàctics.

Sra. Martínez: També podrien posar que, per exemple, l’escola de Sa Bodega que ara es 
dirà Es Clot, tengui alguna referència que ve de l’escola de Sa Bodega.

Sotmès l’assumpte a votació, per unanimitat s’adopten els següents acords:

ACORDS

PRIMER: Aprovar per Ple de l.Excm. Ajuntament la proposta de  canvi de nomenclatura dels 
centres escolars següent:

Anomenar CEIP Can Murtera a l’actual CEIP Portal Nou.
Anomenar CEIP Sa Joveria a l’actual CEIP Es Pratet.
Anomenar CEIP Joan Marí Cardona, o CEIP Es Clot a l’actual CEIP Sa Bodega.

SEGON: Traslladar la proposta aprovada per Ple a cadascun dels centres escolars per a que 
puguin valorar el canvi de nom proposat i instar en tot cas al Govern Balear a procedir al  
canvi de nom.

TERCER: La Regidoria de Cultura es compromet a preparar un dossier amb documentació 
històrica sobre la procedència dels noms, perquè pugui ser utilitzat amb finalitats didàctics.”

5è. Proposta declaració any 2015 com a any Ramon Muntaner. (Expds relacionats 6820 
i 5496/14):

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

“PROPOSTA D’ACORD DE LA 2ª TINENT D'ALCALDE AL PLE MUNICIPAL.

ASSUMPTE:  PROPOSTA  D'ADHESIÓ  DE  L'AJUNTAMENT  D'EIVISSA  A  L'ANY 
MUNTANER

Donat que aquest any es compleixen 750 anys del naixement de Ramón Muntaner i entenent 
que l'Ajuntament, hereu històric de l'antiga Universitat d'Eivissa i Formentera i titular de l'AHE 
que custòdia documentació vinculada a Muntaner, existeixen importants motius per afegir-se 
formalment a l'Any Muntaner, al ser la nostra illa un lloc tan vinculat  a la vida i mort del 
conseller reial, lloctinent de Jaume III i batlle d'Eivissa.

Tenint en compte tot l’exposat anteriorment i a la vista de l'informe favorable de la Sra. Fanny 
Tur Riera, Directora de l'Arxiu Històric d'Eivissa, la que subscriu, com a Regidora Delegada 
de  l’Àrea  Cultura,  Patrimoni,  Festes,  Turisme  i  Normalització  lingüística,  proposa  a  la 
Comissió  de  Cultura  i  posteriorment  al  Ple  de  la  Corporació  l'aprovació  de  la  proposta 
d'Adhesió de l'Ajuntament d'Eivissa a l'Any Muntaner.
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ACORDS

Aprovar per Ple de l.Excm. Ajuntament la proposta d'adhesió de l'Ajuntament d'Eivissa a 
2015 Any Ramon Muntaner.

Eivissa, a 16 de setembre de 2014

Sgt. Catalina Sansano Costa
(document signat electrònicament al marge)”

Dictaminat  favorablement  per  la  Comissió  Informativa  de  Cultura,  Joventut,  Educació, 
Serveis Socials, Esports i Promoció Turística i Econòmica.

Sra.  Sansano: Com ja  explicaren  a  la  Comissió  Informativa,  a  proposta  de l’Alcalde  de 
l’Ajuntament de Perelada, que va estar a Eivissa el passat mes d’agost, els hi va demanar la 
possibilitat de declarar 2015 any Ramón Muntaner, i els hi va presentar un dossier amb una 
sèrie d’activitats que pensen fer a Perelada, i que també pensen presentar a Xirivella, que es 
dona la  coincidència  que aquests tres municipis,  ateses les seues relacions  amb aquest 
cronista medieval, ja es varen agermanar a l’any 2007.
Estan fent gestions per demanar, a la Diputació de Girona, a la Diputació de Barcelona, i 
també a la Generalitat que ja ha dit que sí que declararà 2015 any Muntaner.
Per tant el que pretenien era que a totes les zones de l’àrea de parla catalana, Catalunya, 
Comunitat  Valencia  i  Balears,  cadascuna dins  de la  seua estreta vinculació  amb Ramon 
Muntaner, fer tota una sèrie d’activitats culturals aquest any 2015.
El que proposen des de la Regidoria de Cultura, és declarar 2015 any Ramón Muntaner, 
col·laborar en la mesura de les possibilitats, i concretament amb la documentació que hi ha a 
l’arxiu històric amb la gran exposició que volen fer des de Perelada, i participar en aquesta 
exposició que serà itinerant.
També varen parlar d’Eivissa fes una reedició ampliada y explicada, d’un petit llibre que es 
va editar sobre l’any 1998 sobre el llibre de la cadena.
Després mirarien algun tema ambientat amb el tema de Ramon Muntaner, amb motiu de la 
celebració del Mercat Medieval.

Sra. Boned: El seu grup recolzarà aquesta declaració de l’any 2015 any Muntaner, perquè 
pensen que totes les actuacions culturals que es puguin fer enriqueixen el municipi, i també 
qualsevol actuació que pugui donar a conèixer el nostre patrimoni, tant si és aquí com fora.

Sr.  Rodrigo: Abans  de  decidir  el  seu  vot,  els  agradaria  que  la  Regidora  de  Cultura, 
confirmés  si  aquesta  declaració  suposarà  alguna  despesa  de  viatge  de  membres  de  la 
Corporació. Si no hi ha despeses d’aquest tipus votaran a favor.

Sra. Sansano: Despeses de representació per a viatges, no ni ha cap de prevista. No hi ha 
perquè fer cap viatge. Si fan activitats si que hi haurà despeses.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

6è.  Proposta  declaració  institucional  Fons  Pitius  de  Cooperació.Expds  relacionats 
6820 i 6452/14):
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Donat compte de la proposta d’acord del tenor literal següent:

“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L'AJUNTAMENT D'EIVISSA
RESOLUCIÓ DE L’ASSEMBLEA DEL FONS PITIÚS DE COOPERACIÓ EN RELACIÓ A 
L’APROVACIÓ  DE  LA  LLEI  DE  RACIONALITZACIÓ  I  SOSTENIBILITAT  DE 
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL

El passat  27 de desembre de 2013,  el  Govern  de l’Estat  va aprovar  la  Llei  27/2013 de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, publicada en el BOE n. 312 de 30 de 
desembre de 2013. Aquesta llei redefineix les competències que han de desenvolupar les 
Administracions locals per tal que no hi hagi duplicitats ni solapaments amb les competències 
estatals  i  autonòmiques.  És  una  llei  que  obre  una  porta  a  un  canvi  substancial  en 
l’organització i les funcions de les administracions públiques locals.

Els membres de l’assemblea del Fons Pitiús de Cooperació estam especialment preocupats 
pel desenvolupament que es vol donar a aquesta llei  en el nostre àmbit  territorial i  a les 
conseqüències que aquesta llei pot tenir en la futura cooperació al desenvolupament.

El  Fons  Pitiús  de  Cooperació  treballa  des  de  fa  15  anys  en  cooperació  per  al 
desenvolupament a partir de la sensibilització, la gestió de fons i la incidència pública. Entre 
els seus objectius hi ha fomentar la solidaritat i la defensa dels drets humans.

La cooperació al desenvolupament realitzada des de l’àmbit local fomenta la implicació i la 
participació  ciutadana.  El  Fons  Pitiús  de  Cooperació  és  una  entitat  de  cooperació 
descentralitzada que ha demostrat la seva eficiència i eficàcia en la gestió de projectes de 
desenvolupament i d’impuls de la solidaritat ciutadana.

Les administracions públiques són les encarregades de garantir els drets bàsics a tots els 
ciutadans i ciutadanes. Malgrat això, la llei 27/2013 planteja un allunyament dels municipis 
dels ciutadans que pot ser especialment greu en el que respecta a l’accés als serveis socials 
per  part  de  les  persones  en  situació  de  major  vulnerabilitat.  La  racionalització  de 
l’administració local no ha de passar per estalviar recursos per a la consecució d’un món més 
just, tant per a les persones que tenim més properes (com és el cas dels serveis socials que 
també consideram que s’han de seguir oferint i potenciant) com per a les que viuen en llocs 
més llunyans i menys afavorits.

Per tot això, l’Assemblea del Fons Pitiús de Cooperació, davant el desenvolupament de la 
Llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, 
sol·licita al Govern Balear, al Consell Insular d’Eivissa, al Consell Insular de Formentera, a 
l’Ajuntament d’Eivissa, a l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, a l’Ajuntament de Sant 
Joan de Labritja, a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia i a l’Ajuntament de Santa Eulària 
des Riu:

-  Que mantinguin el  seu compromís amb la cooperació internacional,  un compromís que 
implica treballar per reduir les desigualtats existents entre les persones per raó del lloc on 
viuen. La ciutadania d’Eivissa i Formentera ha mostrat sempre que aquest és un dels seus 
objectius i les institucions que ens representen han de fer tot el possible per acomplir-lo.
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- Que es comprometin a desenvolupar una organització tècnica i competencial que, sense 
deixar de banda l’objectiu de millora en eficiència i sostenibilitat, recordi que el centre de tota 
reforma han de ser el benestar de les persones.
- Que siguin vigilants perquè el desplegament de la llei 27/2013 no suposi una supressió de 
determinats serveis socials bàsics per ales poblacions més vulnerables de les illes d’Eivissa i 
Formentera.

  Eivissa, 16 de setembre de 2014

Sgt: Catalina Sansano Costa
(document signat electrònicament al marge)”

Dictaminat  favorablement  per  la  Comissió  Informativa  de  Cultura,  Joventut,  Educació, 
Serveis Socials, Esports i Promoció Turística i Econòmica.

Sra. Sansano: No és una iniciativa de l’equip de govern fer aquesta declaració institucional, 
sinó que per acord de l’Assemblea General del Fons Pitiús de Cooperació, que va aprovar 
dirigir-se a totes les administracions públiques, i atesa aquesta decisió de l’Assemblea ho 
varen passar per escrit a tots els Ajuntaments, Consells i Govern. L’Ajuntament d’Eivissa s’ha 
retardat  en  aquesta  declaració  institucional,  perquè  els  altres  ajuntaments  i  el  Consell 
d’Eivissa ja l’han aprovat. És una declaració d’intencions que ve a dir que la llei s’haurà de 
complir, però mentre aquesta permeti marge, del que es tracte és de no oblidar mai que 
l’administració ha de vetllar pel benestar per a totes les persones.

Sr.  Sánchez: Està convençut  que l’Assemblea del  Fons Pitiús estarà encantada de que 
s’aprovi la declaració i a més fets concrets, prova evident de què l’Ajuntament d’Eivissa sí 
que vol deixar de fer el que ha fet fins ara, i començar a donar suport i recolzament al Fons 
Pitiús de Cooperació i als projectes que porta endavant.
Si  ara  mateix  l’equip  de  govern  no presenta  cap tipus  de proposta  real  de fets  que  es 
materialitzaran  en  el  pressupost  de  l’Ajuntament  d’Eivissa,  s’abstendran  en  aquesta 
declaració i presentaran una moció d’urgència, en la qual aprovaran aquesta declaració i a 
més afegiran un segon punt, demanant que es recuperi el 0,7% d’ajuda a la cooperació, que 
és el que s’estava donat a l’any 2011.

Sr. Ferrer: El Fons Pitiús ha set una eina de feina, en la qual durant molts anys l’Ajuntament 
hi  ha  estat  implicat  i  ha  aportat  diners  perquè  es  pogués  treballar  amb  la  gent  més 
necessitada. Aquesta declaració institucional que volen aprovar no té cap contingut. Hi hauria 
d’haver un compromís de l’Ajuntament per implicar-se i establir una quantitat determinada. Si 
aproven aquesta declaració tal com està s’abstendrà. Si posen una quantitat de mínim el 
0’7% votarà a favor. Han passat de 230.000 euros a l’any 2011, a 10.000 euros durant el 
últims tres anys.

Sra. Sansano: Rectificar és de savis. Fins ara les coses s’han fet d’una manera, i si ara es 
poden fer millor, evidentment, és el propòsit de l’equip de govern.
No  volen  tancar  una  quantitat  perquè  és  difícil,  perquè  si  després  no  s’aproven  els 
pressupostos, seria un “brindis al sol”.
Li agradaria que l’aportació pogués ser un 0’7%, però creu que en les circumstàncies actuals 
és molt complicat. Totes les administracions han baixat les seues aportacions, no n’hi ha cap 
que ara mateix estigui aportant el 0’7%.
De moment volen triplicar l’aportació actual, per tant quedaria en uns 30.000 euros anuals.
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Creu que la proposta si té contingut. No és una proposta que hagi redactat l’equip de govern, 
ni la volen aprovar perquè sí. És una proposta de l’Assemblea General del Fons Pitiús, la 
varen redactar i  l’han enviat per escrit.  És el mateix text que han aprovat totes les altres 
administracions, i no entén que a altres ajuntaments o en el Consell, tots els partits l’aprovin 
per unanimitat i aquí no quan és el mateix text.

Sr. Sánchez: Si volen consensuar els pressupostos comencin pel 0’7% que estan demanant.
El Fons Pitiús entén que hi hagués reduccions, però la principal causant de la dràstica baixa 
del pressupost és l’Ajuntament d’Eivissa, que va reduir la seua aportació en un 96%.
Mantenen la mateixa actitud de 2012, i pretenen posar-se al front de salvem els Fons.
Aquest intent de manipulació de l’opinió pública, és un insult a la intel·ligència dels ciutadans.
La Sra. Sansano diu que hi ha un romanent que només es pot utilitzar per amortitzar deute, 
està clar. El que tenen que fer ara és distribuir bé les partides pressupostàries per gastar-les i 
que no hi hagi romanent, i que aquests diners es converteixin en servei als ciutadans.
L’aportació de l’Ajuntament de Santa Eulària, que té un pressupost inferior al de l’Ajuntament 
d’Eivissa,  és  de  60.000  euros.  Formentera,  amb  un  pressupost  quasi  la  meitat  de 
l’Ajuntament  d’Eivissa,  45.000  euros.  Eivissa  proposa  per  triplicar  30.000  euros.  És  una 
vergonya. Presentaran la moció per via d’urgència, perquè aprovaran la declaració del Fons 
Pitïús  de  Cooperació,  i  demanaran  que  aquesta  declaració  es  converteixi  en  fets  a 
l’Ajuntament d’Eivissa.

Sr. Ferrer: Si no hi ha voluntat de posar una quantitat concreta en els pressupostos, és un 
“brindis al sol”.
Si tenen que consensuar els pressupostos, els consensuaran i estaran d’acord de què per al 
Fons Pitiús se li possi el 0’7%.
El romanent que tenen és la mala gestió que fan dels pressupostos.
El que no els poden demanar que aprovin una declaració institucional sense cap fonament, i 
duent que possiblement pugin a 30.000 euros. Fa vergonya que l’Ajuntament d’Eivissa, que 
sempre ha estat implicat amb el Fons Pitiús, ara vulgui salvar la situació i posar la pressió de 
què  tots  els  Ajuntaments  han  aprovat  aquesta  declaració.  Totes  les  institucions  poden 
aprovar  el  que  vulguin,  però  ell  té  una  consciència  i  aquesta  consciència  li  diu  que  fer 
aquesta declaració sense donar-li contingut és no dir res. Si hagués vist una voluntat per part 
de l’equip de govern de treballar amb el Fons Pitiús, ho hagués demostrat des del primer dia.
Si no posen el 0’7% el seu grup s’abstendrà.

Sra. Sansano: Estan ajuntant dos temes, quan a les altres institucions s’ha aprovat aquesta 
declaració institucional sense mesclar el tema del pressupost.
L’Ajuntament  d’Eivissa venia posant  un 0’7%, que suposaven uns 220.000 euros que es 
pagaren en 2011, a partir de 2012, 2013 i 2014 es va rebaixar aquesta aportació a 10.000 
euros.
Consensuar vol dir arribar a acords, no el que digui l’oposició unilateralment.
Que en els pressupostos de 2015 puguin posar un 0’7%, si pot ser perfecte, però com a 
mínim ara es comprometen a triplicar l’aportació actual.

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

7è. Proposta d'aprovació expedient de modificació pressupostària MP ordinari 21/2014, 
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finançat per romanent de Tresoreria. (Expd. relaciona 6557/14):

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

“ASSUMPTE  4. 1.-Aprovació  Modificació  Pressupostaria  MP  21/2014  de  Suplement  de 
Crèdit.
Debatut la proposta d’aprovació Modificació Pressupostaria MP 21/2014 de Sumplement de 
Crèdit, per 4 vots a favor (4 vots Grup Municipal Popular), i 8 abstencions (4 vots de Psoe-
Pacte per Eivissa, 1 vot de Eivissa pel Canvi, 1 vot de Movimiento Ciudadano Epic Ibiza, 1 
vot  Pref,  i  1  vot  de  la  regidora  no  adscrita  Sra.  Marienna  Sánchez-Jáuregui  Martínez), 
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:

 “Apreciada la necesidad de consignar crédito, en el estado de gastos del ejercicio 2014, 
para  hacer  frente  a  gastos  derivados  de  amortización  de  deuda,  con  la  finalidad  de 
disminuir el ratio de endeudamiento.
La  financiación  de  la  presente  modificación  se  efectúa  con  cargo  al  Remanente  de 
Tesorería para Gastos Generales, lo cual viene avalado por el Artículo 30.2 LOEPSF
A la vista del Informe de Intervención nº 21/2014.
Se efectúa la siguiente propuesta a la Comisión de Hacienda:
PRIMERO: Aprobar con carácter inicial el expediente de modificación nº 21/2014 
del presupuesto municipal de gastos por suplemento de crédito al no existir en el 
Presupuesto del Ayuntamiento para este ejercicio crédito suficiente para amortizar 
mayor que la prevista en el Presupuesto y con la finalidad de disminuir el ratio de 
endeudamiento. :

ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN DESCRIPCIÓN IMPORTE
01100/91300 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 3.086.754,53€
TOTAL MODIFICACIÓN 3.086.754,53€
FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE
MEDIANTE BAJA EN LAS APLICACIONES
APLICACIÓN DESCRIPCIÓN IMPORTE

87000
REMANENTE  DE  TESORERIA  PARA 
GASTOS GENERALES 3.086.754,53€

TOTAL FINANCIACIÓN 3.086.754,53€

SEGUNDO: Exponer al público el expediente aprobado durante el plazo de los siguientes 
15 días hábiles al de la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la 
Provincia,  para  que  los  interesados  que  señala  el  artículo  170.1  puedan  presentar 
alegaciones en idéntico plazo por los motivos que establece el artículo indicado del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Si durante el plazo indicado no hay alegaciones ni reclamaciones esta aprobación inicial se 
convertirá en definitiva, sin necesidad de adoptar otro acuerdo que lo declare. Se publicará 
en el BOIB 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 de las Islas 
Baleares. Eivissa, CONCEJAL DELGADO DEL AREA DE HACIENDA (Documento firmado 
electrónicamente al margen)”
Eivissa,

LA PRESIDENTA                        LA SECRETARIA
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DELEGADA

Sgt.: Maria Fajarnés Costa    Sgt.:Mª Cristina Sala Torres

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

Sra.  Fajarnés: Porten  a  Ple  l’aprovació  d’una  modificació  pressupostària  per  suplement 
crèdit, que té com a finalitat suplementar l’aplicació pressupostària, per així poder amortitzar 
la totalitat pendent del préstec ICO que es va sol·licitar en 2012, i a la vegada disminuir el 
ràtio d’endeutament de la Corporació.

Sr. Molina: Porten una segona modificació de crèdit per amortitzar completament el préstec 
ICO de l’any 2012, sol·licitat a l’empara del Decret 4/2012 de pagament a proveïdors.
Porten  una  estona  parlant  del  romanent  tresoreria,  i  de  la  gestió  pressupostària  de 
l’Ajuntament, i aquí tenen un dels motius pels quals aquest Ajuntament té un romanent de 
tresoreria de 10.800.000 d’euros. Es va demanar un préstec inútil,  utilitzant un instrument 
que estava pensat per a administracions públiques que tenien problemes diferents dels que 
tenia  l’Ajuntament  d’Eivissa,  i  també amb l’objectiu  de crear  l’opinió  de que l’Ajuntament 
estava endeutat, i  que venia d’una mala gestió de governs anteriors, la qual cosa no era 
veritat, tal i com demostraren en números.
L’Ajuntament  va  carregar  per  complet  a  aquest  préstec  del  pagament  a  proveïdors,  la 
despesa corrent del 4t.  trimestre de 2011, endeutant a l’Ajuntament per un termini  de 10 
anys.  Si  sumen  que  no  es  va  gastar  la  despesa  corrent  d’aquest  4t.  trimestre,  es  va 
incrementar la recaptació de l’IBI, i l’equip de govern ha demostrat una nul·la capacitat de 
llançar projectes nous, de prestar serveis nous i d’atendre a las necessitats de la ciutadania, 
lògicament els diners s’acumulen.
Es dediquen a amortitzar un deute que mai s’hauria d’haver pres. 4.700.000 euros que es 
demanaren prestats a una entitat bancària, pels quals s’han pagat durant dos anys i mig als 
voltants de 600.000 euros d’interessos. Aquests 600.000 euros són diners que s’han tret de 
serveis als ciutadans, d’inversió de l’Ajuntament,  de moltes coses que estarien millor  que 
incrementant resultat d’una entitat bancària.
Tenen dubtes del motiu que fa que s’amortitzi aquesta operació en particular, perquè tenen, 
al menys, tres operacions vives per les quals s’estan pagant un tipus més elevat, que des 
d’un punt de vista econòmic pareixeria més raonable amortitzar abans que una operació amb 
un tipus més baix. Amortitzin una altra cosa que faci estalviar més diners a l’Ajuntament. El 
PSOE-PACTE està completament  d’acord en què es destini  la  major  part  que es pugui, 
d’aquest romanent de crèdit, a allò que es pugui destinar. El primer que han de fer és fer bé 
els pressupostos i no tendran aquests romanents de tresoreria.

Sr. Ferrer: En el seu moment el seu grup ja va dir que aquest préstec ICO no s’havia de fer,  
no feia cap falta a l’Ajuntament per despesa corrent fer front a un pagament d’interessos que 
anava en contra del benefici dels ciutadans.
Ha set una despesa inútil  amb un préstec inútil  que no ha servit per res, perquè s’hauria 
pogut pagar la despesa corrent amb els pressupostos que hi havia.
Tenen un desastre de ciutat i de gestió per part de l’Ajuntament, i tenen un romanent com no 
s’havia vist mai en aquest Ajuntament. Espera que no es torni a demanar cap préstec més 
quan no fa falta per res, i que l’únic que produeix es un empobriment i pagament per part  
dels ciutadans.
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Sr. Rodrigo: Per la seua part, i encara que hi hagi operacions financeres que fossin més 
interessants per amortitzar, i per no retardar dos o tres mesos més, votaran a favor. Quan 
més s’amortitzi i es tregui deute millor.

Sra. Fajarnés: És veritat que vostès s’oposaren al crèdit, però com ara les circumstàncies 
han  canviat,  rectifiquen  i  segueixen  amb  la  política  de  disminuir  l’endeutament  de  la 
Corporació. La diferència entre vostès i l’equip de govern és que saben rectificar. Tenen un 
romanent de tresoreria de 10,8 milions, però únicament és pot utilitzar per amortitzar deute, i 
és el que farà aquest equip de govern.

Sr. Molina: Tal com va dir a la Comissió Informativa la Sra. Fajarnés, la idea és amortitzar 
aquest préstec a 31 de desembre, és a dir, és manté en vigor fins al 31 de desembre, amb la 
qual cosa no creu que tengui cap importància aprovar ara aquesta modificació de crèdit, o 
aprovar-la en el proper Ple amb operacions que generin un major estalvi a l’Ajuntament.
Tenen tres préstecs vius amb un tipus d’interès més alt,  demana que faci el millor per a 
l’Ajuntament, i amortitzi les operacions que generin major estalvi a l’Ajuntament.
A  part  d’això  i  si  persisteixen  en  la  idea  d’amortitzar  aquest  préstec  de  pagament  a 
proveïdors, recorda que aquest préstec tenia dues parts. Una, tenien que enviar la relació de 
factures que volia amortitzar al Ministeri d’Hisenda, i per altra banda, tenien que enviar un pla 
d’ajustament. El seu grup entén que si desapareix el préstec, desapareix el pla d’ajustament. 
Dins d’aquest pla havien inclòs l’increment de la taxa de fems per 450.000 euros. Donat que 
aquest pla ara no estarà en vigor, retiraran aquest increment de la taxa de fems?

Sr. Ferrer: Demana que li expliquin perquè no s’acolliren a l’1% que es podia baixar dels 
interessos, que hagués set un benefici per als ciutadans.
Quant  als  romanents  són  el  reflex,  primer  d’uns  mals  pressupostos  i  després  d’haver 
gestionat malament aquests pressupostos.
No s’han de tenir 10 milions de romanent quan la ciutat està com està. Si tenguessin una 
ciutat  neta  i  tots  els  ciutadans  rebessin  tot  el  que  demanen,  es  podria  parlar  de  tenir  
romanent,  amb la ciutat  com està actualment  és una vergonya tenir  un romanent  de 10 
milions d’euros.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Votarà a favor, perquè creu que és molt important la política de 
donar prioritat a treure endeutament.

Sra. Fajarnés: Tendrà en compte el que li diu el Sr. Molina, i per als pressupostos també. 
Repeteix que resulta beneficiós per a l’Ajuntament l’amortització del deute, perquè d’aquesta 
forma no s’hagi de consignar crèdit en el pressupost de 2015 i en els següents, destinat a 
amortització d’interessos.

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

8è. Aprovació del Compte General de l'exercici 2013. (Expd. relacionat 5030/14):

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

“ASSUMPTE 4. 2.-Aprovació Inicial Compte General de l’exercici 2013.
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Debatut la proposta d’aprovació inicial del Compte General de l’exercici 2013, per 4 vots a 
favor (4 vots Grup Municipal Popular), i 8 abstencions (4 vots de Psoe-Pacte per Eivissa, 1 
vot de Eivissa pel Canvi, 1 vot de Movimiento Ciudadano Epic Ibiza, 1 vot Pref, i 1 vot de la 
regidora  no  adscrita  Sra.  Marienna  Sánchez-Jáuregui  Martínez),  proposa  al  Ple  de  la 
Corporació, l’adopció del següent acord:

“PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 
L’AJUNTAMENT  D’EIVISSA  CORRESPONENT  A  L’EXERCICI  2013.Atès  que  per  la 
Intervenció General de Fons s’ha formulat la Compte General de la Corporació corresponent 
a l’exercici  2013 integrada per les Comptes Anuals de l’Ajuntament d’Eivissa i  dels  seus 
Organismes  Autònoms  (Patronat  Municipal  d’Esports,  Patronat  Municipal  de  Música  i 
Patronat  Municipal  d’Art  Contemporani),  aquesta Presidència en compliment del previst  a 
l’article  212 del  Text  Refòs de la  Llei  Reguladora  d’Hisendes Locals  aprovada per  Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març trasllada a la Comissió Especial de Comptes de la 
Corporació la següent

PROPOSTA D’ACORD1r.- Aprovar la COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA 
per l’exercici 2013 integrada per:

Compta Anual de l’Ajuntament d’Eivissa 
Compte Anual del Patronat Municipal d’Esports.
Compte Anual del Patronat Municipal de Música 
Compte Anual del Patronat Municipal d’Art Contemporani.2n.-

 Disposar la seva exposició al públic per un termini de quinze dies hàbils, durant els quals i  
vuit més podran presentar-se reclamacions, reparos o objeccions per escrit, de conformitat 
amb el previst a l’article 212.3 TRLRHLSgt.: Maria Fajarnés Costa 

(Document signat electrònicament al marge) 

Eivissa,

LA PRESIDENTA                        LA SECRETARIA
DELEGADA

Sgt.: Maria Fajarnés Costa    Sgt.:Mª Cristina Sala Torres

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

Intervencions:

Sra. Interventora: Entén que l’assumpte ha de quedar sobre la taula, perquè hi ha hagut un 
error en la tramitació.

Sr. Molina: El termini per presentar els comptes era l’1 d’octubre?

Sra. Interventora: Sí.

Sr. Molina: Hi haurà alguna conseqüència de no haver presentat aquests comptes?
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Sra.  Interventora: El  Síndic  de  comptes  requerirà  que es  tramitin,  però  no hi  ha  altres 
conseqüències.

Sr. Rodrigo: Els comptes d’IMVISA que afecten al compte general de l’Ajuntament,  i  els 
requeriments d’especificar amb dades exactes d’expedients i motius de les objeccions, ho 
poden al·legar en aquest termini,  o ja ho poden anar anticipant  per no perdre el temps i 
avançar, o ho presenten per escrit en període d’al·legacions i ja els hi contestarà?

Sra. Interventora: Per escrit.

S’acorda deixar l’assumpte sobre la taula.

9è.  Sol·licitud d'interessos de demora en el pagament del justipreu addicional de la 
finca 27 de la UA 27.(Expd. relacionat 58/14):

Donat compte de la proposta del tenor literal següent:

“PROPOSTA DE LA REGIDORIA D'URBANISME AL PLE 

ASSUMPTE:  SOL·LICITUD  D'INTERESSOS  DE  DEMORA  EN  EL  JUST  I  PREU 
ADDICIONAL DE FINCA NÚM 27 DE LA UA 27 

“Donat compte de la sol·licitud efectuada pel Sr. Francisco Buades en nom i representació 
del  Sr.  Juan José Moreno Cortés de data 11 d'agost  de 2014,  vist  l'informe dels  serveis 
jurídics núm 112/14 de 21 d'agost del tenor literal següent: 
“ASUNTO: SOLICITUD DE INTERESES DE DEMORA EN EL PAGO DEL JUSTIPRECIO 
ADICIONAL  DE FINCA 27  DE LA  UA 27.  ESCRITO DE D.  FRANCISCO  BUADES EN 
NOMBRE DE D. JUAN JOSÉ MORENO CORTÉS DE FECHA 11 DE AGOSTO 2014 NRE 
28382
Se motiva la solicitud en la demora producida entre el día 15 de abril de 2013 (en dicha fecha 
se efectuó por los servicios técnicos municipales la medición de la vivienda) y el 1 de julio de 
2014, fecha en la que se procedió al pago del justiprecio de 21.224,70 €, correspondiente a 
la parte adicional de superficie de la finca expropiada según resultado de la mencionada 
medición.
Como antecedentes de la cuestión cabe señalar:
1º)  Que  la  propuesta  de  inicio  de  pieza  separada  de  justiprecio  fue  efectuada  por  la 
Concejalía de Urbanismo de 5 de mayo de 2013, a propuesta del interesado en escrito de 
fecha 8 de marzo 2013 con NRE 5434.
2º) Que una vez tramitado el expediente para la tramitación del crédito necesario para la 
adquisición,  la hoja de aprecio municipal fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en 
sesión de 30 de enero de 2014 y por la CIOTUPHA el 31 de marzo de 2014. En este último 
acuerdo se concedía 20 días al interesado para manifestar su disconformidad a la valoración 
y  se  le  informaba  que  de  no  oponerse  a  la  misma  esta  se  entendería  definitivamente 
aprobada.
3º) El 7 de abril 2014 mediante escrito presentado en el Ayuntamiento con NRE 14257, el Sr. 
Buades manifestaba su acuerdo con el justiprecio aprobado.
4º)  El  justiprecio  fue  abonado  por  el  Ayuntamiento  mediante  transferencia  realizada  al 
interesado el día 1º de julio de 2014.
Fundamentos jurídicos
Para la determinación de intereses derivados de este procedimiento, las normas aplicables 
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son las establecidas  por la  Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y 
concordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957.
En concreto, el art. 56 LEF dispone que :
Cuando hayan transcurrido seis meses desde la iniciación legal del expediente expropiatorio 
sin haberse determinado por resolución definitiva el justo precio de las cosas o derechos, la 
Administración expropiante culpable de la demora estará obligada a abonar al expropiado 
una indemnización que consistirá en el interés legal del justo precio hasta el momento en que 
se haya determinado, que se liquidará con efectos retroactivos, una vez que el justiprecio 
haya sido efectuado.
Por otro lado, el art. Art. 48.1 LEF establece:
Una vez determinado el justo precio, se procederá al pago de la cantidad que resultare en el 
plazo máximo de seis meses
En  el  caso  que  nos  ocupa  el  justiprecio  se  ha  determinado  conforme  al  procedimiento 
establecido y regulado por el art. 202 del Reglamento de Gestión Urbanística (RD 3288/78 
de25 de agosto), siendo aprobado, tal como se ha expuesto en los antecedentes, el 31 de 
marzo de 2014 por la CIOTPHA y hecho efectivo el día 1º de julio de 2014, dentro por tanto 
del plazo de seis mese establecido por la norma.
Con respecto a la demora en la determinación del justiprecio,  en los procedimientos por 
tasación conjunta como es el que nos ocupa, el TS ha postulado como fecha de inicio del 
expediente expropiatorio el del acuerdo de incoación de dicho procedimiento. 
Así se desprende de la STS de 6 de mayo de 2013 (sala 3ª), recurso de casación 3606/10, 
Fundamento Octavo:
“Como regla general, el procedimiento expropiatorio comienza con el acuerdo de necesidad 
de  ocupación,  de conformidad  con la  previsión  contenida  en el  art.  21.1  de  la  LEF.  La 
especialidad en este caso radica en que se siguió el procedimiento de tasación conjunta, 
contemplado en el art. 36 de la Ley 6/1998, y tramitado conforme a los artículos 202 y ss del 
Real Decreto 3288/1978 de 25 de agosto por el que se aprueba el Reglamento de Gestión 
urbanística.  La  iniciación  del  expediente  expropiatorio  por  el  procedimiento  de  tasación 
conjunta incorpora una relación individualizada de los bienes y derechos expropiados y de 
sustitulares, (...) En el supuesto que nos ocupa, por resolución de 24 de abril de 2002 del 
Conseller  de  Obras  Públicas,  Urbanismo  y  Transportes  se  acordó  incoar  el  expediente 
expropiatorio de los bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto. Y en virtud de 
la Resolución del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de fecha 29 de 
julio de 2002, se acordó someter a información pública el proyecto de expropiación forzosa 
del Área de Reserva para la ampliación de patrimonio público de suelo, «Parque Logístico de 
Riba-roja de Turia» en la que se contenía la relación de bienes y derechos afectados por el 
proyecto que se publicó en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana el 3 de septiembre 
de 2002 y en el BOE de 4 de septiembre de 2002 y en el «Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana» y en el diario «Las Provincias» el día 3 de septiembre de 2002, según consta en 
el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado 
(...) Es por ello que ha de computarse como "dies a quo" para el computo de los intereses de 
demora el 25 de octubre de 2002, que se corresponde con los seis meses siguientes a la 
fecha en que se inició el expediente expropiatorio por el procedimiento de tasación conjunta. 
Intereses que, conforme dispone el artículo 72.3 del REF, se devengarán sobre la cantidad 
determinada en sentencia firme, liquidándose con efectos retroactivos desde la fecha legal 
de iniciación de la mora.”
Si se tomara como referencia de inicio la fecha señalada en la anterior sentencia, el dies a 
quo  será  el  de  transcurridos  seis  meses  desde  el  acuerdo  de  aprobación  inicial  del 
expediente de tasación conjunta, efectuado por el Ayuntamiento el día 30 de enero de 2014, 
recayendo por tanto seis meses después, el 30 de julio de 2014.
Habiéndose aprobado por la CIOTUPHA la hoja de aprecio el día 31 de marzo de 2014, 

17



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 25 de setembre de 2014

dentro por tanto del plazo de seis meses, no se ha producido la demora señalada.
Por último, cabe recordar que la tramitación de la pieza separada se inició a propuesta del 
interesado en escrito de 8 de marzo de 2013, que fue objeto de informe jurídico nº 49/13 de 
10 de abril en el que se manifestaba que :
“ (…) El Ayuntamiento de Eivissa ha realizado todos y cada uno de los trámites relativos a la 
finca  nº  27  siguiendo  el  procedimiento  y  prescripciones  establecidas  por  las  normas 
aplicables antes señaladas sin que el interesado, conocedor de la expropiación en curso, al 
menos desde la fecha de la anotación registral del documento de transmisión de propiedad 
de  la  finca  a  su  nombre,  según  consta  acreditado  en  la  documentación  por  él  mismo 
aportada en fecha 18.05.11 y descrita en el anterior antecedente 6, haya manifestado su 
oposición a la valoración acordada.
La tasación aprobada no ha sido impugnada por el interesado a quien este Ayuntamiento en 
fecha 31.05.11 (recibido por la persona designada por aquél el 2.06.11) remitió los acuerdos 
recaídos en el expediente relativos a la finca de su propiedad.
El interesado tampoco figura entre las personas que presentaron alegaciones al acuerdo de 
aprobación de la tasación adoptado por la CIOTUPHA el 29.04.11, según oficio remitido por 
esta entidad al Ayuntamiento el día 23.11.11 (pág. 2801 del expediente).
El acto de valoración debe entenderse a todos los efectos firme y por tanto consentido por 
quien ha tenido oportunidad de impugnarlo no habiéndolo realizado, por ello no susceptible 
de revisión.
De ello se desprende que el causante de cualquier demora que se hubiera podido ocasionar 
y que sin embargo no se ha ocasionado, como consecuencia de la tramitación del nuevo 
expediente de determinación del justiprecio adicional, es el instante.
A pesar de ello, el Ayuntamiento acordó realizar una nueva valoración basada en el dato 
fáctico de la medición realizada y evitar un enriquecimiento injusto para la Administración y 
un proceso jurisdiccional que retrasaría la finalización del procedimiento de expropiación de 
la unidad.
Por lo expuesto, procede la desestimación de la solicitud realizada, siendo competente para 
ello el Pleno de conformidad con el art. 3.4 del RLEF.
Lo cual se informa a los efectos oportunos sometiendo el criterio aquí expresado a cualquier 
otro mejor fundado en derecho.”
Es proposa al ple la desestimació de la sol·licitud presentada.

En Evissa,

 (document signat electrónicamente al marge)”

Dictaminat  per  la  Comissió  Informativa  d’Urbanisme,  Obres,  Medi  Ambient  i  Serveis 
Municipals.

Sotmès la proposta votació és aprovada per unanimitat.

10è. Mocions amb proposta d'acord:

10.1.- Moció del Grup PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d'acord per instar al Consell 
Insular a demanar un dictamen al Consell Consultiu sobre el CETIS.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA 
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PER INSTAR AL CONSELL INSULAR A DEMANAR UN DICTÀMEN 
AL CONSELL CONSULTIU SOBRE EL CETIS.

Lurdes Costa Torres, regidora  i  portaveu 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

Fa uns dies, hem tingut coneixement a través dels mitjans de comunicació de la proposta 
que  ha  realitza  l'empresa  concessionària  de  l'estació  d'autobusos  d'Eivissa  per  tal  de 
desbloquejar la situació actual en que es troba aquesta important infraestructura del nostre 
municipi.

Aquesta  proposta  consisteix  en  que  ambdues  parts,  empresa  concessionària  i  Consell 
d'Eivissa, es sotmetin al dictamen d'un organisme independent i qualificat, com és el Consell 
Consultiu, amb el compromís d'acceptar la decisió que s'adopti sigui quina sigui.

Sorprenentment, el Consell d'Eivissa ha descartat aquest possible arbitratge i ha senyalat 
que prefereix esperar les resolucions judicials de les moltes causes ja obertes als tribunals a 
instàncies de diferents parts, el que pot retardar qualsevol possible solució durant anys.

El grup municipal PSOE-Pacte considera que la postura del Consell d'Eivissa no és la més 
raonable i  espera que el  president Vicent Serra i tot  el  seu equip de govern reflexionin i 
rectifiquin si el que de veritat volen és arribar a un acord el més aviat possible per no seguir  
donant aquesta imatge tan penosa no només pel que fa al transport públic, sinó també per la 
incapacitat que s'està demostrant per trobar solucions a problemes de tanta importància.

Per tot això, es planteja la següent

PROPOSTA D'ACORD

1.  El ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta al Consell d'Eivissa, i en concret al seu president 
Vicent Serra, a demanar un dictamen al Consell Consultiu sobre la situació legal de l'estació 
d'autobusos i a acceptar aquest dictamen per tal de poder desbloquejar la situació de paràlisi 
en torn a aquesta important infraestructura.

Eivissa,  19 de setembre de 2014.
Sgt. Lurdes Costa Torres

Regidora del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a 

l'Ajuntament d'Eivissa.”

Intervencions:

Sra.  Costa: Creu  que  molts  eivissencs  aquest  estiu  hauran  passat  vergonya,  veient  la 
situació de les parades dels autobusos, com els turistes a 35º de temperatura han d’estar 
enmig del carrer, aguantant les inclemències del temps, asseguts per terra, a les voreres, a 
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les escales, sota un edifici que està declarat en ruïna fa molt temps i que s’ha d’enderrocar 
d’un moment a l’altre.
Fa pocs dies han sabut que l’empresa concessionària, que va guanyar un concurs que es va 
fer, en el qual si podien presentar quantes empreses volguessin i que hi havia terminis per fer 
recursos i esmenes, per part  de totes les persones i  empreses que vulguessin en aquell 
moment, ha proposat acollir-se a un arbitratge pel Consell Consultiu, que vol recalcar que és 
un organisme que està qualificat  i  on hi  ha majoria  del  Partit  Popular.  Per  tant  aquesta 
empresa pareix que no té por a què el resultat d’aquest dictamen li pugui reconèixer cap 
problema o  cap  il·legalitat,  i  en  tot  cas  encara  que  fos  així,  ja  han  dit  publicament  que 
assumeixen el resultat qualsevol que sigui. Els estranya la resposta del Consell Insular que 
s’ha negat  i  creuen que l’Ajuntament  d’Eivissa i  els  seus representants han de defensar 
aquest arbitratge objectiu i independent, per això han presentat aquesta proposta d’acord, 
perquè l’Ajuntament  d’Eivissa  insti  al  Consell  Insular  a que demani  aquest  dictamen del 
Consell Consultiu i que també públicament declarin que assumiran aquest dictamen i que 
actuaran en conseqüència.

Sr. Villalonga: Estan parlant del Cetis com si fossin el Consell. Al Consell només l’hi toca 
l’estació,  i  a l’Ajuntament l’hi  toca l’estació amb els seu 3000 metres i els 37.000 metres 
restants.Aquesta obsessió que ara s’arribi  a un acord mitjançant  el  Consell  Consultiu,  no 
l’entén i no participa d’ella, perquè hi ha una sèrie de processos contenciosos administratius, 
per veure si és o no legal el que s’ha fet, i si hi ha o no nul·litats de ple dret. Això és el primer  
que s’ha d’averiguar. 
S’ha insistit molt en aquesta sala de que si està feta l’estació perquè no s’obri. Ara es troben 
que obrir-la costa un milió i mig.
Tenim una estació que es va fer estreta i inoperativa, per donar el màxim benefici a la part 
immobiliària, que és del que mai interessa parlar. Han d’aclarar legalment què ha passat. 
Votaran a favor aquesta proposta si a la peició s’hi incorporen les 18 possibles nul·litats de 
ple dret que hi ha, i que el Consell Consultiu conegui totes les irregularitats que han citat al  
Ple.  S’haurien de preguntar perquè es va permetre construir una estació tant deficient. Qui 
pagarà ara el milió i mig perquè l’estació funcioni? Si incorporen la documentació que han 
informat de les nulitats, que encara no l’hi han informat, votaran a favor.  Què faran si hi ha 
una nul·litat de ple dret? Han estudiat la possibilitat de recuperar la concessió? 

Sr. Flores: Lo lògic seria que ho demanessin a través del seu grup en el Consell. Aquest 
tema està judicialitzat i estan pendents de les sentències judicials. Votaran en contra.

Sra. Costa: Si no li importa al Sr. Flores marcaran l’estratègia política ells, i el seu grup en el 
Consell ja farà el que li correspongui. De tota manera del que estan parlant l’hi interessa a 
l’Ajuntament, i l’hi li interessa al Sr. Flores com a responsable de mobilitat. Tot l’embolic que 
hi ha en els carrers d’Eivissa, l’hi interessa com a regidor de medi ambient la brutícia que fan 
els autobusos i tots els usuaris, l’hi interessa a l’equip de govern perquè ha de tenir cura de 
què els vesins no tenguin remors i fuites de fum que hi ha als carrers d’Eivissa, per tant, en el 
Consell faran el que procedeixi, però aquí fan el que creuen que els correspon com a grup de 
municipal.
L’estació d’autobusos té tots els informes tècnics i jurídics favorables perquè estigui oberta, 
és  només  el  caprici  del  Sr.  Serra  de  tenir  tancada  una  estació  d’autobusos.  Creu  que 
l’Alcaldessa i l’equip de govern no haurien de voler assumir aquesta responsabilitat.
Es pot obrir l’estació al marge de què segueixin tramitant-se tots els contenciosos que hi ha, 
perquè  una  cosa  no  lleva  l’altra.  Al  Consell  Consultiu  no  fa  falta  que  li  diguin  quina 
documentació  li  han  d’enviar,  i  que  el  Sr.  Villalonga  decideixi  quina  és  la  que  s’ha 
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d’incorporar. Creu que el Consell Consultiu és prou independent i objectiu i que sol·licitarà 
tota aquella informació que vulgui, i voldrà saber l’opinió de totes les parts.
Des  de  l’Ajuntament  han  de  veure  com es  pot  solucionar  aquest  tema,  i  quins  son els 
perjudicis que actualment i dia a dia s’estan acumulant.
Avui la seua proposta era en positiu,  sol·licitaven que l’Ajuntament d’Eivissa demanés un 
informe al Consell Consultiu perquè arbitrés una possible solució immediata, al marge que 
després es resolguin tots els contenciosos, i no els hi pareix bé. Demana que expliquin que 
passarà l’estiu que ve una altra vegada amb l’estació d’autobusos tancada i la gent al carrer.

Sr.  Ferrer: Aquesta estació d’autobusos hauria d’estar  oberta fa molt  temps.  No pot  ser 
tancar-la per reial decret i que els ciutadans estiguin passant el que estan passant. Vivim del 
turisme i la imatge per al turisme és terrible. Al final per mala gestió els ciutadans tornaran a 
pagar.

Sr. Villalonga: Vist que no volen incorporar la seua aportació a la moció, no la votaran a 
favor. De moment el seu grup encara no ha interposat cap contenciós, només han posat una 
denuncia davant la Fiscalia de Balears que ha interpretat que hi havia indicis de delicte. No 
és una fixació sinó que estan treballant per la ciutat. L’Ajuntament perd desde que es va fer 
això. Quan parlen del cas i citen una empresa, podrien aclarar si és l’empresa que gestiona 
actualment el Cetis és la que es va presentar al concurs? Sembla que es va presentar una 
empresa i es va adjudicar a una altre. Això sembla que és una irregularitat i no  ho volen 
aclarar. 
Podrien tenir l’estació oberta si el Consell invertís el milió i mig que té disponible, i es fessin 
les  obres  que,  segons  el  Consell,  són  necessàries  per  al  correcte  funcionament  i 
manteniment de les obligades condicions d’operativitat i seguretat. Segons els tècnics del 
Consell l’estació ara no és segura, si no es fan les obres.
El proper estiu podrien tenir l’estació oberta si revisen la concessió ara. Amb això és en el 
que ha de treballar com a Ajuntament, en la revisió de la concessió. Si la revisen, el més 
probable és que l’Ajuntament recuperi diners. Quan ha costat l’edifici? No ho sap ni la gerent 
del Cetis. Quan ha recuperat la societat gestora en els últims anys? Quan era el concurs 
públic?  Es  va  licitar  per  6.000.000  i  l’empresa  va  dir  que  aportaria19.000.000.  Segons 
l’informe del Consell han de reduir les dàrsenes a 12 i els passatger pujar a les dàrsenes 
desde una vorera. Han de protegir amb una campana de vidre.
Perquè una estació que és nova han de gastar 1.500.000 d’euros en fer que sigui operativa i 
segura? Perquè amb les encomanes es va anar reduint poc a poc el tamany de l’estació? Tot 
això és el que es tindrien que preguntar.

Sr. Rodrigo: S’han de plantejar que hi ha dos debats. Un és el tema de la possible revisió 
d’ofici o no, les nul·litats o no, les investigacions, els plets, contenciosos i demés, i un altre és 
un molt pràctic, hi ha una estació d’autobusos operativa i segura, perquè així ho diuen els 
tècnics de l’Ajuntament, i als regidors de l’Ajuntament els haurien de convençer. Si és tècnics 
de la casa consideren que l’estació és operativa i segura i si quan ha estat oberta ha set 
operativa i segura, creu que es podria tornar a utilitzar i  que els ciutadans no paguin les 
conseqüències d’un encreuament d’interessos polítics, jurídics i empresarials.
En un principi s’anaven a abstendre en aquesta moció, però creuen que en res perjudica a 
l’Ajuntament el instar al President del Consell,  perquè acordi la remissió de l’expedient al 
Consell Consultiu. Això podria treure a l’Ajuntament un munt de contenciosos i problemes.

Sr. Flores: Desde que han arribat a l’Ajuntament estan intentant arreglar aquest assumpte.
També l’hi dol veure la gent al sol i l’hi molesten els sorolls i li agradaria que s’arreglés. Creu 
que hi ha altre vies per arreglar-ho i en això estan.
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Sra. Marí: Vol recordar al grup socialista que aquest tema és una herència seva a aquest 
Ajuntament.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb el vots en contra de les Sres. Marí, Sansano, 
Fajarnés,  Sánchez,  Srs.  Daura,  Flores,  Gallego,  Larroda,  Villalonga,  a favor de les Sres. 
Costa,  Boned,  Martínez,  García,  Valladolid,  Srs.  Costa,  Sánchez,  Ruiz,  Molina,  Rodrigo, 
Ferrer i l’abstenció de la Sra. Sánchez-Jáuregui.

10.2. Moció del Grup PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d'acord relativa al 14 habitatges 
qualificats com a protecció oficial situats al carrer Aubarca, 5 - Carres Es Cubells de Can 
Cantó.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA RELATIVA ALS 14 
HABITATGES QUALIFICATS COM A DE PROTECCIÓ OFICIAL SITUATS Al CARRER 

AUBARCA 5 – CARRER ES CUBELLS DE CAN CANTÓ.

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
Que a dia d’avui, els 14 habitatges de protecció oficial situats a Can cantó i gestionats per 
IMVISA continuen buits.
Que el nostre grup, en reiterades ocasions,  ha denunciat  aquesta situació d’inactivitat  en 
l’adjudicació d’aquests habitatges inclosos al Pla Municipal d’Habitatge 2007-2011, aprovat 
en el seu dia pel Ple de la Corporació.
Que aquesta inactivitat ha provocat perjudicis, primer als beneficiaris, i després a l’empresa 
Imvisa (participada al 100 % per l’Ajuntament). 
En el primer cas, l’adjudicació dels habitatges fora del termini del “Real Decreto 2066/2008, 
de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-
2012”, ha significat la pèrdua dels ajuts directes del Estat i de la CCAA per a cadascun dels 
habitatges, amb un total aproximat de 16.000 euros per habitatge/família,   224.000 euros 
aproximadament en total. D’altra banda i al no haver-se adjudicat els habitatges i per tant no 
havent-se produït la subrogació dels beneficiaris en el crèdit hipotecari, ha estat IMVISA qui 
en aquests tres anys ha abonat al seu càrrec els interessos i el capital del préstec. Havent-se 
abonat  aquests  tres  anys  de  retard  uns  100.000  euros  per  la  manca  de  diligència  dels 
diferents administradors i gerents de la mercantil.
Tota  aquesta  manca  de  diligència  no  pot  ser  aliena  al  Ple  de  la  Corporació  i  els  seus 
representants. Aquesta manca de diligència ha significat que a dia d’avui hagin empitjorat 
altament les condicions d’accés a aquests habitatges per part dels seus beneficiaris, que de 
tenir garantit al 2011 un crèdit de 134.000 euros (sobre 150.000 de preu mig per un habitatge 
de  2  habitacions+  pàrquing+traster)  han  passat  a  només  tenir  finançament  per  100.000 
euros, amb tot el que això significa. Entre d’altres motius, per la pèrdua dels ajuts directes 
abans comentats.
S’imposa la inexcusable necessitat d’un pronunciament i un mandat dels representats de la 
Corporació al Consell d’Administració d’Imvisa per tal de pal·liar aquesta situació negativa 
pels interessos dels destinataris dels habitatges de protecció oficial i pels interessos d’Imvisa.
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Per tot l’anterior es presenta la següent

PROPOSTA D'ACORD

PRIMERA.-  Que la Corporació en Ple mandata al Consell d’Administració d’Imvisa l’aplicació 
d’una rebaixa del preu de venda a cadascun dels 14 habitatges d’HPO de Can Cantó. La 
rebaixa sobre el preu en el seu dia establert serà del mateix import dels ajuts de l’Estat i la 
CAIB que ja no podran rebre els futurs beneficiaris.

Eivissa a 19 de setembre de 2014

Sgt. Marc Costa Tur,
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a

l'Ajuntament d'Eivissa”

Intervencions:

Sr.  Costa: Això  va ser  l’herència  d’un  equip  de govern  que deixa  un edifici  l’any  2011, 
preparat amb 14 famílies que es podien beneficiar de pagar 480 euros al mes, per un pis de 
dos habitacions, pàrking i traster, i ara per les famílies, com que el Partit Popular no ha fet les 
coses bé durant aquests tres anys, ha significat la pèrdua dels ajuts directes del Estat i de la 
CCAA per a cadascun dels habitatges, i estan tenint problemes perquè el banc els hi aprovi 
el crèdit.
Aquesta aturada ha costat sous, perquè si fa tres anys ja haguessin pogur estar entregades, 
l’Ajuntament no hauria tengut que pagar els interessos que són 100.000 euros.
Com que identifiquen problemes que no han creat, però també busquen solucions, venen a 
oferir-les a aquestes famílies i a l’Ajuntament.
El que proposen és que el plenari li digui a IMVISA que rebaixi el preu d’aquests pisos, per al 
menys 16.000 euros.

Sr. Flores: Tenen un informe de la Defensora del Poble que diu que l’Ajuntament ha fet tot el 
que podia fer. 
Potser podrien baixar-se encara més. Votaran a favor sinó s’especifica la quantitat.

Sr. Costa: Volen que la sangria s’aturi. Accepta treure la xifra.
Proposa  el  següent  text:  “Que la  Corporació  en  Ple  mandata  al  Consell  d’Administració 
d’IMVISA l’aplicació d’una rebaixa a cadascun del 14 habitatges d’HPO de Can Cantó.”

Sr. Daura: Per al·lusions. Vol recordar que en aquell moment hi havia un gerent, que ell no 
estava d’acord en la seua gestió i per això va dimitir.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat, amb el vots a favor de les Sres. Marí, Sansano, 
Fajarnés, Sánchez, Costa, Boned, Martínez, García, Valladolid, Srs. Daura, Flores, Gallego, 
Larroda, Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Rodrigo, Ferrer, Villalonga, i l’abstenció de la Sra. 
Sánchez-Jáuregui, el següent text:

“PRIMERA.- Que  la  Corporació  en  Ple  mandata  al  Consell  d’Administració  d’Imvisa 
l’aplicació d’una rebaixa del preu de venda a cadascun dels 14 habitatges d’HPO de Can 
Cantó.”
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10.3. Moció del grup PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d'acord per l'increment de la 
partida d'ajudes per a llibres de text al pressupost de 2015.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA PER L'INCREMENT DE LA 
PARTIDA D'AJUDES PER A LLIBRES DE TEXT AL PRESSUPOST DE 2015

Alfonso Molina Jiménez, 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

L'educació ha de ser una prioritat per als governants en tots els àmbits de decisió. Invertir en 
educació és invertir en futur. Aquesta afirmació indiscutible que segurament en una o altra 
ocasió hauran declarat responsables de tots els grups polítics que participin o hagin participat 
en la gestió dels assumptes públics, de vegades xoca amb els actes que aquests mateixos 
responsables realitzen. 
Les polítiques del Partit  Popular  en contra de l'educació  pública,  sobre les quals  tant  es 
discuteix en altres àmbits de l'administració, així com al carrer, són coherents amb accions 
concretes que el present govern del Partit Popular a l'Ajuntament d'Eivissa ha desenvolupat 
en el passat. 
En  particular,  el  pressupost  d'ajudes  a  llibres  de  text  de  l'últim  pressupost  aprovat  per 
governs  progressistes  (2011)  ascendia  a  la  quantitat  de  100.000  €  (partida  320/48002), 
mentre que el pressupost aprovat pel Partit Popular per a l'any 2014 ascendeix a la quantitat 
de 60.000 €. 
Tenint en compte: 
La difícil situació econòmica que, en general, estan patint les famílies d'Eivissa en aquest 
enèsim any de crisi econòmica. 
L'existència d'un absurdament gran romanent de tresoreria, que ascendeix a la liquidació de 
pressupost del 2013 a 10.835.214,65 € .
La necessitat d'actuar en l'àmbit de l'educació des de totes les administracions.
Es presenta la següent

PROPOSTA D'ACORD
Que al projecte de pressupostos per a l'any 2015, actualment en elaboració, es doti la partida 
per a 'ajudes de llibres de text' amb un import de 120.000,00 € per tal d'incrementar l'ajuda a 
les famílies. 

Eivissa, 18 de setembre de 2014

Sgt. Alfonso Molina Jiménez
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”

Intervencions:
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Sr. Molina: Volen col·laborar en l’elaboració dels pressupostos, per aportar el que puguin 
amb el seu millor criteri i intenció, perquè els pressupostos de l’Ajuntament serveixin més i 
millor als ciutadans.
Creu que tots estan convençuts que l’educació és essencial per als ciutadans, per als nens 
de la ciutat que és el que els hi preocupa, i està en mans d’aquest Ajuntament fer que tots 
tenguin iguals oportunitats per enfrontar-se al sistema educatiu. Per això no entengueren en 
el seu moment que es rebaixés la quantia de les ajudes per a llibres de text per als nens 
d’infantil i primària, i s’ha sumat a més a una reducció enorme de les ajudes a llibres de text 
per part del Govern Balear.
Creuen que amb un romanent de tresoreria tant elevat com té l’Ajuntament, és insostenible 
completament aquesta reducció. De fet els hi proposen que s’incrementi un poc la dotació de 
llibres de text, per compensar a les famílies que han tengut que suportar aquest sobrecost.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Està totalment d’acord amb aquesta ajuda. Perquè 120.000 euros i 
no 200.000 euros?

Sra. Valladolid: Estan d’acord amb la moció. Volen proposar incloure dos punts més.
- Instar al Govern Balear a que facin el mateix de cara als pressupostos de 2015.
- Acordar que el sobrant de la partida es destini a la partida de compra de material per 

infants amb necessitats especials.

Sra.  Fajarnés: Agraeix  l’ajuda  que  li  ha  ofert  el  Sr.  Molina  per  a  l’elaboració  dels 
pressupostos.

Sra. Sánchez: Estan d’acord en augmentar la dotació. Quan es va aplicar la quantitat de 
120.000 euros el pressupost era més elevat. El compromís de l’equip de govern és pujar-la a 
72.000 euros. Estan d’acord en usar el sobrant de la partida.

Sr. Molina: Contestant a la Sra. Sánchez-Jáuregui. Han considerat que s’havia de pujar una 
quantitat, perquè durant aquests 3 anys s’ha reduït l’aportació de l’Ajuntament al programa 
d’ajuda de llibres de text, i a més també s’ha reduït la del Govern Balear.
Entenen  que  donat  que  l’Ajuntament,  en  aquest  moment,  és  evident  que  té  capacitat 
d’inversió, els hi pareix que aquesta capacitat s’ha de dirigir als col·lectius més necessitats, i 
per  a  ells  un  col·lectiu  prioritari  és  la  infància  i  sobretot  el  que  tengui  que  veure  amb 
educació.
Està d’acord en incorporar les aportacions de la Sra. Valladolid.
Efectivament el pressupost cau un 10% i l’equip de govern baixa un 40% l’aportació, no hi ha 
una correlació. Agraeix que intentin pujar la partida, els hi pareix insuficient la quantitat de la 
qual estan parlant. Els hi demana que reconsiderin recolzar la seua proposta. Creuen que 
l’Ajuntament té la capacitat i l’obligació d’atendre la seua responsabilitat cap als nens, i els hi 
agradaria mantenir la quantitat de 120.000 euros.

Sra. Sánchez: Sap que la moció va en positiu i tots van en la mateixa línia. El Sr. Molina està 
parlant molt del romanent, però no poden introduir el romanent al pressupost.
Pressuposten el que s’ingressa.
Dins de les possibilitat de l’Ajuntament i de què són sensibles en aquesta àrea, i que creuen 
que han d’ajudar a les famílies que ho sol·licitin, augmenten la partida a 72.000 euros.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat, amb el vots en contra de les Sres. Marí, Sansano, 
Fajarnés, Sánchez, Srs. Daura, Flores, Gallego y Larroda, a favor de les Sres. Costa, Boned, 
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Martínez, García, Valladolid, Sánchez-Jáuregui i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Rodrigo, 
Ferrer i Villalonga, el següent text:

“1.- Que al projecte de pressupostos per a l'any 2015, actualment en elaboració, es doti la 
partida per a 'ajudes de llibres de text' amb un import de 120.000,00 € per tal d'incrementar 
l'ajuda a les famílies.

2.- Instar al Govern Balear a recuperar el seu gasto en ajudes als llibres de text.

3.-  Acordar  que  el  sobrant  de  la  partida  es  destini  a  aules  amb  nens  amb necessitats 
educatives especials.”

10.4. Moció del grup PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d'acord en relació a la reforma 
de la LOREG impulsada pel Partit Popular.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA EN RELACIÓ
A LA REFORMA DE LA LOREG IMPULSADA PEL PARTIT POPULAR.

Enrique Sánchez Navarrete, 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

Els mitjans de comunicació han avançat durant aquest estiu la intenció del Govern del PP de 
seguir endavant amb la reforma de la Llei Electoral per a l'elecció directa d'alcaldes, encara 
que no tingui el suport de altres partits polítics. 
El passat 28 de juliol, el secretari general del PSOE, en la seva entrevista amb el president 
del Govern, ja va mostrar el seu desacord amb la reforma electoral proposada pel Govern del 
PP, traslladant un NO rotund al canvi del sistema d'elecció d'alcaldes, per entendre que no 
es poden proposar modificacions d'aquest calat sense acord polític ia pocs mesos de les 
eleccions municipals. 
El PSOE-Pacte entén que aquesta estratègia del PP consisteix a llançar un globus sonda, dir 
que estan oberts al diàleg i acusar a la resta de forces polítiques de no voler arribar a acords. 
Entenem que la política és diàleg, negociació i acord, però també és complir les regles de les 
quals ens hem dotat democràticament i no modificar-les en base a interessos partidistes. En 
resum, el Govern del PP no pot canviar les regles de joc minuts abans d'acabar el partit.

Per tot l'exposat es presenta la següent,

PROPOSTA D'ACORD

El  ple  de  l'ajuntament  d'Eivissa  s'oposa  frontalment  a  la  modificació  sense  consens  de 
qualsevol llei que afecti el funcionament del sistema electoral. 
En  particular,  el  ple  de  l'ajuntament  d'Eivissa  manifesta  la  seva  oposició  rotunda  a  la 
proposta de canvis en la LOREG que el govern del Partit Popular ha proposat. 
L'alcaldessa  de  la  ciutat  d'Eivissa  notificarà  immediatament  del  present  acord  a  la 
presidència del govern d'Espanya.
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Eivissa, 18 de setembre de 2014
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete

Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”

Sra.  Marí: Es  debatran  conjuntament  les  mocions  relatives  a  la  Loreg  i  les  votaran 
separadament.

Sr. Molina: Ara parlaran d’un nivell de decisió política a un escala que excedeix de l’àmbit 
municipal, no obstant les seues conseqüències tindran efecte en aquesta sala, en cas de que 
s’aprovi aquesta modificació, i que si s’apliqués la voluntat dels ciutadans es veuria alterada 
artificialment.
Creu que és un poc peculiar,  perquè segurament ni hi haurà cap lloc a l’Estat en el que 
tengui menys sentit aquesta llei, perquè aquí han vist la majoria absoluta desintegrar-se els 
darrers dos anys. Per tant el propòsit últim de la llei que és reforçar majories, han vist que no 
té molta aplicació pràctica.
Hi ha alguns aspectes que haurien de tenir tots en compte, i és que el 80% del Ajuntaments 
d’Espanya, actualment estan governats per una majoria absoluta, llavors s’està atacant un no 
problema.
A les enquestes que se li pregunta a la gent quines preocupacions té, apareixen coses com 
la Monarquia, la Llei d’Avortament, la pujada de tarifes energètiques, els bancs, els retalls,  
l’atur,  el  desastre del prestige,  i  ningú parla dels alcaldes,  és a dir,  la gent no té aquest 
problema.
Creu que la Llei General Electoral requereix un retoc, però en un camí completament diferent 
que el que proposa el Partit Popular, que és per millorar la proporcionalitat, que per cert en 
els ajuntaments es respecta, perquè el nombre de regidors elegits, a partir d’un cert nombre, 
és pràcticament proporcional als vots que rep cada força, i això està bé perquè estam a un 
país plural, plurinacional, que té una gran diversitat lingüística que l’enriqueix, un país que 
s’estàn convertint en multicultural per la immigració positiva que té, i això es reflexa també en 
la pluralitat  de la representació política dels ciutadans,  i  això és bo, perquè hi  pot  haver 
partits d’àmbit  estrictament local,  com per exemple EPIC, o com podria ser un partit  que 
representés a un barri d’una gran ciutat, que està bé que vegi que la seua veu s’escolta, i  
això s’aconsegueix gracies a la proporcionalitat.
En aquest país hi ha partits que estan molt còmodes en aquesta pluralitat, entenen que totes 
les veus han de ser escoltades, i pensen que això es vol pervertir amb aquest globus sonda, 
perquè encara no hi  ha  una proposta damunt  la  taula  de ningú,  però està molt  present 
perquè tres grups diferents han presentat una moció al respecte en aquest Ple.
La intenció declarada d’aquesta reforma és garantir l’estabilitat, i un dels arguments és que 
es facin pactes preelectorals, que després no s’engany a la ciutadania pactant amb un o amb 
l’altre. En aquesta illa hi ha dos exemples completament oposats, que han aconseguit l’efecte 
absolutament oposat al que pretén la llei. Un, el PREF es va presentar dins de les llistes del 
PP en aquesta legislatura i és evident el que ha passat, és a dir, un acord preelectoral que 
pretenia reforçar una majoria ha deixat de tenir efecte, i no obstant, un pacte postelectoral de 
dos  partits  que  havien  dit  que  mai  pactarien,  dóna  una  estabilitat  en  aquest  moment  a 
l’Ajuntament de Sant Josep.
Per altra banda, el Partit Popular sap que en aquest moment no hi ha ningú que vulgui pactar 
amb ells després d’unes eleccions i menys en els ajuntaments, i els alcaldes del PP tenen 
por i demanen que es canviï la llei però ho demanen quan queda poc temps per acabar la 
legislatura.  No s’ha de jugar  amb una cosa tant  seria com és un element en el  qual  es 
fonamenta la democràcia d’aquest país com és sistema electoral.
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El PSOE ha denominat a aquesta proposta una topinada electoral. Creuen que els ciutadans 
volen més democràcia i la democràcia és pluralitat, és saber negociar, saber parlar, saber 
debatre,  saber arribar a acords quan sigui  oportú,  i  el  PP amb aquest  globus sonda vol 
pervertir un dels fonaments de la democràcia.
Si el PP vol reformar la llei electoral té possibilitat de fer-ho, que ho plantegi, però sense la 
pressió imminent d’un procés electoral que perverteix el debat.

Sr. Ferrer: Està completament d’acord amb el que ha dit el Sr. Molina. Com a partit molt més 
minoritari  ja  fa  temps  que  demanaven  que  la  llei  es  tenia  que  reformar  cap  a  una 
proporcionalitat nova, es troben amb una situació que ataca i perverteix la democràcia, en 
aquests moments en què la gent s’està allunyant de la política, que no vol saber res d’aquest 
sistema  electoral  es  troben  que  compliquen  molt  més  la  situació,  amb la  qual  cosa  es 
reafirmen més les grans majories. Això treu pluralitat, és antidemocràtic, a més una llei que 
té que afectar directament als ciutadans, perquè els ajuntaments són la primera línia de foc 
de la política,  són els que estan més aprop dels ciutadans. Amb aquesta llei  que,  estan 
intentant entrar amb calçador, seria eliminar que hi hagués aquesta pluralitat.
El tema de la proporcionalitat és un tema que fa molt que està damunt la taula i que s’hauria 
d’haver començat a parlar-ne, però d’una manera consensuada amb tots els grups polítics, 
en comptes d’intentar introduir una llei per la força mesos abans d’unes eleccions, per crear 
un bipartidisme més fort, i per intentar salvar una situació política d’un partit determinat. És 
una cosa totalment antidemocràtica, és un retrocés absolut cap al sistema menys plural.
Demana  que  es  retiri  immediatament  aquest  intent  de  topinada,  és  treure-li  força  a  la 
democràcia. Durant aquesta legislatura han vist que s’anaven retallant drets als ciutadans, i 
aquest és un dret més dels ciutadans de poder elegir als seus regidors directament, això és 
el que marca la llei i és el que s’hauria de seguir fent.

Sr. Villalonga: Creu que estan debatint sobre una declaració d’intencions per part del govern 
central, de reforma de la llei que encara no està específicament determinat que és el que 
volen modificar. Creu que una bona part d’aquest plenari coincideix que el que volen fer és 
un  bunyol,  i  per  continuar  la  topinada  i  el  sistema bipartidista,  però  abans  de continuar 
debatent,  pensa que s’haurien de pronunciar  quan ja  existeix  alguna cosa en concret  al 
respecte. Recolzarà les mocions perquè l’Ajuntament es pronunciï en contra.

Sr. Rodrigo: Han presentat una moció  instant a que el Ple li  comuniqui al President  del 
Govern que rebutgen qualsevol reforma de la Llei Electoral sense el previ consens entre les 
forces polítiques amb representació a nivell nacional.
Després subsidiàriament hi ha un segon punt que diuen que, arribat el cas, i si ho fa sense el 
consens, al menys que tengui en comptes el vot electrònic i el sistema de llistes obertes.
Està  d’acord  amb  el  Sr.  Villalonga  de  què  estan  debatent  una  cosa  que  encara  no  té 
proposta concreta, però com que ja els hi han llançat aquest globus sonda, li envien aquesta 
enquesta d’opinió per dir-li al President del Govern que la majoria d’aquest Ple s’oposa.
El  que plantegen a  la  moció  és  que,  sempre les  modificacions  de la  llei  electoral  s’han 
realitzat d’acord amb els grups de l’oposició. Consideren que el sistema electoral és una de 
les  peces  fonamentals  que  sustenten  els  sistema  democràtic,  i  no  es  pot  modificar  els 
sistema electoral en funció de com surtin les enquestes a un determinat partit.
El PP ara mateix passa d’unes enquestes del 2011 amb una intenció de vot del 45%, i a dia 
d’avui es troba unes enquestes del 30%, i tendrà una conseqüència electoral.
Pretenen substituir  el  sistema proporcional  ja instal·lat  des de la Constitució Espanyola,  i 
tornar al sistema majoritari.
Això és una crida d’atenció i dir-li al Sr. Rajoy que si volia una contestació amb aquest globus 
sonda que ja la té per conducta oficial, i que per favor si vol canviar la llei que ho faci per  
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consens.

Sra.  Sansano: La  moció  que  ha  presentat  el  PP  motiva  que  amb  l’article  140  de  la 
Constitució, els regidors seran escollits pels vesins del municipi mitjançant sufragi universal, 
igual, lliure, directe i secret, i els alcaldes seran triats pels regidors o pels vesins, per tant la 
porta  està  oberta  fa  anys  des  que  es  va  aprovar  la  Constitució.  La  pròpia  Constitució 
contempla la possibilitat de què els alcaldes puguin ser escollits pels vesins.
Al 1998 el grup parlamentari socialista va plantejar una proposició de llei orgànica, que tenia 
per objecte la modificació de l’elecció dels alcaldes. No entén perquè ara no pot estar bé i 
abans si d’havia estar bé.
Més endavant en el programa electoral de les eleccions generals de 2004, el PSOE va tornar 
a  plantejar  l’elecció  directa.  D’altra  banda  en  el  programa electoral  en  el  que  el  PP va 
concórrer  a  les  eleccions  de  2011,  ja  es  deia  que  promourien  la  reforma  d’un  sistema 
electoral municipal per respectar la voluntat majoritària dels vesins garantint, al mateix temps, 
l’estabilitat dels ajuntaments, per tant el grup municipal del PP presenta aquesta proposta 
d’acord per implantar el sistema d’elecció directa dels alcaldes de la llista més votada en tots 
els municipis d’Espanya.
Té  raó  el  Sr.  Molina  que  és  un  plantejament  que  excedeix  l’àmbit  municipal,  però, 
evidentment, tots els efectes recauran sobre els municipis.
Creu que si ara és un globus sonda també ho era abans.
El 80% dels municipis  estan governats per majories, i  en els llocs on no hi  ha aquestes 
majories es donen situacions estrambòtiques. Quina por hi ha de plantejar això? Per què es 
podia plantejar abans i no es pot plantejar ara?
La pluralitat és bona, però no la consoliden els polítics, ve donada pels vots dels ciutadans. 
Partits ni ha molts, encara que és veritat que ni ha alguns que tenen més vots que altres.
Creuen que sempre serà millor que governi el grup majoritari.
No creu que sigui una llei que s’intenta posar en calçador com diu el Sr. Ferrer, en primer lloc 
perquè encara no hi ha cap llei, és un tema que s’ha plantejat i que s’ha demanat diàleg.

Sr. Molina: No deixa de ser curiós que la Sra. Sansano que acaba d’abandonar el PP, li 
toqui defensar la topinada que pretén imposar el PP.
És possible que els globus sonda del passat que parla la Sra. Sansano, es paressin perquè 
no hi havia consens. No es tracta de fer cadascú el que vulgui en un tema com aquest, es 
tracta de fer el que vulguin tots perquè faci funcionar el sistema que hi ha, i perquè faci que 
els ciutadans es vegin prop de la política.
Creu que és més ric debatre en els plens, perquè sinó quin sentit tendran perquè la majoria 
de les coses les decidirà l’alcalde per si mateix abans d’arribar al Ple. Creu que és més 
interessant, enriquidor i positiu incorporar opinions diverses, i com a tal ho defensen.
Si el PP vol reformar la llei electoral que ho proposi en el mes de juny 2015, no hi ha una 
pressió immediata damunt, no hi ha la imminència d’un procés electoral, tal vegada l’ambient 
sigui més propici per buscar canvis. La impressió que dona aquesta reforma electoral és que 
el PP divideix als ciutadans en dos tipus, els que voten al PP i els que s’equivoquen.
Pensen que la proposta que llança el PP ve motivada per la por, perquè sap que ha de tocar 
una llei orgànica, i això requereix majoria absoluta en el Congrés, i sap positivament que no 
tendrà la majoria després de les properes eleccions.

Sr. Ferrer: Intenten fer una reforma només per poder guanyar els ajuntaments. És difícil 
d’entendre que la Sra. Sansano faci una defensa d’una majoria vist  el  que ha passat en 
aquest ajuntament durant aquesta legislatura.

Sr. Rodrigo: Centrant-se en el debat de les mocions que realment no demanen res de tema 
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jurídic, perquè està clar que no saben la proposta concreta del PP.
Creu que el que està fent el PP amb el seu discurs és fomentar el sistema majoritari, no és 
una elecció directa d’alcaldes,  no és una llista oberta,  no és un vot  preferent com estan 
plantejant altres formacions polítiques.
El PREF no s’oposa a les modificacions de la LOREG, el que intenta des de l’Ajuntament 
d’Eivissa, dir-li  al President del Govern, com que estan important la llei  electoral per a la 
democràcia, que no vagin per lliure que arribin a un consens.

Sra. Sansano: Ara s’ha fet pública aquesta proposta i  s’ha demanat el  consens,  de què 
tenen por?
Considera que si hi ha partidisme és perquè el consolida els vots dels ciutadans.
Sempre hi ha hagut partits majoritaris, però també un gresol de petits partits que han enriquit 
la vida política.
No han de ser demagògics perquè, en quan temps es fa una llei i entra en vigor? No hi posa 
menys d’un any, per tant creu que no afectarà les properes eleccions.
Creu  que  ningú  s’equivoca,  cadascú  vota  segons  la  seua  consciència  i  les  seues 
circumstàncies.
No entén perquè volen lligar això amb els procés electoral, una cosa es proposar un canvi de 
la llei electoral per a l’elecció d’alcalde, sigui quin sigui el moment, que sempre serà dins de 
la legislatura i governant un partit, per tant no és un argument vàlid perquè sempre seria el 
moment inadequat.
El que ha passat en aquest Ajuntament ha set patètic, lamentable i li fa vergonya, però s’han 
de refer i han de seguir endavant perquè tenen un compromís amb la ciutadania.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb el vots en contra de les Sres. Marí, Sansano, 
Fajarnés, Sánchez, Sánchez-Jáuregui, Srs. Daura, Flores, Gallego y Larroda, a favor de les 
Sres.  Costa,  Boned,  Martínez,  García,  Valladolid,  Srs.  Costa,  Sánchez,  Ruiz,  Molina, 
Rodrigo, Ferrer i Villalonga.

10.5. Moció  del  grup  Popular,  amb  proposta  d'acord  per  recolzar  la  reforma  de  la  Llei 
Electoral i promoure l'elecció directa de l'Alcalde. 

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR DE L'AJUNTAMENT D'EIVISSA PER 
RECOLZAR LA REFORMA DE LA LLEI ELECTORAL I PROMOURE L'ELECCIÓ 

DIRECTA DE L'ALCALDE

El Grup Municipal Popular a l'Ajuntament d'Eivissa, a l’empar del que se estableixen 
els  articles  91.4  i  97  del  Real  Decret  2568/1986  pel  qual  s'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

L'article 140 de la Constitució estableix: “La Constitució garanteix l'autonomia dels municipis. 
Aquests gaudiran de personalitat jurídica plena. El seu govern i administració els correspon 
als seus respectius ajuntaments, integrats pels alcaldes i  els regidors. Els regidors seran 
triats pels veïns del municipi mitjançant sufragi universal, igual, lliure, directe i secret, en la 
forma establerta per la llei. Els alcaldes seran triats pels regidors o pels veïns. La llei regularà 
les condicions en les quals procedeixi el règim de consell obert”.
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És a dir, la Constitució contempla la possibilitat que els alcaldes siguin triats directament pels 
veïns. És més, en 1978 el govern d'Adolfo Suárez va presentar un projecte de llei d'Eleccions 
Locals que preveia la designació automàtica com a alcalde del cap de llista de la candidatura 
més votada. Per tant, no només establia un sistema d'elecció directa, sinó que la llista que 
comptés amb un major suport ciutadà havia d'assumir la responsabilitat del govern municipal.

Encara que aquesta previsió normativa no va resultar aprovada, la veritat és que a diversos 
països del nostre entorn, com França i Portugal es contempla la designació com a alcalde de 
la persona que encapçali la llista més votada.

Així  mateix,  durant  l'actual  període  constitucional  va  haver-hi  diverses  propostes  o 
plantejaments programàtics de reforma del marc electoral municipal. Així, en 1998 el grup 
parlamentari  Socialista va plantejar  una proposició  de llei  orgànica que tenia per  objecte 
modificar l'elecció dels alcaldes.

En l'Exposició de Motius de la citada norma es deia: “En definitiva, las razones que justifican 
la elección directa del Alcalde por todos los electores son de naturaleza política, es decir, son 
razones fundadas en la búsqueda de una mejor gobernabilidad, de una mayor identificación 
del Alcalde con los electores y, en fin, de un reforzamiento del Ayuntamiento como institución 
destinada a proporcionar servicios a los ciudadanos”.

Aquesta  iniciativa  del  grup  parlamentari  Socialista  proposava  canvis  substancials  que 
afectaven a l'elecció directa de l'alcalde com l'establiment d'una prima electoral per al grup 
polític de l'alcalde guanyador o una segona volta. No obstant això, quan el Congrés dels 
Diputats va ser dissolt aquesta iniciativa legislativa va caducar.

Més  endavant,  al  programa  electoral  amb  que  el  PSOE  va  concórrer  a  les  Eleccions 
Generals de 2004, aquest partit va tornar a plantejar l'elecció directa. De fet, aquesta va ser 
una de les principals propostes a l'inici de la redacció del Llibre Blanco per a la reforma del 
règim local, que va ser incomplida.

D'altra banda, al programa electoral amb que el PP va concórrer a les eleccions Generals de 
2011, i en les quals va comptar amb un notable suport ciutadà, ja es diu que: “Promourem la 
reforma  del  sistema  electoral  municipal  per  respectar  la  voluntat  majoritària  dels  veïns 
garantint, al mateix temps, l'estabilitat dels ajuntaments.”

Una reforma electoral que permeti als ciutadans triar directament a l'alcalde, personificant 
més la seva elecció, en permetre que la màxima responsabilitat municipal recaigui sobre el 
cap de llista de la candidatura més votada.

Per tant, des d'aquest grup municipal considerem que ha de reforçar-se la legitimitat popular i 
representativa dels alcaldes, facilitant la governabilitat, garantint l'estabilitat durant el mandat 
electoral i possibilitant el compliment del programa electoral proposat als ciutadans.

Per tot això, elevem al Ple l'adopció del següent

ACORD
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• L'Ajuntament d'Eivissa insta al Govern d'Espanya a realitzar quantes modificacions 
legals siguin oportunes per implantar el sistema d'elecció directa dels alcaldes de la 
llista més votada en tots els municipis d'Espanya.

Eivissa, a 22 de setembre de 2014
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

A L’AJUNTAMENT D’EIVISSA
Sgt. Catalina Sansano Costa”

Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb el vots a favor de les Sres. Marí, Sansano, 
Fajarnés,  Sánchez,  Srs.  Daura, Flores,  Gallego y Larroda,  en contra de les Sres. Costa, 
Boned,  Martínez,  García,  Valladolid,  Srs.  Costa,  Sánchez,  Ruiz,  Molina,  Rodrigo,  Ferrer, 
Villalonga, i l’abstenció de la Sra. Sánchez-Jáuregui.

“10.5 bis.- Donat compte de la moció presentada pel Grup Municipal PREF, del tenor literal 
següent:

“IGNACIO RODRIGO MATEO, Concejal de este Ayuntamiento y Portavoz del Grupo 
Municipal PREF, al amparo del artículo 87 de la Ley 20/2006, Municipal y de Régimen Local 
de las Islas Baleares,

EXPONE

1.-  Que el  Presidente  del  Gobierno recientemente ha defendido  que su Gobierno 
planteará una reforma legal que permita dar la alcaldía a quien gana las municipales, no a  
una  coalición  formada  “por  cinco  que  han  perdido  las  elecciones”, manifestado  incluso 
algunos dirigentes del Partido Popular, en los medios de comunicación, que la reforma se 
llevará a cabo aunque no logren el consenso con otras fuerzas políticas.

2.-  La  Ley  Electoral  jamás  ha  sido  modificada  en  España  sin  consenso  político, 
pretendiéndose con al reforma planteada por el Partido Popular perpetuar el bipartidismo en 
nuestro país, más ahora que, tras las elecciones europeas, el Partido Popular ha visto como 
la ciudadanía tiene más opciones políticas y que, inevitablemente, el arco parlamentario se 
enriquecerá con la disgregación del voto hacia fuerzas políticas minoritarias.

La reforma que se plantea, a escasos ocho meses de las elecciones, sólo se justifica 
por el interés partidista del PP cuyo fin es el asegurarse todas aquellas alcaldías que en las 
encuestas ven peligrar por el cambio de actitud de los ciudadanos/votantes.

3.- Que la Constitución Española establece en su artículo 140 que Los Concejales 
serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo 
y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales 
o por los vecinos.

Por lo expuesto,

Solicita que se incluya en el orden del día del siguiente pleno ordinario municipal la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO
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1º Que se comunique al Presidente del Gobierno que el Pleno del Ayuntamiento de Eivissa 
rechaza  cualquier  reforma  de  la  Ley  Electoral  sin  el  previo  consenso  entre  las  fuerzas 
políticas con representación a nivel nacional.

2º Que para el  improbable caso,  por  la  falta de apoyos,  que por  parte del  Gobierno de 
España se opte por reformar la vigente Ley Electoral, el Pleno del Ayuntamiento le insta para 
que aproveche la ocasión e incluya en dicha reforma las listas abiertas y el voto electrónico.

En Eivissa, a 20 de septiembre de 2014.

Fdo: Ignacio Rodrigo Mateo”

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb el vots en contra de les Sres. Marí, Sansano, 
Fajarnés, Sánchez, Sánchez-Jáuregui, Srs. Daura, Flores, Gallego y Larroda, a favor de les 
Sres.  Costa,  Boned,  Martínez,  García,  Valladolid,  Srs.  Costa,  Sánchez,  Ruiz,  Molina, 
Rodrigo, Ferrer i Villalonga.

10.6. Moció del Grup EPIC, amb proposta d'acord, sobre revisió de tots els acords plenaris 
relacionats amb el CETIS. Instar a la societat IMVISA a la revisió de tots els acords adoptat  
en  els  Consells  d'Administració  relacionats  amb  el  CETIS.  I  sol·licitat  a  Secretaria  i 
Intervenció  la  realització  d'un  informe,  en  el  termini  d'un  mes,  de  cadascuna  de  les 
irregularitats denunciades en els plens anteriors.

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

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

EXPONE 

Que el pasado 27 de enero y el 26 de junio, en el Pleno de este Ayuntamiento se han 
formulado propuestas de revisión de acuerdos Plenarios relacionados con el CETIS, citando 
la siguiente cantidad de irregularidades de los distintos acuerdos Plenarios:

• 22-12-2003. Encomienda a IMVISA. Irregularidades: 18.
• 30-03-2005. Aprobación tarifas CETIS. Irregularidades: 6.
• 30-03-2005. Ampliación de la encomienda a IMVISA (subsuelo). Irregularidades: 5.
• 17-12-2008. Adquisición del derecho de uso de la torre II del CETIS. Irregularidades: 

8.
• 28-02-2013. Revisión tarifas CETIS. Irregularidades: 2.

Que en la mayoría de las votaciones efectuadas el equipo de gobierno ha justificado 
su voto con supuestos informes de Intervención y Secretaría de este Ayuntamiento que, pese 
a nuestras reiteradas peticiones, no ha aportado hasta la fecha.

Por tanto, dada la inexistencia de justificación por parte de Secretaria e Intervención 
para la revisión de los acuerdos Plenarios adoptados por este Ayuntamiento en relación al 
CETIS, y vista la larga lista de irregularidades citadas en cada Pleno, que implican asimismo 
a la sociedad de capital público IMVISA,
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SOLICITA

Que  se  incluya  en  el  orden  del  día  del  próximo  Pleno  Ordinario  Municipal  las 
siguientes:

PROPUESTAS DE ACUERDO

1. Revisión de todos los acuerdos Plenarios relacionados con el CETIS.

2. Instar a la sociedad pública IMVISA a la revisió de todos los acuerdos adoptados en 
los distintos Consejos de Administración relacionados con el CETIS.

3. Solicitar la realización en el plazo máximo de un mes a la Secretaría e Intervención 
de  este  Ayuntamiento  de  un  informe  sobre  cada  una  de  las  irregularidades 
denunciadas en los Plenos anteriores.

Eivissa, a 21 de septiembre de 2014

Antonio Villalonga Juan

Intervencions:

Sr.  Villalonga: En els  passats Plens 27 de febrer  i  el  26 de juny  plantejaren al  Ple  39 
irregularitats  que  van  llegir,  en  relació  als  cinc  acords  plenaris  adoptats  per  aquest 
Ajuntament  sobre  el  CETIS.  Sobre  l’encomana  de  gestió  en  van  plantejar  18,  sobre  la 
primera aprovació de tarifes 6, sobre l’ampliació d’encomana a imvisa 5, per adquirir el dret 
d’us de la torre II, vuit irregularitats i sobre la modifiació de tarifes, 2. Segurament es van 
quedar curts. 
L’equip de govern en les dues votacions, tenia una sèrie d’informes que justificaven el vot en 
contra de les revisions dels acords Plenaris. Els hi va etranyar que hi hagués documents que 
ho justifiquessen i varen demanar còpia dels mateixos en el mateix Ple, i el passat 10 de 
setembre tornaren a reiterar la petició d’aquests documents. Com que no se’ls ha entregat 
cap document al respecte, han considerat oportú, ara que hi ha un nou equip de govern i pot 
tenir una altra vissió de les circumstàncies, que es revisi el que es va acordar. 
Consideren que poden plantejar això i donar un termini més ampli perquè es puguin revisar 
amb tranquil·litat aquestes qüestions, ja que pensen que s’ha d’aclarir que ha passat amb el 
CETIS. 

Sr.  Rodrigo: Demana  que  es  puguin  votar  els  tres  punts  per  separat,  i  que  concretés 
l’ampliació de termini del punt tercer, per no saturar a Secretaria i a Intervenció.
Confirmar que, donat que li corresponia en anteriors ocasions defensar el CETIS, sempre ho 
ha fet amb informes de la casa. 
Entén que els informes que ha anat emetent el Secretari poden donar contestació a tots els 
plantejaments que ha fet el Sr. Villalonga. 

Sr. Flores: Estan disposats a votar a favor si allarga els termis. Al menys hauria de donar 4 
mesos.

Sr.  Villalonga: Estan  disposats  a  que  es  votin  per  separat  els  tres  punts.  La  proposta 
quedaria així:
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1. Análisis de todos los acuerdos Plenarios relacionados con el CETIS, en el plazo 
de cuatro meses.

2. Instar a la sociedad pública IMVISA, en el plazo de cuatro meses, al análisis de 
todos  los  acuerdos  adoptados  en  los  distintos  Consejos  de  Administración 
relacionados con el CETIS.

3. Solicitar  la realización en el  plazo máximo de cuatro meses a la Secretaría e 
Intervención  de  este  Ayuntamiento  de  un  informe  sobre  cada  una  de  las 
irregularidades denunciadas en los Plenos anteriores.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Demana que s’especifiqui el terme “revisió”.

Sr.  Costa: Votaran  en  contra  d’aquesta  moció.  Aquest  exercici  arqueològic  permanent, 
entenen que bloqueja els serveis administratius. Secretaria i Intervenció tenen moltes més 
funcions que complir cada dia, que revisar uns acords que es varen adoptar, i que si el Sr. 
Villalonga no està d’acord amb alguns d’aquests acords els impugni, vagi als tribunals.
Tots aquests acords s’han adoptat amb els informes pertinents i amb les majories dins del 
Consell d’Administració que debien pertocar. Si els vol impugnar, que creu que ja ho ha fet 
perquè ha anat a Fiscalia i ha posat una denuncia. 
Per cert el Sr. Villalonga demana tantes coses, i el Sr. Rodrigo li va demanar que si li podia  
passar la denuncia que havia presentat, i encara estan esperant que els hi ensenyi. 
Aquesta perseverança comença a ser un poc esgotadora, i  també comença a cansar als 
treballadors de la casa, perquè ara vol que l’Interventor i el Secretari facin un informe des del 
2001 fins al 2014. Tot té un límit i creu que el Sr. Villalonga està començant a travessar-l’ho. 
No votaran a favor aquesta moció.

Sr. Rodrigo: Els punts 1 i 2 els votaran en contra, i el 3 el votaran a favor. També li pareix un 
brindis al sol, perquè si l’equip de govern es vol donar un termini de 2 o 3 mesos perquè el 
Secretari faci un informe, no feia falta aquesta moció. L’Alcaldessa li demana al Secretari un 
informe del que ella vulgui i ja està.
Entén que tots els informes que li varen anar donant per a ell són vàlids. 

Sr. Villalonga: No pretenen imputar a ningú. Qui s’ha equivocat, s’haurà equivocat i punt. 
Són  molt  meticulosos  per  denunciar  segons  quines  coses,  i  segons  quines  altres  no 
existeixen i no han existit. En el Ple de 26 juny van indicar 39 irregularitats. Van demanar 
informes i no hi ha informes. No els hi han aportat cap informe. 
El Sr. Rodrigo va dir que votaven que no perquè hi havia informes i no existeixen. Vol saber 
si, per exemple, la reforma que es va fer del PGOU si va ser correcta o no. 
Fa una queixa a l’Alcaldessa de que, el tres mesos que ha demanat documentació no se li ha 
entregat.

Sr. Rodrigo: És un humil regidor i no té la capacitat o responsabilitat de donar fe del que 
passa a l’Ajuntament, però si el Sr.  Villalonga creu en la seua paraula, aquests informes 
existeixen i ell els ha vist. Una altre cosa és que no els hi hagin notificat.

Sr. Secretari: Vol fer constar que emet informes en base a les mocions que es presenten, no 
en base a afirmacions que es puguin dir en un Plenari.
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Sr. Costa: Ja sap que l’Alcaldessa és la que ordena el debat, però el que han viscut ara 
mateix no ha set un torn d’al·lusions, ha set una intervenció que podria provocar una tercera 
intervenció.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Amb les revisions que el Sr. Secretari i la Sra. Interventora, o qui 
correspongui farà, es faran informes sobre aquests acords que s’han adoptat? Només és una 
aclariment per saber que estan votant. 

Sra. Marí: Se’ls hi va fer un informe sobre que el dret d’accés a la informació per part dels 
Srs. Regidors, no anés en detriment del normal funcionament de l’Ajuntament, i últimament la 
Secretaria està manifestant que efectivament s’està fent un ús abusiu de l’anomenat dret a la 
informació. A vegades es troben col·lapsats per la informació sol·licitada.
En aquest punt que creu que és important pel Sr. Villalonga, donat que no tenen els tres 
punts clarificats, demana un recés de deu minuts.

Es fa un recés de deu minuts.

Sr. Villalonga: Canvia la primera proposta d’acord, i la nova queda com segueix:

1. Análisis  de todos los acuerdos Plenarios relacionados con el  CETIS,  en cuatro 
meses.

El segon queda igual:

2. Instar a la sociedad pública IMVISA, en el plazo de cuatro meses, al análisis de 
todos  los  acuerdos  adoptados  en  los  distintos  Consejos  de  Administración 
relacionados con el CETIS.

El tercer també es canvia i la nova queda com segueix:

3. Solicitar  la realización en el  plazo máximo de cuatro meses a la Secretaría e 
Intervención  de  este  Ayuntamiento  de  un  informe  sobre  cada  una  de  las 
irregularidades denunciadas en los Plenos anteriores.

Sotmès el punt 1 de l’assumpte a votació és desestimat amb el vots a favor de les Sres. 
Marí, Sansano, Fajarnés, Sánchez, Sánchez-Jáuregui, Srs. Daura, Flores, Gallego, Larroda i 
Villalonga, en contra de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García, Valladolid,  Srs. Costa, 
Sánchez, Ruiz, Molina, Rodrigo, Ferrer.

Sotmès el punt 2 de l’assumpte a votació és desestimat amb el vots en contra de les Sres. 
Marí, Sansano, Fajarnés, Sánchez, Costa, Boned, Martínez, García, Valladolid, Srs. Daura, 
Flores, Gallego, Larroda, Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Rodrigo, Ferrer, i a favor de la Sra. 
Sánchez-Jáuregui i del Sr. Villalonga.

Sotmès el punt 3 de l’assumpte a votació és aprovat amb el vots a favor de les Sres. Marí, 
Sansano,  Fajarnés,  Sánchez,  Valladolid,  Sánchez-Jáuregui,  Srs.  Daura,  Flores,  Gallego, 
Larroda, Rodrigo, Villalonga, i en contra de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García, Srs. 
Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer.

10.7.- Donat compte de la moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, del tenor 
literal següent:
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“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA SOBRE EL 
CONTRACTE DE DESRATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ DEL MUNICIPI D’EIVISSA.

Montserrat García Cuenca, 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

A la vista del  manifest  mal  servei  que està donant  l’empresa adjudicatària  del  servei  de 
desratització i desinsectació al municipi d’Eivissa, bé sigui perquè el contracte és insuficient 
per les necessitats de la ciutat, bé perquè no es compleix tot el que aquest preveu.

Vist que ja es va debatre aquesta qüestió a una sessió plenària abans de l’estiu, quan es va 
posar de manifest que l’empresa no fa tot el que seria necessari per garantir la salubritat al 
municipi i que els informes de l’empresa estableixen una sèrie de recomanacions de les que 
l’Ajuntament fa cas omís.

Donat que aquest contracte finalitza al mes d’octubre de 2015 si no es prorroga de mutu 
acord per les dues parts.

Es planteja la següent

PROPOSTA D'ACORD

1. Instar a la Regidoria de Salut Pública a prendre les mesures necessàries per tal que 
es compleixi en la seva totalitat el contracte de desratització i desinsectació de la ciutat i 
que, en cas que no es faci o resulti insuficient per a les necessitat de la ciutat, es comenci 
a tramitar la rescissió del mateix.

2. Es suplementi amb la quantitat necessària al pressupost de 2015 la partida destinada 
a fer front a aquest contracte per tal que la nova contracta que comenci a operar l’any 
que ve resolgui de manera efectiva els molts de problemes detectats actualment quant a 
aquest servei. 

Eivissa,  21 de setembre de 2014

Sgt. Montserrat García Cuenca
Regidora del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa.”

Intervencions:

Sra. Garcia: Vol despedir-se del Sr. Larroda. Ha estat un plaer treballar amb ell. Gracies als 
informes que li ha passat el Sr. Larroda, ha pogut fer un estudi sobre el que s’ha fet al llarg 
d’aquests mesos amb el control de plagues a la ciutat. L’empresa fa 11 mesos que treballa a 
Eivissa, i només té cinc informes.
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S’haurien de fer 12 accions de desratització a l’any, 4 de xoc i 8 de control, que serien una al 
mes i no s’han fet. Tampoc s’aclareix en els informes quines són les de control i quines les 
de xoc.
Respecte  a  la  desinsectació  tampoc queda  clar  quines  són les  de xoc  i  les  de control. 
S’haurien  d’haver  fet  abans  de  la  calor,  i  no  s’han  fet.  I  mentre  fa  calor  s’haurien 
d’incrementar les accions sobre tot contra les paneres.
També s’haurien d’haver tractat el 100% dels registres i no ha pogut ser, perquè segons 
l’empresa hi ha registres que estan segellats, i altres enmig de carreteres i no es poden obrir. 
No sap si l’Ajuntament ha fet alguna cosa sobre aquest problema.
Els col·legis del municipi s’haurien de desinsectar, desratitzar i desinfectar en les vacances 
de nadal, setmana santa i estiu. Saben que en nadal i setmana santa no es varen fer tots,  
voldria saber si han aprofitat els tres mesos d’estiu per fer-ho en tots els col·legis.
En  els  informes  de  l’empresa  tampoc  s’informa  de  les  analítiques  per  prevenir  la 
legionel·losis en el col·legis.
A les dutxes i rentapeus de les platges s’haurien d’haver fet analítiques al maig i a l’agost. Al 
juny es varen fer a Talamanca, però a Figueretes i Platja d’en Bossa no surt en cap dels 
informes que s’hagin fet. A l’agost s’han fet?
Quant al control de coloms no s’ha fet ni el cens, que hauria d’haver estat fet un mes després 
de què l’empresa comencés a treballar.
Tot això els fa sospitar que no s’està complint amb el contracte en la seua totalitat. Podrien 
no  haver  dit  res  però  prefereixen  fer  aquesta  proposta  per  intentar  solucionar  aquest 
problema, que no és només d’imatge sinó que a més es pot convertir en un risc per a la 
salut. A continuació llegeix les dues propostes d’acord.

Sr. Flores: Des que han arribat se n’han adonat que no s’està complint amb el contracte. Ja 
han començat a fer accions de xoc concretes damunt barris, i a la vegada s’està mirant de 
rescindir  el  contracte  a  aquesta  empresa.  Però  abans  de  rescindir  el  contracte  estan 
tenguent contactes amb dues empreses que estarien disposades, perquè des del minut u 
que es rescindeixi el contracte a l’actual empresa, puguin començar a treballar.
De moment han fet actuacions en els barris d’es Pratet, a Figueretes, Es Clot, al Parc de la 
Pau, a Isidor Macabich.
Només s’han pagat una o dues factures perquè no compleixen.

Sra. García: El Sr. Flores acaba d’entrar però el seu equip de govern porta tres anys.
Els alegra que hagin pres una decisió. Estant contents que hagin pensat amb alternatives. 
S’hauran de donar-se pressa perquè amb el que ha plogut i la calor que fa empitjorarà la 
situació.
No li ha dit res de les escoles. Ho diu perquè sap que a l’escola d’adults no s’havia fet res en 
tot l’any.
Li agraeix que s’hagin posat en marxa amb això, i espera que no vegin la moció com a una 
crítica o un atac a l’equip de govern. Volen el millor per a la ciutat.

Sr.  Flores: Aquest  cap de setmana es  farà  una acció  en els  col·legis  de la  part  de  ca 
n’Escandell, sa Joveria.
No es prenen la moció com una crítica. Des del primer dia que arribaren ja prengueren la 
decisió de rescindir el contracte.

Sra. Marí: És un tema molt important i s’han posat a treballar, i s’està exigint a l’empresa que 
faci  tot  el  que  no  ha  fet  fins  que  hi  hagi  una  altra  empresa  que  pugui  fer  el  servei 
correctament.
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Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

11è. Decrets i comunicacions:

11.1.- 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.

11.2.- Es dona compte dels escrits dels portaveus dels grup municipals,  comunicants els 
regidors titulars i suplens representants a les Comissions Informatives, dels tenors literals 
següents:

“Dª Catalina Sansano Costa, Portaveu del Grup Polític Municipal del Partit Popular, per mitjà 
del  present,  adscric  com  a  titulars  i  suplents  als  Regidors  corresponents  al  citat  Grup 
Municipal a les Comissions Informatives que a continuació es transcriuen:

Comissió Urbanisme:
Juan Flores Jiménez.
Salvador Gallego del Águila.
Maria Fajarnés Costa.
Catalina Sansano Costa.

Suplents:
María del Mar Sánchez Gutiérrez
Constantino Larroda Azcoitia

Comissió Cultura:
Catalina Sansano Costa.
María del Mar Sánchez Gutiérrez.
Constantino Larroda Azcoitia.
Salvador Gallego del Águila.

Suplents:
Juan Flores Jiménez.
Maria Fajarnés Costa.

Comissió Economia:
María Fajarnés Costa.
Juan Flores Jiménez.
Maria del Mar Sánchez Gutiérrez.
Constantino Larroda Azcoitia.

Suplents:
Catalina Sansano Costa.
Salvador Gallego del Águila

Eivissa, 16 de setembre de 2014
La portaveu del Grup Municipal Popular de l’Ajuntament d’Eivissa.

Sgt. Catalina Sansano Costa”
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“Lurdes Costa Torres, portaveu del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa,

EXPOSA,

Que a la vista de la nova composició de les comissions informatives

PROPOSA,

Que en representació del grup municipal PSOE-Pacte s’afegeixi als següents regidors com a 
membres de cadascuna de les comissions:

A la Comissió d’Administració Municipal
Marc Costa Tur.

A la Comissió de Planificació Territorial
Ildefonso Molina Jiménez.

A la Comissió de Cultura
Enrique Sánchez Navarrete.

Que quant als suplements, es tinguin per nomenats els següents:

A la Comissió d’Administració Municipal
Suplent de Lurdes Costa Torres: Rafael Ruiz González.
Suplent d’Ildefonso Molina Jiménez: Carment Boned Verdera.
Suplent d’Enrique Sánchez Navarrete: Montserrat García Cuenca.
Suplent de Marc Costa: Maria Angeles Martínez.

A la Comissió de Planificació Territorial
Suplent de Lurdes Costa Torres: Carmen Boned Verdera.
Suplent de Marc Costa: Monserrat García Cuenca.
Suplent de Rafael Ruiz González: Enrique Sánchez Navarrete.
Suplent d’Ildefonso Molina: María Ángeles Martínez.

A la Comissió de Cultura
Suplent de Ángeles Martínez Corderas: Rafael Ruiz González.
Suplent de Montserrat García Cuenca: Lurdes Costa Torres.
Suplent de Carmen Boned Verdera. Marc Costa Tur.
Suplent d’Enrique Sánchez Navarrete: Ildefonso Molina Jiménez.

Sgt. Lurdes Costa Torres
Portaveu del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa

Eivissa, a 16 de setembre de 2014”

“IGNACIO RODRIGO MATEO, Concejal de este Ayuntamiento y Portavoz del Grupo 
Municipal  PREF, ante  esta  Secretaría  comparece  en nombre y  representación  del  Grup 
Municipal PREF y, como mejor proceda en derecho,

EXPONE
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PRIMERO.- Que el Grupo ha decidido designar como representantes del mismo en 
las diferentes Comisiones Informativas del Ayuntamiento a:

- Miriam Valladolid en la Comisión de Cultura. Suplente será Ignacio Rodrigo:
- Ignacio Rodrigo en las comisiones de Urbanismo y Economía/administración local. 

Como suplente se designa a Miriam Valladolid

Por lo expuesto,

Solicita  de  esta  Secretaría,  que  teniendo  por  presentado  este  escrito,  se  digne 
admitirlo y en su virtud se acuerde por designados los represnetantes en las comisiones 
informativas.

En Ibiza a 18 de septiembre de 2014

Fdo.: Ignacio Rodrigo Mateo”

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

12è. Mocions sense proposta d'acord: 

12.1.- Moció del grup EPIC, de control sobre la contractació de serveis jurídics externs.

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 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURIDICOS 
EXTERNOS

Esta moción pretende conocer aspectos relacionados con la contratación, por parte 
de este Ayuntamiento, de servicios jurídicos externos; entre otros, los siguientes:

• Aclarar  la  necesidad  de  efectuar  contrato  y/  o  concurso  público  para  la 
contratación de los referidos servicios.

• Informar si era o es necesaria por parte de este Ayuntamiento la realización 
de  concursos  y  contratos  para  la  prestación  de  servicios  jurídicos  en  los 
últimos diez años.

• Informar de los concursos y contratos efectuados en los últimos diez años, en 
relación a la prestación de servicios jurídicos a este Ayuntamiento.
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• Pleitos  en  curso  a  día  de  hoy,  nombre  del/de  la  letrado/a  o  empresa  de 
servicios jurídicos contratada e importes de contratación individualizados.

•  Explicar la reiterada negativa por parte del equipo de gobierno a entregar a 
este grupo municipal información relacionada con la contratación de servicios 
jurídicos externos.

Eivissa, a 21 de septiembre de 2014.

Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr. Villalonga: Aquesta moció pretén que l’Ajuntament aclareixi si durant els últims anys s’ha 
contractat o no de forma correcta, per part d’aquest Ajuntament, els serveis jurídics externs i 
si s’ha complert la normativa legal de contractació pública.
Com abans han dit que la Secretaria està saturada, lo curiós és que sempre està saturada 
quan ell  demanen coses, perquè la documentació referent a aquesta qüestió que tracten 
avui, la va demanar l’onze d’agost i després reiteradament i a dia d’avui encara no la té, i és 
saber qui està portant actualment la defensa jurídica de l’Ajuntament i quan cobra per a això.
Entén que en relació al tema de la moció la Sra. Alcaldessa tendrà més o menys informació, 
amb la qual cosa més que avui trobar respostes, el que li agradaria, encara que sigui una 
moció de control, és un compromís perquè en el termini d’un mes, l’Alcaldessa vingui amb 
respostes sobre el tema que planteja, i l’hi pugui aportar més informació de la que hagi pogut 
reunir per a avui.
S’ha contractat amb un bufet d’advocats per unes quantitats anuals que considera que era 
necessària la formulació d’un contracte públic i d’un concurs que no es va efectuar. Hi ha una 
factura de 19.800 euros. No els hi ha facilitat documentació de contractació.
Li  agradaria saber quin és el  criteri  que està emprant l’Ajuntament a l’hora de contractar 
lletrats, perquè entén que defensar a l’Ajuntament de tots els pleïts del CETIS, ho pot portar 
gent de fora, però igual ho podria portar gent d’aquí d’Eivissa si s’hagués fet un concurs i 
s’hagués publicitat.

Sra. Sansano: És un tema que té diverses implicacions.  Evidentment existeix una llei de 
contractes  de  l’administració  pública  que  s’ha  de  respectar,  i  que  en  general  parlen  de 
contractes menors inferiors a 18.000 euros, que es poden adjudicar directament.
En el cas de contractació de serveis jurídics, normalment es tracta de serveis que es poden 
allargar més d’un any, i la llei de contractes parla de serveis que es presten amb un màxim 
d’un any. Quan el temps excedeix que sol ser sovint perquè la justícia és lenta, ja no entra 
dins d’aquesta premissa.
Creu que els  temes,  sempre que sigui  possible,  els  ha de portar  l’assessoria  jurídica de 
l’Ajuntament, però aquesta assessoria que és molt bona, resulta insuficient perquè van tots 
desbordats,  i  després  hi  ha  temes  complicats  i  greus  que  és  millor  buscar  un  advocat 
especialista. Estan parlant de procediments judicials diferents i perfectament diferenciats pel 
que no es pot parlar de fraccionament. No és preceptiu realitzar un procediment de licitació 
de serveis jurídics, sempre que es respecti aquesta quantia prevista. Quan van contractar 
una advocada que se l’hi varen encomanar varis casos diferents el mateix dia,  personalment 
va  fer  constar  en acta  que ho veia  complicat  fer-ho,  tot  i  que comprèn que eren casos 
diferents, però així i tot l’Alcaldessa va dir que podien mirar altres pressupostos i creu que 
així ho estan fent.
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Sr. Villalonga: No entén si repassaran aquesta documentació i dins d’un mes tornaran a 
plantejar  unes conclusions més definides sobre el  que ha passat  els darrers anys i  si  la 
documentació que està demanant li  donaran. Hi ha un informe de la Junta Consultiva de 
contractació que diu clarament que els contractes menors no poden excedir d’un any. També 
diu que no hi pot haver discriminació entre els candidats.  La junta consultiva diu que la 
defensa jurídica s’ha de fer conjunta mitjanánt un sol contracte, respectant-se els principis de 
publicitat  i  concurrència.  Va passar  a  Imvisa i  passa a  l’Ajuntament  perquè sembla  que 
sempre es contracta al mateix bufet de Barcelona.
L’hi  agradaria saber perquè sempre s’està contractant al mateix bufet d’advocats Joaquin 
Tornós Abogaos  en  pràcitcament  totes  les  qüestions,  i  si  per  l’elevat  dels  imports  seria 
necessari contracte o concurs. 
Demana a la Sra.  Alcaldessa que es comprometi  que en el  termini  d’un mes aporti  més 
informació i digui si s’han fet bé les coses.

Sra. Sansano: No sap que ha passat els darrers anys amb les contractacions, i no creu que 
sigui possible rectificar coses que es varen fer en el passat. 
Parlem d’un contracte si és un sol cas, però quan són casos o causes diferents no és un sol 
contracte, són encàrrecs diferents.
El Sr. Villalonga parla de publicitat i lliure concurrència que és el que diu la llei, però és veritat 
que la llei fa una menció especial en el cas de serveis jurídics, i es comprèn perfectament 
perquè per cada cas o tema concret, es pugui recorrir a l’especialista adequat.
Ha parlat d’un advocat que se li encarreguen un tipus de temes, però hi ha altres advocats 
que sempre es contracten d’altres especialitats, com per exemple recursos humans. 

La junta consultiva ja estableix que els contractes de serveis de defensa jurídica, tindran la 
duració precissa per atendre adequadament les necessitats, o sigui que es poden prellongar 
per més d’un any. És una excepció.

12.2.- Moció del grup EPIC, de control sobre l'operador de GPS dels taxis de Vila.

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 EL OPERADOR DE GPS DE TAXIS DE VILA.

Esta moción pretende conocer las actuaciones realizadas por el equipo de gobierno y 
sus justificaciones, en relación al cierre del operador de GPS (FITIE), su posterior reapertura 
y las intenciones futuras, así como, entre otros, los siguientes aspectos:

• ¿A que entidad y exactamente, qué servicio se cerró?

• ¿Por qué no se publicitó correctamente el cierre del servicio?

• ¿Por qué se volvió a reabrir el servicio? ¿Bajo qué justificación?
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• ¿Qué sucederá si al finalizar el plazo otorgado de una semana, no pueden 
firmar  el  convenio?  ¿Se  les  permitirá  continuar  sin  cumplir  la  normativa? 
¿Puede  el  otro  operador  (el  legal)  exigir  algún  tipo  de  reclamación  al 
Ayuntamiento por este agravio?

• Si la asociación de taxistas que gestiona el servicio es patronal (los socios 
deben ser titulares de una licencia de taxi) ¿puede admitir como cliente/socio 
a un asalariado que dispone de una autorización temporal?

• Finalizado el plazo concedido de 15 días a los taxistas para trabajar con un 
operador  legal,  ¿qué  actuaciones  emprenderá  contra  los  que  no  hayan 
conectado con un operador legal?

Eivissa, a 21 de septiembre de 2014

Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr. Villalonga: Tornarà a demanar la documentació que no l’hi donen. Aquesta moció ve a 
controlar el que ha succeït en el sector del taxi la última setmana i mitja. Concretament què 
és  el  que tancaren del  servei  de GPS? Perquè no publicitaren que s’anava a  tancar  el 
servei?
S’ha assabentat per la premsa que s’ha firmat el conveni, i té grans dubtes sobre aquesta 
firma. Han firmat un conveni amb un operador i voldria saber, si abans de firmar el conveni el 
llegiren i miraren tots els requisits que es requerien per firmar-lo. L’operador que ha firmat 
compleix tots els requisits?

Sr. Flores: Es va tancar el servei de l’operador de GPS als taxistes de Vila. 
Pel que fa al tema de la firma, els serveis jurídics de la casa ho han vist bé, amb la qual cosa 
ho poden firmar tranquil·lament.

Sra. Marí: Aquest tema l’ha seguit de prop. Quan arribaren es trobaren en la situació de que 
ja s’havia requerit pels serveis tècnics i jurídics de la casa, que s’arreglessin les situacions 
que  en  aquell  moment  estaven  il·legals.  Durant  3  anys  s’ha  permès  que  aquest  servei 
funcionés de manera il·legal.  Hi  havia una sentència de què a principis  d’agost  s’havien 
d’haver solucionat aquests problemes, al no haver-los solucionat prengueren la decisió que 
havien de prendre que és instar al tancament provisional només de la connexió d’Eivissa. 
Havent-hi  una  altra  empresa  que  podia  donar  el  servei,  ells  tenien  que  solucionar  els 
problemes legals.  No pensa admetre, en la mesura del que pugui,  cap servei que tengui 
convenis amb l’Ajuntament, de manera il·legal. A partir d’aquí sol·licitaren un aplaçament, es 
va consultar amb serveis jurídics i consideraren que era correcte atorgar-lo. Han firmat un 
nou conveni i ve reforçat pels serveis tècnics i jurídics de la casa. S’ha de fiar dels serveis 
jurídics de l’Ajuntament, sinó no estarien en el lloc on estan.

Sr.  Villalonga: Preguntava  què  és  el  que  tallaren  exactament,  perquè  segons  té  entès 
l’operador  de  GPS pot  funcionar  de  dues  formes,  personal  o  informàticament,  i  la  part 
informàtica no es va tallar. Per això pregunta què varen tallar. No van impedir els serveis 
informàtics. 
No sap el que els hi han dit els serveis jurídics de la casa. La qüestió és que si firmen un 
conveni i no es compleix amb el que diu el conveni, probablement l’Ajuntament tingui algun 
problema. Si hi ha una empresa que està inscrita i reuneix tots els requisits suposa que es 
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pot firmar, si no reuneix tots els requisits suposa que no, perquè els requisits es requereixen 
abans de firmar. L’Ajuntament no ha constatat que la documentació necessària existeix.
Els  insta a que repassin  el  conveni  i  obrin  en conseqüència,  perquè el  món del  taxi  és 
bastant especial i s’han de prendre les coses amb molta cautela. Demana que quan hi hagi 
canvis es publicitin.

Sr. Flores: Prenen nota de les indicacions que fa, però s’han de fiar dels serveis jurídics. 

Sra. Marí: Si que es va publicitar, i quan es va treure la nota de premsa es va informar de 
l’altre  número que hi  havia,  i  la  informació  que diu  el  Sr.  Villalonga  també l’ha  obtingut 
aquesta altra empresa.

12.3.- Moció del grup EPIC, de control sobre la situació de la zona de Talamanca.

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 SITUACIÓN ZONA TALAMANCA

Esta moción pretende conocer cuestiones referentes a la zona de Talamanca, como 
son:

• El estado de derrumbe del vial  de acceso a Botafoc, en su tramo sobre el 
acantilado y su reparación.

• Los vertidos del emisario, y su necesaria reparación y/o sustitución.

• El vertido constante de salmorra al mar.

• El fondeo incontrolado de embarcaciones en esta y demás zonas del litoral 
municipal.

• La realización de la fiesta Ibiza Global Festival @ Playa Talamanca.

Eivissa, a 21 de septiembre de 2014.

Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr.  Villalonga: Demana que de cara a propers plens,  quan hi  hagi  varies mocions d’un 
mateix  grup que distribueixin  en l’ordre del  dia i  serà més dinàmic..  Han formulat  varies 
vegades  preguntes  sobre  l’estat  de  Talamanca,  per  un  costat  l’emissari,  per  altre  els 
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vessaments de salmorra i el fondeig incontrolat, ara s’ha romput l’emissari i l’altre dia hi va 
haver una festa a la platja. Li agradaria que expliquessin que pensen fer amb l’emissari,  i si 
han demanat a la Conselleria que l’arregli. Què pensen fer amb el vessament de salmorra 
constant a la mar, que és un dels motius principals de que a aquesta zona la posidònia vagi 
minvant  en extensió?  Quina  va  ser  la  participació  de l’Ajuntament  a  la  festa  que  es  va 
celebrar l’altre dia?

Sr. Gallego: Respecte a l’emissari que s’ha romput per alguna àncora d’algun vaixell, això es 
competència  del  Govern  Balear.  S’estan  fent  totes  les  reparacions  possibles,  s’està 
controlant la platja, i fins avui no han passat informació de que ja s’ha canviat la bandera 
vermella per groga, perquè pareix ser que s’està dissipant aquesta contaminació. El govern 
ho haurà de reparar.
Pel  que fa  als  vessaments  de salmorra,  té  informació  de  què  l’emissari  està  legalitzat  i 
compleix la normativa, i això és responsabilitat del Govern Balear.
La festa la va demanar l’Associació de Veïns de Talamanca i l’Ajuntament va col·laborar com 
amb qualsevol altre associació. Vol assenyalar que l’organització va complir tots els requisits 
i condicions posades per l’Ajuntament. Es van rebre cinc queixes.

Sr. Villalonga: Ja sap que l’emissari depèn del Govern Balear, el que passa és que quan es 
romp el que surt ho pateixen els eivissencs, per la qual cosa l’Ajuntament també hauria de dir 
alguna cosa. No és qüestió de reparar-lo, sinó de canviar-lo. Què faran perquè es canviï 
l’emissari?
Potser que el  vessament de salmorra compleixi  la normativa, però es pot tirar més lluny 
perquè no afecti la posidònia de Talamanca?
Si  s’haguessin  controlat  els  fondeigs  no  s’hauria  romput  l’emissari,  amb  la  qual  cosa 
l’Ajuntament hauria d’instar a l’autoritat competent a que els controli. 
En què va col·laborar l’Ajuntament en la festa de l’associació de vesins? Quan va costar 
aquesta col·laboració? Perquè si l’Ajuntament va col·laborar i el logo no apareix en el cartell?

Sra. Marí: Creu que el Sr. Villalonga sap perfectament que la seva implicació en el medi 
marí,  és més que coneguda,  per la qual  cosa és la  primera preocupada pel  tema de la 
posidònia i les platges.
Efectivament hi ha hagut una ruptura molt greu de l’emissari produïda per un vaixell gran. Ha 
instat a que li donin les coordenades per esbrinar quin vaixell ha set, i iniciarà a través de 
capitania i costes la denuncia corresponent perquè li pareix el camí legal correcte. També ha 
instat ja al Govern Balear de que abalisi ràpidament l’emissari, perquè no es produeixin més 
ruptures d’aquest tipus.
La setmana que ve té pensat reunir-se amb diferents departaments del Govern Balear, per 
sol·licitar que d’una vegada per totes canviïn l’emissari perquè és molt vell o molt antic.
Quant a la salmorra, les depuradores estan en tràmit  amb la qual cosa espera que això 
redueixi aquest tipus de vessaments.
Respecte  a  la  festa  i  el  seu  famós  cartell  que  posava  que  l’Ajuntament  col·laborava, 
automàticament  varen fer  una instància  que es rectifiqués aquest  cartell,  perquè en cap 
moment  l’Ajuntament  hi  va  col·laborar.  L’Ajuntament  l’únic  que  ha  fet  és  autoritzar  a 
l’Associació de Veïns, i es va fer el pertinent permís, complint amb tots els mecanismes de 
seguretat.

Sr. Costa: Estant contents que el Govern Balear abalissi l’emissari, però s’ha de solucionar 
el tema de la depuradora, s’ha de fer nova o millorar-la i evitar que aquest vessament terciari  
se’n vagi a Talamanca. Mentre aquesta depuradora no estigui feta és molt  probable que 
s’hagi d’allargar aquest emissari. Hi ha una cosa encara més important, i és que els fondeigs 
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estan incontrolats.  Ho han dit  moltes  vegades,  s’han de regular  perquè no hi  pot  haver 
fondeigs amb àncora a la zona de Talamanca.
Creu que l’Ajuntament  té  ferramentes  per  instar  a qui  s’hagi  d’instar  perquè es reguli  el 
fondeig a la zona de Talamanca.

12.4.- Moció del grup PSOE-Pacte per Eivissa sobre el contracte de neteja.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ DE CONTROL DEL GRUP MUNICIPAL 
PSOE-PACTE SOBRE LA CONTRACTA DE NETEJA

Rafel Ruiz González, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'empar del que 
estableix l'article 22.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local i  per exercitar la funció de control i fiscalització dels òrgans de govern, presenta la 
següent moció de control:

El passat mes d'agost, vàrem tenir coneixement a través dels mitjans de comunicació de la 
reunió  de  l'alcaldessa  amb  l'empresa  concessionària  del  servei  de  neteja.  Segons  les 
notícies  que  es  varen  difondre,  a  aquesta  reunió  es  varen  prendre  diversos  acords  per 
millorar l'estat de neteja del municipi.

Aquesta moció té com a objectiu conèixer en detall en què consisteixen aquestos acords i 
quines repercussions tenen de tipus econòmic i organitzatiu, així com demanar informació de 
l'equip de govern en relació a la situació actual de tramitació de la nova contracta i els plans 
de l'equip de govern al respecte.

Eivissa, 22 de setembre de 2014
Sgt. Rafel Ruiz González

Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a 

l'Ajuntament d'Eivissa”

Intervencions:

Sr. Ruíz: El PP es va presentar a les eleccions municipals prometent moltes coses, però 
bàsicament prometent més neteja. Quan ja estaven governant varen suspendre una licitació 
que estava en marxa.
El servei de neteja és caduc, fa molt anys que existeix,  està fora de qualsevol lògica del 
creixement de la ciutat, i per això hi ha els problemes que hi ha de neteja que són palpables 
per a qualsevol ciutadà.
Quan el PP va arribar al govern de seguida varen demanar esforços, i que es fessin accions 
d’intensitat a barris concrets.
Pensen que des de que estan aquí de regidors ha millorat la neteja? De què consten aquests 
acords amb els quals el Regidor i l’Alcaldessa varen arribar amb l’empresa? Tenen data ja 
per al nou servei de neteja? 

Sr.  Flores: Efectivament  acaben  d’arribar  però  ningú  ha  dit  que  tinguin  la  culpa  els 
d’endarrere.
Han tengut dues reunions amb l’empresa i només han parlat de l’actual contracte de neteja. 
L’empresa ha portat diferents vehicles, dels quals 4 ja estan a Eivissa, 2 arriben demà i altres 
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2 arribaran dins dels 10 propers dies, a cost zero. S’han doblat els torns sobretot en els grups 
de pressió, s’han canviat les freqüències dels baldejos, inclòs dels escombraires.
A la pregunta de si ho veuen més net, li pot dir que sí. Encara que sap que és difícil estant 
treballant en això.

Sr.  Ruíz: No ha parlat  de culpes,  ha dit  responsabilitat  del PP que fa 3 anys i  mig que 
governa.
No sap com funcionen, però hi ha una llei de contractes i hi ha una empresa actualment 
adjudicatària que està optant a un nou servei.
Diu que porta vehicles a cost zero, li  agradaria saber si hi ha algun acord plasmat en un 
document, si són verbals. És una donació el tema dels vehicles nous? Les coses gratis els hi 
fan mala olor.
No li ha contestat la pregunta més important, quan tindran contracta nova?

Sra. Marí: Igual la capacitat de negociació que té l’equip de govern no és la que té altra gent.
Porten màquines que no són noves són reutilitzades, i quedaran en poder de l’empresa. En 
cap moment amb l’empresa s’ha parlat de la contracta nova.
Han revisat els contractes de l’actual contracta i se n’han adonat que hi havia molts punts 
que no s’estaven complint, i a canvi els hi han demanat aquest esforç final, perquè no saben 
quan estarà la nova contracta. Tant de bo puguin tenir quan abans la nova contracta de fems 
per als ciutadans d’Eivissa.

12.5.- Moció del grup PREF sobre la situació de l’expedient de modificació de tarifes del 
CETIS.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“IGNACIO RODRIGO MATEO, Concejal de este Ayuntamiento y Portavoz del Grupo 
Municipal PREF, al amparo del artículo 87 de la Ley 20/2006, Municipal y de Régimen Local 
de las Islas Baleares,

EXPONE

1.-  Que a principios  de verano se recibió en este Ayuntamiento un informe de la 
consultora KPMG que avala la tesis de la posible reducción de las tarifas del CETIS.

Por lo expuesto,

Solicita que se incluya en el orden del dia del siguiente pleno ordinario la siguiente

MOCIÓN DE CONTROL

1º  Que se informe en el pleno sobre la situación del expediente de modificación de 
tarifas del CETIS.

En Eivissa, a 20 de septiembre de 2014.

Fdo: Ignacio Rodrigo Mateo”

Intervencions:

48



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 25 de setembre de 2014

Sr. Rodrigo: Per part d’IMVISA es va presentar un informe de la consultora KPMG, que 
podria servir per fer un plantejament de reducció de tarifes a l’empresa concessionària, del 
que tendrien que pagar les línies d’autobusos per entrar i sortir del CETIS. Com es troba 
aquest expedient?

Sra. Marí: L’únic que li pot dir és que aquest expedient està sol·licitat. De moment no està 
validat per la casa, i fins que no estigui validat no farà cap publicitat d’aquest document.

Sr. Rodrigo: Quan es validarà per la casa?

Sra. Marí: Quan per part d’Intervenció es faci l’informe oportú.

Sr. Costa: Qui ha encarregat aquest informe a aquesta consultora, l’Ajuntament o IMVISA?

Sra. Marí: IMVISA.

12.6.- Moció del grup PREF sobre que s’informi al Ple sobre la data de la convocatòria per al 
nomenament  del  nou  Consell  d’Administració  de  l’empresa  municipal  IMVISA  i  de  la 
mercantil ITUSA.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“IGNACIO RODRIGO MATEO, Concejal de este Ayuntamiento y Portavoz del Grupo 
Municipal PREF, al amparo del artículo 87 de la Ley 20/2006, Municipal y de Régimen Local 
de las Islas Baleares,

EXPONE

1.- Que tras la dimisión de la anterior Alcaldesa y los regidores Sr. Mayans, Prats y 
Marí  se  tiene  que  efectuar  los  nuevos  nombramientos  de  los  consejeros  delegados  y 
miembros del Consejo de Administración de las empresas ITUSA e IMVISA.

Por lo expuesto,

Solicita que se incluya en el orden del dia del siguiente pleno ordinario la siguiente

MOCIÓN DE CONTROL

1º Que se informe en el pleno sobre la fecha de la convocatoria para el nombramiento 
del  nuevo Consejo de Administración de la empresa municipal  IMVISA y de la mercantil 
ITUSA.

En Eivissa, a 20 de septiembre de 2014.

Fdo: Ignacio Rodrigo Mateo”

Intervencions:

Sr. Rodrigo: En relació a Imvisa, ja està. Pel que fa a ITUSA quan o què’
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Sra. Marí: Avui s’ha fet la Junta General,  a partir  d’aquí  convocaran lo abans possible,  i 
nomenaran també els membres d’ITUSA.

12.7.- Moció del grup PREF sobre que s’informi al Ple sobre la situació actual de l’expedient 
administratiu i sobre la voluntad de l’equip de govern sobre la concessió o no de la llicència 
per a la construcció d’una mesquita.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“IGNACIO RODRIGO MATEO, Concejal de este Ayuntamiento y Portavoz del Grupo 
Municipal PREF, al amparo del artículo 87 de la Ley 20/2006, Municipal y de Régimen Local 
de las Islas Baleares,

EXPONE

1.- Que se ha solicitado ante este Ayuntamiento licencia de obra para la construcción 
de una Mezquita, encontrándose el expediente sin visos de avanzar en su tramitación..

Por lo expuesto,

Solicita que se incluya en el orden del dia del siguiente pleno ordinario la siguiente

MOCIÓN DE CONTROL

1º Que se informe en el pleno sobre la situación actual del expediente administrativo y 
sobre la voluntad política del equipo de gobierno sobre la concesión o no de dicha licencia.

En Eivissa, a 20 de septiembre de 2014.

Fdo: Ignacio Rodrigo Mateo”

Intervencions:

Sr. Rodrigo: Demana al regidor d’Urbanisme que li expliqui. Desconeix com està l’expedient, 
però  sap  que  hi  ha  un  poc  d’inquietud  a  l’ambient  musulmà perquè  no  acaba  de  sortir 
endavant aquesta llicència, que per a ells suposaria una comoditat. Creu que és bo per a 
Eivissa tenir llibertat religiosa i que aquesta gent pugui tenir un lloc per orar.

Sr. Flores: La voluntat és positiva com per a qualsevol que demani una llicència d’obres. 
Estan resolvent un problema amb el carrer, que el PGOU no especifica si és un carrer de 
rodament  o per  a  vianants.  Fins  que no es resolgui  això  no es podrà donar  la  llicència 
d’obres.

13.- Toma en consideración de la dimisión del Concejal Sr. Constantino Larroda:

Dada cuenta de la propuesta de la Alcaldía, del tenor literal siguiente:

“PROPUESTA DE ACUERDO

Visto el escrito presentado por el Sr. Constantino Larroda Azcoitia con fecha 12 de 
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septiembre de 2014 (R. Entrada núm. 29253), mediante el  cual comunica su renuncia al 
cargo de Concejal del Ayuntamiento.

Por el presente y de conformidad a lo previsto en el artículo 182 de la Ley 5/1985 de 
Régimen Electoral General se propone al Pleno de la Corporación:

PRIMERO.- Aceptar la renuncia del cargo de Concejal  presentada por el Sr.  Constantino 
Larroda Azcoitia.

SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo, junto con el escrito de renuncia del Sr. Constantino 
Larroda Azcoitia a la Junta Electoral Central, a efectos de expedición de la correspondiente 
credencial a favor de la Sra. Josefa Riera Tur, al ser la siguiente de la lista electoral de las 
pasadas elecciones. 

Eivissa,

LA ALCALDESA,

(documento firmado electrónicamente al margen)”

Sra. Marí: Li agraeix tot el seu treball en aquesta Corporació.

Sr. Larroda: Agraeix a tots els que estan aquí, i a alguns que se n’han anat que estaven a la 
seva  bancada.  Ha  rebut  mostres  d’afecte  a  través  de  missatges,  trucades  de  telèfon  o 
personals. Per ell  ha estat positiu i  ha pres aquesta decisió perquè han primat els temes 
personals, perquè la seua idea era acaba la legislatura..

Sra. Costa:  Creu que això és una nova crisis, entre cometes, de l’equip de govern i que 
intentaran sobreposar-se una vegada més. I al Sr. Larroda que li vagi tot molt bé, lo personal 
i lo professional.

Sra. Marí: Sabien que se n’anava igual que ho sabia l’oposició, per la qual cosa no creu que 
hi hagi una crisis en aquest moment.

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad.

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 manifesta que es sotmetrà a la consideració del Ple 
per raons d’urgència, el següent assumpte no compres a l’ordre del dia i que no té cabuda en 
el punt de precs i preguntes.

U.1.- Donat compte de la moció del Grup Municipal  PSOE-PACTE per Eivissa,  del tenor 
literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA 
SOBRE LA SUSPENSIÓ CAUTELAR DEL TIL I EL CESSAMENT DE LA CONSELLERA 

D'EDUCACIÓ DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS.
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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

Atesa la decisió de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les 
Illes Balears (TSJIB) dictant tres sentències en les quals accepta els recursos presentats per 
CCOO, STEI i UGT i declara nul el Decret 15/2013 del Govern de les Illes Balears que regula 
el Tractament Integrat de les Llengües (TIL) als centres docents no universitaris de les Illes 
Balears.

Atès que el Govern va eludir la seva obligació de sol·licitar un informe a la UIB malgrat que 
l'Estatut d'Autonomia consagra a la institució universitària com a òrgan consultiu preceptiu en 
tot el referent a la regulació de la llengua catalana.

Donades  les  mesures  cautelars  anunciades  ahir  pel  TSJIB  per  tal  no  de  perjudicar  a 
l'alumnat de les illes.

Atès l'anunci del Govern de recórrer les sentències i mantenir la vigència del TIL mentre les 
mateixes no siguin fermes, en contra del criteri de la totalitat de la comunitat educativa i en 
un sorprenent exercici d'interpretació jurídica en el que pretén posar-se per damunt del poder 
judicial.

Atesa la urgència d'un pronunciament per part de l'Ajuntament d'Eivissa per tal d'aportar seny 
al conflicte més greu que ha viscut mai l'educació a les nostres illes.

Per tot això, es planteja la següent

PROPOSTA D'ACORD

a. El ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta al Govern de les Illes Balears a acatar la 
suspensió  cautelar  ordenada  ahir  pel  TSJIB  i  a  posar  en  marxa  totes  les 
mesures necessàries per tal de reconduir tot el caos que s'ha creat al sector 
de l'Educació.

b. El  ple  de  l'Ajuntament  d'Eivissa  insta  al  Govern  de  les  Illes  Balears  al 
cessament immediat de la consellera d'Educació, Joana Maria Camps, per la 
incapacitat demostrada en tot aquest temps per solucionar el conflicte.

Eivissa,  25 de setembre de 2014.
Sgt. Rafel Ruiz González

Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a 

l'Ajuntament d'Eivissa.”

Intervencions:

Sr. Ruíz: Suposa que és la màxima actualitat a les Illes Balears, la suspensió cautelar del 
Tribunal de Justícia sobre el Decret del TIL. Estan tots un poc sorpresos i amb la incertesa a 
la qual els té acostumats el PP, sobretot pel poc diàleg i consens. Com força política encara 
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que sigui  a nivell  municipal  volen que l’Ajuntament  es posicioni,  i  per això han presentat 
aquesta moció.

Sr. Rodrigo: Estan tractant la urgència de la moció del Partit Socialista que ha presentat avui 
de matí, però el grup PREF en tenia presentada una des d’ahir a les deu, que tal vegada hi  
ha  hagut  esdeveniments  posteriors,  però  els  agradaria  si  es  pot  que  es  tractessin 
conjuntament.

Sra. Sánchez: L’equip de govern entén que al estar en seu judicial no pertoca el tractament 
de la moció. Votaran en contra de la urgència.

Sotmesa a votació la urgència de tractament d’aquest punt, és aprovada amb amb el vots en 
contra de les Sres. Marí, Sansano, Fajarnés, Sánchez, Sánchez-Jáuregui, Srs. Daura, Flores 
i  Gallego,  a  favor  de  les  Sres.  Costa,  Boned,  Martínez,  García,  Valladolid,  Srs.  Costa, 
Sánchez, Ruiz, Molina, Rodrigo, Ferrer. i l’abstenció del Sr. Villalonga.

Intervencions:

Sr. Ruíz: Creu que un altre cop està de màxima actualitat  i per motius desagradables la 
situació de conflicte. Hi va haver una vaga indefinida de l’ensenyament públic com no es 
recorda a les Illes Balears, per una política erràtica que han denunciat des del seu inici, per 
un  govern  que  no  dialoga  amb  el  professorat,  amb  els  sindicats,  i  amb  la  comunitat 
educativa,  que ha tret al  carrer les màximes expressions de repulsa que hi  ha hagut en 
aquestes Illes. Però el PP segueix capficat en implantar de manera imposada, un Decret que 
fins i tot té sentències en contra del TSJIB, però ara han fet una passa més i hi ha una 
suspensió cautelar del Decret del TIL.
El PSOE ha manifestat més d’una vegada, que no està en contra de l’ensenyament en parla 
anglesa a les escoles públiques,  però sempre ben dotat i  ben implementat.  Creu que és 
comú amb molta gent de diferent àmbit, que aquest projecte de trilingüísme s’ha implantat 
d’una manera amb una estratègia fatal, i qui ho està pagant són els infants que els hi estan 
posant damunt la taula llisons de biologia, o de coneixement del medi, o de tecnologia amb 
anglès,  quan ni  el  professorat  està preparat  per fer-ho,  ni  els  al·lots  estan preparats per 
seguir a 2n. de l’ESO una classe en anglès.
Esperen que el govern acati les sentències, perquè ahir la portaveu del govern va dir que ells 
no acataven la sentència del TSJIB, i això els pareix increïble. 

Sr. Ferrer: Es troben davant una llei amb falta de consens. Una llei que s’ha aplicat amb una 
voluntat  molt  concreta,  atacant  a la  llengua que sempre han parlat  a les Illes,  i  per una 
qüestió purament política i sense tenir l’oportunitat de consensuar-la amb el mon educatiu. 
Aquestes sentències diuen clarament, que inclus vulnera l’Estatut d’Autonomia. No és només 
un defecte de forma com insinua la portaveu del PP, sinó que és molt més profund i s’ha 
volgut implantar a base d’expedientar, de perseguir i d’obligar als instituts a aplicar el TIL, 
amb el qual tothom hi estava en contra, per les formes i per la falta de diàleg.
Veient tot el que ha passat, creu que ara és el moment de fer un pas endavant, i demanar 
que definitivament es retiri el TIL i que s’arribi a un consens amb la comunitat educativa, per 
portar endavant una llei més bona.

Sr. Villalonga: Vol saber si estan debatent les dues mocions d’urgència a la vegada, i també 
si es podran votar els punts per separat.
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Sr. Rodrigo: Per la seua part no hi ha inconvenient en votar els punts per separat. De la 
seua proposta d’acord, després de la sentència del TSJIB, la primera part ja està desfasada. 
Acompanyaran al PSOE en la seua proposta més moderna, i mantenen el punt B de la seua 
proposta.

Sra. Sánchez: S’atenen a què és un Decret que s’ha anul·lat per raons de forma i no de 
fons. L’Auto no qüestiona el trilingüísme ni la seua aplicació al llarg d’aquest any. Els motius 
pels quals s’anul·la el TIL són purament formals, que s’hauria d’haver consultat a la UIB, i el 
TSJIB considera que no s’ha fet. No obstant això, la UIB si va estar en el Consell Escolar on 
es va portar el TIL i sí va tenir veu, juntament amb els representants en matèria educativa, 
per això el  Govern considera que sí que se li  ha consultat.  El  Govern recorrerà aquesta 
sentència perquè entén que es va tramitar com s’havia de tramitar. Els curs ja ha començat, 
les famílies ja tenen els llibres, que els col·legis ja han organitzat als professors i les seues 
classes, i tot està en marxa i que el TIL hauria de seguir aplicant-se, al marge de com es 
resolgui el recurs interposat pel Govern.

Sr. Ruíz: Demana a la Sra. Sánchez que no intenti tergiversar. El TIL no està als jutjats, aquí 
hi ha una sentència ferma d’una suspensió cautelar, i el TIL no està ben implantat.

Sr. Ferrer: La Sra. Sánchez segueix defensant el defecte de forma, i el problema és molt 
més greu sinó no s’hauria demanat la suspensió cautelar. La llei diu que no es pot aplicar el 
TIL, per la qual cosa no s’ha d’aplicar.

Sra. Sánchez: Reitera el que ha dit. Està en els Jutjats s’ha recorregut i hauran de ser els 
Jutjats els que determinin que fer.

Sotmès el punt 1 de l’assumpte a votació és aprovat amb el vots en contra de les Sres. Marí, 
Sansano, Fajarnés, Sánchez, Sánchez-Jáuregui, Srs. Daura, Flores i Gallego, a favor de les 
Sres.  Costa,  Boned,  Martínez,  García,  Valladolid,  Srs.  Costa,  Sánchez,  Ruiz,  Molina, 
Rodrigo, Ferrer i Villalonga.

Sotmès el punt 2 de l’assumpte a votació és aprovat amb el vots en contra de les Sres. Marí, 
Sansano, Fajarnés, Sánchez, Sánchez-Jáuregui, Srs. Daura, Flores i Gallego, a favor de les 
Sres.  Costa,  Boned,  Martínez,  García,  Valladolid,  Srs.  Costa,  Sánchez,  Ruiz,  Molina, 
Rodrigo, Ferrer i l’abstenció del Sr. Villalonga.

U.2.- Donat compte de la moció del Grup Municipal PREF, del tenor literal següent:

“IGNACIO RODRIGO MATEO, Concejal de este Ayuntamiento y Portavoz del Grupo 
Municipal PREF, al amparo del artículo 87 de la Ley 20/2006, Municipal y de Régimen Local 
de las Islas Baleares, 

EXPONE

1.- Que hoy hemos tenido conocimiento de que el Tribunal Superior de Justicia de las 
Islas Baleares ha dictado una sentencia por la que se anula el decreto  15/2013 de aplicación 
del Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL), por unanimidad de sus magistrados, estimando 
las alegaciones de los sindicatos recurrentes al entender que el Govern Balear debería haber 
solicitado en su tramitación el informe preceptivo de la Universidad de las Islas Baleares, al 
amparo del artículo 35 del Estatuto de Autonomía.
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2.-   Desde  el  Partido  Renovador  de  Eivissa  y  Formentera  consideramos  que  el 
trilinguismo es una necesidad de nuestros jóvenes para poder acceder al mercado laboral, 
sin  embargo no creemos que se deba implantar  el  proyecto  educativo  sin consensuar  y 
acordar con los representantes de la comunidad educativa, a la postre con quienes mejor 
conocen la realidad de nuestras escuelas y quienes podrán aportar una visión pedagógica y 
profesional del asunto en cuestión.

3.- Dado que el curso escolar ha comenzado, que la representante del Govern ha 
manifestado que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo, que los representantes de 
los  sindicatos  se  están  planteando  pedir  la  ejecución  de  la  sentencia  y  que  el  Partido 
Socialista ya ha dejado claro que si en las próximas elecciones obtiene la mayoría suficiente 
para gobernar derogará el TIL, entendiendo el PREF que todo este vaivén de propuestas, 
contrapropuestas y posicionamientos por parte del Partido Popular en contra de la opinión 
mayoritaria, por no decir casi unánime, por nuestro grupo municipal se solicita que, previa la 
aprobación de la urgencia de esta moción, se incluya en el orden del día del siguiente pleno 
ordinario municipal la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO

1º Que se comunique al Presidente del Gobierno Balear que el Pleno del Ayuntamiento de 
Eivissa le insta para que

A) Derogue y retire el TIL.

B) Consensue con la  comunidad educativa la  implantación de un proyecto 
educativo  trilingüe,  que se implante progresivamente y  que no vaya en 
perjuicio de cualquiera de las dos lenguas oficiales de esta comunidad .

En Eivissa, a 25 de septiembre de 2014.
2do: Ignacio Rodrigo Mateo
Portavoz Grupo Municipal PREF”

Sotmesa a votació la urgència de tractament d’aquest punt, és aprovada amb amb el vots en 
contra de les Sres. Marí, Sansano, Fajarnés, Sánchez, Sánchez-Jáuregui, Srs. Daura, Flores 
i  Gallego,  a  favor  de  les  Sres.  Costa,  Boned,  Martínez,  García,  Valladolid,  Srs.  Costa, 
Sánchez, Ruiz, Molina, Rodrigo, Ferrer, i l’abstenció del Sr. Villalonga.

Sotmès l’assumpte a votació, retirant el punt A de la proposta, és aprovat amb el vots en 
contra de les Sres. Marí, Sansano, Fajarnés, Sánchez, Sánchez-Jáuregui, Srs. Daura, Flores 
i  Gallego,  a  favor  de  les  Sres.  Costa,  Boned,  Martínez,  García,  Valladolid,  Srs.  Costa, 
Sánchez, Ruiz, Molina, Rodrigo, Ferrer i Villalonga.

U.3.- Donat compte de la moció del Grup Municipal  PSOE-PACTE per Eivissa,  del tenor 
literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA PER TAL APROVAR LA 
RESOLUCIÓ DE L’ASSEMBLEA DEL FONS PITIÚS DE COOPERACIÓ EN RELACIÓ A 
L’APROVACIÓ  DE  LA  LLEI  DE  RACIONALITZACIÓ  I  SOSTENIBILITAT  DE 
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL  I  ASSIGNAR  ALS PRESSUPOSTOS DE L'AJUNTAMENT 
D’EIVISSA  PER  AL  PROPER  ANY,  EL  0,7%  EN  LA  PARTIDA  D'AJUDA  A  LA 
COOPERACIÓ DEL FONS PITIÚS DE COOPERACIÓ.
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Enrique Sánchez Navarrete, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'ampar 
del  que  estableixen  els  articles  91.4  i  97.3  del  Real  Decret  2568/1986  que  aprova  el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per 
al seu debat i aprovació al proper ple ordinari la següent MOCIÓ:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En el passat les declaracions d'intencions aprovades per aquest ple, no van ser més que 
això,  intencions declarades no materialitzades en fets concrets ni  en decisions  polítiques 
reals.  És  necessari  que  tots  els  grups  polítics  d'aquest  ajuntament  coincideixin  a  les 
declaracions i en les accions per dur-les a terme.

Es planteja la següent

PROPOSTA D'ACORD

1.- Aprovar la DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L'AJUNTAMENT D'EIVISSA RESOLUCIÓ 
DE L’ASSEMBLEA DEL FONS PITIÚS DE COOPERACIÓ EN RELACIÓ A L’APROVACIÓ 
DE LA LLEI DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 

El  passat  27 de desembre de 2013,  el  Govern  de l’Estat  va aprovar  la  Llei  27/2013 de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, publicada en el BOE n. 312 de 30 de 
desembre de 2013. Aquesta llei redefineix les competències que han de desenvolupar les 
Administracions locals per tal que no hi hagi duplicitats ni solapaments amb les competències 
estatals  i  autonòmiques.  És  una  llei  que  obre  una  porta  a  un  canvi  substancial  en 
l’organització i les funcions de les administracions públiques locals.

Els membres de l’assemblea del Fons Pitiús de Cooperació estam especialment preocupats 
pel desenvolupament que es vol donar a aquesta llei  en el nostre àmbit  territorial i  a les 
conseqüències que aquesta llei pot tenir en la futura cooperació al desenvolupament.

El  Fons  Pitiús  de  Cooperació  treballa  des  de  fa  15  anys  en  cooperació  per  al 
desenvolupament a partir de la sensibilització, la gestió de fons i la incidència pública. 
Entre els seus objectius hi ha fomentar la solidaritat i la defensa dels drets humans.
La cooperació al desenvolupament realitzada des de l’àmbit local fomenta la implicació i la 
participació  ciutadana.  El  Fons  Pitiús  de  Cooperació  és  una  entitat  de  cooperació 
descentralitzada que ha demostrat la seva eficiència i eficàcia en la gestió de projectesde 
desenvolupament i d’impuls de la solidaritat ciutadana.

Les administracions públiques són les encarregades de garantir els drets bàsics a tots els 
ciutadans i ciutadanes. Malgrat això, la llei 27/2013 planteja un allunyament dels municipis 
dels ciutadans que pot ser especialment greu en el que respecta a l’accés als serveis socials 
per  part  de  les  persones  en  situació  de  major  vulnerabilitat.  La  racionalització  de 
l’administració local no ha de passar per estalviar recursos per a la consecució d’un món més 
just, tant per a les persones que tenim més properes (com és el cas dels serveis socials que 
també consideram que s’han de seguir oferint i potenciant) com per a les que viuen en llocs 
més llunyans i menys afavorits.

Per tot això, l’Assemblea del Fons Pitiús de Cooperació, davant el desenvolupament de la 
Llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, 
sol·licita al Govern Balear, al Consell Insular d’Eivissa, al Consell Insular de Formentera, a 
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l’Ajuntament d’Eivissa, a l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, a l’Ajuntament de Sant 
Joan de Labritja, a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia i a l’Ajuntament de Santa Eulària 
des Riu:

-  Que mantinguin el  seu compromís amb la cooperació internacional,  un compromís que 
implica treballar per reduir les desigualtats existents entre les persones per raó del lloc on 
viuen. La ciutadania d’Eivissa i Formentera ha mostrat sempre que aquest és un dels seus 
objectius i les institucions que ens representen han de fer tot el possible per acomplir-lo.

- Que es comprometin a desenvolupar una organització tècnica i competencial que, sense 
deixar de banda l’objectiu de millora en eficiència i sostenibilitat, recordi que el centre de tota 
reforma han de ser el benestar de les persones.

- Que siguin vigilants perquè el desplegament de la llei 27/2013 no suposi una supressió de 
determinats serveis socials bàsics per ales poblacions més vulnerables de les illes d’Eivissa i 
Formentera.

2.- Tots els grups es comprometen a aprovar una aportació del 0,7 per cent del pressupost 
als comptes del proper any 2015  per a ajuda a la cooperació a través del Fons Pitiús de 
Cooperació.

Eivissa, 25 de setembre de 2014

Sgt. Enrique Sánchez Navarrete,
regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”

Intervencions:

Sr.  Sánchez: Consisteix  en aprovar la declaració que té el  Fons Pitius de Cooperació,  i 
posar damunt la taula fets concrets de que l’Ajuntament  efectivament vol complir  amb la 
declaració d’intencions.

Sotmesa a votació la urgència de tractament d’aquest punt, és aprovada amb amb el vots en 
contra de les Sres. Marí, Sansano, Sánchez, Sánchez-Jáuregui, Srs. Daura, Flores i Gallego, 
a favor de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García, Valladolid, Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, 
Molina, Rodrigo, Ferrer, i l’abstenció del Sr. Villalonga.

Intervencions:

Sr. Sánchez: És una qüestió econòmica, la Sra. Sansano ha parlat de 30.000 euros per 
intentar salvar la cara, però ja li han dit que és un tema antic que ve de l’any 2012. Fent els 
comptes,  com a mínim és irrisori,  perquè Santa Eulària  té un 0,17% del seu pressupost 
aplicat a ajuda i cooperació, Formentera 0,14%, Sant Antoni un 0,25%. La proposta de la 
Sra. Sansano és de 0,06% i el que estan aplicant ara un 0,02%.
Si realment estan dient, votant a favor d’una declaració d’intencions, que volen ajudar al Fons 
Pitius de Cooperació, aquestes no són les formes. Creu que la forma és recuperar el 0,7% 
que hi havia a legislatures anteriors, i que forma part del que és una resposta solidaria al que 
es pugui aportar des del primer mon als que tenen menys que nosaltres, li pareix el més 
encertat.
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Sr.  Villalonga: El  dubte que té es que si  voten a  favor  i  es  posa en els  pressupostos, 
després s’han de votar els pressupostos, i si s’acaben prorrogant no servirà de res.

Sr. Ferrer: La voluntat real és posar damunt la taula en paper i clar que és el que vol aportar 
l’Ajuntament, si realment té la voluntat de cooperar amb el Fons Pitius.

Sra. Sansano: Segueixen pensant que aprovant la declaració institucional, com així ho han 
fet abans, perquè així els ho va demanar l’Assemblea General del Fons Pitius.
Respecte  a  l’aportació,  segueixen  dient  que  es  comprometen  a  un mínim de triplicar  la 
quantitat, que serien un mínim de 30.000 euros. Si diuen un 0,7% i ho voten, si després no 
s’aproven els pressupostos no serveis de res.

Sr. Sánchez: Ni siquiera els han cridat per consensuar, els hi estan posant una proposta 
damunt la taula i la votaran en contra. La primera vegada que estan parlant de consensuar 
una partida pressupostària i la voten en contra.
Si la majoria del Ple vota un 0,7% tendran que fer un projecte de pressupost amb 0,7%.

Sr. Ferrer: Li sorprèn que la capacitat de gestió de la Sra. Sansano l’hi impedeixi ni tan sols 
fer  uns  pressupostos.  No  pensen  presentar  pressupostos,  doncs  estan  parlants  d’uns 
pressupostos que esperava que l’equip de govern presentessin i que tendrien que discutir, i 
en aquests pressupostos hi veuran un 0,7% per al Fons Pitius.

Sra. Sansano: Li agrada ser coherent i realista, potser el Sr. Sánchez no és una cosa ni 
l’altra. Aproven un 0,7%, perquè aquesta moció s’aprovarà tant si vota l’equip de govern com 
si no, però després aprovaran els pressupostos.
Quan al que diu el Sr. Ferrer, els pressupostos els presentaran sense cap dubte.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb el vots en contra de les Sres. Marí, Sansano, 
Fajarnés,  Sánchez,  Sánchez-Jáuregui,  Srs.  Daura,  Flores i  Gallego,  a favor de les Sres. 
Costa,  Boned,  Martínez,  García,  Valladolid,  Srs.  Costa,  Sánchez,  Ruiz,  Molina,  Rodrigo, 
Ferrer i l’abstenció del Sr. Villalonga.

U.4.- Donat compte de la moció del Grup Municipal  PSOE-PACTE per Eivissa,  del tenor 
literal següent:

“MOCIÓ DE CONTROL DEL GRUP MUNICIPAL 
PSOE-PACTE SOBRE ELS CESSAMENTS A LES REGIDORES DE BENESTAR 

SOCIAL I EDUCACIÓ DE L'AJUNTAMENT D'EIVISSA.

Enrique Sánchez Navarrete, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'empar 
del que estableix l'article 22.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local i per exercitar la funció de control i fiscalització dels òrgans de govern, presenta 
la següent moció de control:

Donada  compte dels  cessaments  que  s'han produït  els  darrers  dies  a  les  regidories  de 
Benestar  Social  i  Educació  de  l'Ajuntament  d'Eivissa  i  a  la  vista  del  greu  malestar  que 
aquestos fets estan provocant a la institució municipal, es presenta aquesta moció de control 
per tal de demanar informació sobre els motius d'aquestes decisions i el procediment que 
s'ha seguit per dur-les endavant.

Eivissa, 25 de setembre de 2014
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Sgt. Enrique Sánchez Navarrete
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a 

l'Ajuntament d'Eivissa”

Intervencions:

Sr. Sánchez: La urgència és perquè s’ha aixecat molt d’enrenou aquesta darrera setmana. 
Creu que pot informar perfectament del que ha passat, per això la urgència de que sigui en 
aquest Ple.

Sotmesa  a  votació  la  urgència  de  tractament  d’aquest  punt,  és  aprovada  amb  amb 
l’abstenció de les Sres. Marí, Sansano, Fajarnés, Sánchez, Sánchez-Jáuregui, Srs. Daura, 
Flores i Gallego, a favor de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García, Valladolid, Srs. Costa, 
Sánchez, Ruiz, Molina, Rodrigo, i Ferrer.

Intervencions:

Sr. Sánchez: Vol deixar clar, que sota cap concepte discuteixen la potestat de l’equip de 
govern de gestionar els recursos humans de l’Ajuntament.
És veritat que hi ha una discreció de l’equip de govern per fer nomenaments i cessaments, 
però això no vol dir que no tenguint que donar explicacions de quins són els motius dels 
cessaments, perquè aquests es motiven. Seria estrany  escoltar aquí com a únic motiu la 
falta de confiança, i no motivar en que consisteix aquesta falta de confiança. Ho diu perquè 
en premsa es llegeixen coses molt serioses, que si caça de bruixes, que és possible que es 
quedin sense pagar subvencions a associacions, problemes en les justificacions...Creu que 
la Sra. Sánchez ha d’explicar tot això.
Entén que es pot perdre la confiança en els treballadors, en els que estan a un lloc de lliure 
designació, però només pot entendre la falta de confiança perquè hi hagi motius com, que hi 
hagi problemes de coordinació, de gestió, de relació entre professionals, que hi hagi nous 
projectes que es volen posar en marxa i s’ha de posar al capdavant altres persones. Hi ha 
hagut queixes per part dels treballadors, dels professionals que treballen a la regidoria? Si hi 
ha hagut aquestes queixes,  qui les ha rebut? I  quines queixes són? S’ha parlat amb els 
comandaments  intermedis  sobretot  de  la  regidoria  de  Benestar  Social,  que  és  la  més 
nombrosa  quan  a  professionals,  abans  de  prendre  la  decisió?  S’ha  parlat  amb  els 
treballadors base abans de prendre la decisió? L’hi han traslladat algun tipus de preocupació, 
o de problema que motivi aquesta decisió?
Hi  ha hagut  problemes de gestió  en els  departaments  que s’han desmantellat,  com per 
exemple  retards  en la  justificacions  econòmiques,  problemes amb els  contractes  que es 
gestionen? Quins problemes de gestió hi ha hagut, si n’hi ha hagut algun? Quan varen ser 
detectats per l’equip de govern? I qui els ha posat de manifest? Hi ha hagut problemes de 
coordinació o de comunicació amb altres institucions, per exemple, Govern Balear, Consell 
Insular,  associacions,  escoles?  Hi  ha  hagut  queixes  d’alguna  d’aquestes  institucions  o 
d’agents socials? Si ha set així, per quin mitjà i quines queixes són? I si hi ha hagut algun 
projecte encomanat per l’equip de govern als anteriors directors d’àrea, que no s’hagi pogut 
executar per negligència, deixadesa, desinterès, incapacitat, o alguna altra raó atribuïble a 
aquests professionals? Quins són els nous projectes que pensen portar endavant d’aquí a 
final  de legislatura en la regidoria,  a la qual hi ha col·locat persones que són de la seua 
confiança?

Sra. Valladolid: Quins són els motius pels quals han cessat a aquestes 5 persones?
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Li pareix indignant i insultant, que la justificació de la Sra. Sánchez sigui la de què els cessa 
perquè no són de la seua confiança.
Li  agradaria  saber  que li  sembla  a la  Sra.  Marí,  perquè ha estat  d’acord  amb aquestes 
actuacions,  i  li  sorprèn  perquè  sent  funcionaria  hauria  de  tenir  empatia  cap  a  aquestes 
persones, i haver sabut valorar la feina que han fet aquests 5 professionals.

Sra. Sánchez: El Sr. Sánchez va cessar al Sr. Gabriel Muntaner i no va donar explicacions a 
un Ple,  perquè? Perquè l’equip  de govern  té potestat  organitzativa,  perquè són llocs  de 
caràcter discrecional, tant en el nomenament com en el cessament.
Tal  com  s’estava  organitzant  el  departament  de  Benestar  Social,  fa  referència  a  una 
estructura  de  2008  que  ja  no  existeix,  perquè  al  2008  es  compartia  Benestar  Social,  
Educació i  Formació, i  per tant tenia sentit  un Director i  un Cap de Benestar Social,  ara 
mateix  no  existeix  aquesta  coordinació.  Entengueren  que  no  era  necessari  un  Cap  de 
Benestar Social, que ho podia assumir el Director de Benestar Social, i per això se cessa 
aquest lloc.
Torna a repetir, és potestat organitzativa de l’equip de govern, qui vol que dirigeixi aquestes 
àrees, i respon al que creuen que serà més eficaç i eficient per a aquestes àrees.
No s’han mogut a 5 persones, s’han cessat 3 llocs que eren de caràcter discrecional. En el 
cas de l’Auxiliar d’Educació, la seua fitxa és de Cap d’Administració de Benestar Social, i 
estava exercint funcions a Educació, cosa que no li  corresponia, per tant torna a la seua 
àrea, i l’altra persona segueix en el lloc on estava.

Sra. Marí: En resposta a la Sra. Valladolid, vol dir que sí que ha set funcionaria, però com a 
tal també ha sabut en tot moment acatar, que cada vegada que entrava un equip de govern o 
un  nou  conseller  que  tengués  capacitat  per  modificar  segons  quins  càrrecs  de  lliure 
designació, s’acataven sense dir res, perquè aquesta és la potestat que tenen. En aquest cas 
la regidora ha considerat oportú i no rebatrà la seua decisió.

Sr. Sánchez: Ell  també és funcionari.  Quan va cessar al Sr.  Gabriel  Muntaner va fer un 
informe de tres pàgines. Es va escoltar a les persones de la Regidoria de Benestar Social, i 
estaven en contra de que seguís com a Director d’Àrea. Hi havia problemes organitzatius, de 
gestió, i els va plasmar a un informe. Ho ha plasmat a un informe la Sra. Sánchez, perquè 
demanarà accés a l’informe de cessament i veurà si allí hi ha els motius, o només posa falta 
de confiança, i llavors es converteix en una falta de transparència perquè no hi ha motius?
Es pot cessar discrecionalment però s’ha de motivar. La Sra. Marí va entrar a l’Ajuntament 
felicitant als funcionaris que mantenien l’Ajuntament, a una època de desgovern, i després va 
dir que no faria canvis sobre el tema del funcionaris. Estan remodelant una de les unitats 
més importants que té l’Ajuntament, i més nombrosa quan al nombre de funcionaris. El que 
volen és que expliquin els motius, sense discutir el cessament.
La Sra. Sánchez ha dit que era una organització de l’any 2008 i  en realitat és anterior, de fet 
a  partir  del  2007  l’organització  es  va  canviar  completament,  perquè  les  dues  regidories 
estaven  separades.  Diu  que  elimina  el  Cap  de  Benestar  Social  que  és  el  que  feia  de 
coordinador entre Educació i Benestar Social. Aquesta feina la feia el Director de Benestar 
Social que és el que no elimina. El Cap de Benestar Social només es dedicava a benestar 
social, i era un treball tècnic pur i dur. L’únic motiu que ha pogut donar aquí no és cert.
Només demanen els motius no discuteixen el cessament.

Sra. Valladolid: Són els polítics que s’han de guanyar la confiança del funcionaris i no a la 
inversa.  La Sra.  Sánchez com a regidora d’Igualtat,  ha cessat  a 5 dones per posar a 2 
homes.
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Sent molt que hagi portat a terme aquests canvis,  i sobretot sent com ho estant passant 
aquests 5 professionals, i pels motius que ha donat la Sra. Sánchez.

Sr. Ferrer: Quin procediment ha emprat per elegir a les persones que ocuparan aquests 
llocs?

Sra.  Sánchez: Creuen  que la  capacitat  de treball,  tant  de Gabriel  Muntaner  com d’Ivan 
Castro, serà més positiva del que eren els anteriors caps, i  per tant,  creuen que podran 
treure el treball millor del que s’estava fent.
El procediment ha set, cessar als Caps de servei i al Director de Benestar Social i se’ls hi ha 
comunicat. S’ha demanat l’inici d’un expedient de provisió de llocs de feina, tant pel Cap del 
Servei d’Educació com per al Director de Benestar Social, per lliure designació mitjançant 
convocatòria lliure, i mentrestant s’ha nomenat a Ivan Castro, Cap d’Educació, i a Gabriel 
Muntaner  en comissió  de  serveis  per  portar  els  departaments  d’Educació  i  de  Benestar 
Social.
En el cas de Benestar Social, encara no s’ha produït el cessament, perquè tenen 10 dies per 
a al·legacions, quan acabi el termini d’al·legacions s’iniciarà l’expedient de provisió de llocs 
de feina mitjançant convocatòria pública.
En el cas d’Educació, l’actual Cap estava designada en comissió de serveis se la cessa, i es 
nomena a Ivan Castro en comissió de serveis mentre es posa en marxa l’expedient.

14è. Precs i Preguntes:

14.1.-  Sr.  Costa: Prec.  L’Autoritat  Portuària  ha posat  uns caixers  automàtics  davant  les 
barques de Formentera. Demana que l’equip de govern insti a l’Autoritat Portuària, des del 
punt de vista estètic, a no posar determinats serveis que ja s’estan prestant a la ciutat.

14.2.- Sra. Boned: Preguntes. 1. L’equip de govern pensa continuar amb la tasca que va 
iniciar la regidoria de Turisme conjuntament amb la d’Urbanisme, amb les infraccions que hi 
ha  de  les  tanques  publicitàries?  Tots  els  expedients  que  hi  ha  oberts  es  tramitaran  o 
quedaran damunt de la taula?
2. Li vol transmetre la preocupació del seu grup, perquè l’altre dia varen anar a aquesta 
regidoria,  i  varen comprovar  que els  treballadors  estaven bastant  saturats.  Demana que 
reforcin aquest departament, o que posin els medis necessaris perquè puguin treballar en 
bones  condicions,  perquè  tota  la  feina  que  s’ha  fet  durant  aquest  temps  pugui  seguir 
endavant.
3. Quines valoracions poden fer en relació a l’estacionament regulat amb rellotge, que es va 
posar per a aquesta temporada, al barri de Puig des Molins?
Precs. 1. Al mes de març presentaren una moció sobre el barri de Talamanca, que es va 
aprovar amb tots els vots de l’oposició. L’equip de govern va dir que ja estaven treballant en 
aquest barri, i alguns dels punts que hi havia eren el dels fondejos, impulsar l’escola de vela, 
etc. Demana que li facin una ullada.
2. El hi ha arribat una queixa d’una veïna que viu al final de l’Avda. 8 d’agost, de que el pas 
de vianants que hi ha darrera, quan el tenen que creuar per anar a la platja de Talamanca, es 
troben amb una vorera que està plena de brutor.  Demana que facin un poc de neteja i 
transmetre al propietari d’aquest solar, que mantengui neta la part de domini públic.
3. Demana que reparin una rajoles rompudes que hi ha a la voravia de l’Avda. Espanya, 
perquè la gent hi ensopega.
4. Volen saber que ha fet l’Ajuntament en relació a les queixes per les remors i molèsties que 
provoquen els party boats.
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5. Demana si a la Comissió de Cultura, els poden informar sobre les reunions que es fan en 
el Consell Insular en tema de promoció turística.
6. Al mes d’abril varen presentar una moció dels parcs infantils, no va sortir endavant perquè 
els digueren que ja hi estaven treballant. Saben que hi ha una partida de 150.000 euros en el 
pressupost  d’enguany,  però  no  saben  en quin  punt  es  troben,  i  si  ja  s’han  començat  a 
executar la reparació dels parcs infantils.

14.3.- Sr. Sánchez: Preguntes. 1. La Sra. Sánchez es va reunir amb els coordinadors d’UTS, 
abans de prendre la decisió?
2.  Havia parlat  amb professionals  de base de la  regidoria de Benestar Social,  abans de 
prendre la decisió?
3. Amb quants professionals va parlar i quines preocupacions li varen transmetre?
4.  Corren rumors pel  CETIS,  de que havien cessat  a les treballadores abans de que ho 
sàpigues l’Alcaldessa. Vol saber si l’Alcaldessa tenia coneixement dels cessaments abans 
que en tenguessin coneixement els propis treballadors?
5. En relació al reten de la Policia de sa Penya. Volen saber si s’han corregit les irregularitats 
que hi havia, en matèria de manteniment i arquitectònics, que afectaven a les condicions de 
treball dels funcionaris? L’empresa de prevenció de riscos laborals havia fet una valoració 
abans d’obrir el reten?
6.  En  el  mes  d’agost  demanaren  accés  i  còpia,  si  és  possible,  a  una  documentació 
relacionada amb l’incident del famós accident. No l’interessa l’accident, sinó l’actuació que es 
va fer dins l’Ajuntament. A la premsa sortien acusacions molt greus contra un component de 
l’equip  de  govern.  Volen  accés  a  aquesta  informació  i  se’ls  hi  ha  denegat.  Volen  una 
explicació, i  l’informen que hi aniran la setmana que ve, i  que per favor la documentació 
estigui preparada per accedir-hi.

14.4.-  Sra.  Martínez: Pregunta:  Sobre  l’eliminació  de  les  barreres  arquitectòniques  dels 
col·legis de Can Cantó, de Blanca Dona i de Can Misses, que havien dit que s’eliminarien 
durant l’estiu. Perquè no s’ha fet?
Prec: Demana que es faci.

14.5.- Sr. Ruiz: Prec: Demana que els acords presos a les mocions, aprovades per majoria 
democràtica es facin efectius.
Pregunta:  Els  hi  poden comunicar  per  escrit,  com i  quan instaran al  Govern el  que han 
acordat per majoria sobre la moció del TIL?

14.6.- Sr. Molina: Pregunta: 1. Quin és l’estat de la venda de les oficines i pàrkings de Carles 
III, que sostenen una gran part del pressupost d’inversions d’aquest any?
2. S’ha realitzat l’aportació al Consorci Patrimoni del 2013 i del 2014?
L’altra dia a la Comissió d’Administració Municipal es va detectar una disfunció, en el sentit 
de  què aquesta  comissió  tracta temes,  principalment,  d’economia  i  de personal,  i  al  ser 
l’Alcaldessa que porta directament l’àrea de personal es trobaren que, en un moment donat, 
hi  poden haver preguntes que no es podran contestar.  Perdria sentit  una part  d’aquesta 
comissió, tot i l’esforç que varen fer altres companyes per explicar les coses.
A la web de l’Ajuntament estan penjats els Plens només fins el mes de març. Demana que 
s’actualitzi.
Demana que el pàrking que hi ha al costat del recinte ferial s’arregli, perquè amb les pluges 
és difícil accedir-hi.

14.7.- Sr. Ferrer: Preguntes: 1. Perquè l’Ajuntament no va poder accedir a la rebaixa de l’1% 
que havia ofert el Ministeri d’Hisenda?
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2. Va demanar un informe que justifiqués la pujada en els rebuts de recollida de fems. No se 
li ha donat aquest informe, per la qual cosa suposa que no hi ha ningú que el vulgui firmar. 
Com faran per tornar als ciutadans els diners que han estat cobrant de més, sense rebre res 
a canvi?

14.8.- Sr. Villalonga: Preguntes: 1. En relació a la contractació de serveis jurídics externs. 
Quins juristes han contractat durant el 2013 i el 2014? Per quins imports i conceptes?
2. Quins contractes ha firmat l’Ajuntament des de l’any 2005 fins ara? Amb qui i imports dels 
mateixos?
3. Quants concursos públics s’han realitzat des del 2005 fins ara? També en relació a la 
contractació de juristes externs.
4. Quins altres grups municipals col·lapsen departaments d’aquest Ajuntament,  demanant 
documentació?
Vol agrair al Sr. Larroda el seu talant durant aquests tres anys.

14.9.- Sra. Valladolid: Preguntes: 1. L’Ajuntament ja s’ha adherit al conveni marc, entre la 
Federació  d’Entitats  Locals  de  les  Illes  Balears  i  Endesa,  per  tal  d’evitar  els  talls  de 
subministrament elèctric? En cas negatiu ja tenen data prevista?
2. Ja s’ha firmat el conveni amb la Conselleria de Família i Serveis Social del Govern Balear, 
per tal que tots els menors d’edat puguin tenir cobertes les necessitats bàsiques? En cas 
afirmatiu, quina és la quantitat que s’ha destinat a l’Ajuntament d’Eivissa, i quines són les 
línies d’actuació previstes per l’equip de govern?
3.  Vol  saber  si  ja  s’han  acabat  les  feines  d’instal·lació  dels  comptadors  de  llum,  per 
l’ampliació de potència del centre social de Figueretes i del Parc Poeta Villangómez?

Sr.  Daura: Vol  fer  una  puntualització  sobre  el  tema del  famós  accident  ha  sortit  varies 
vegades. El dia que va sortir la notícia, falsa com és natural, al dia següent va contestar i va 
sortir una nota desmentint aquest fet. No va tapar cap fet, simplement estava d’Alcalde i se’n 
assabentar que hi  havia una persona que estava intentant treure l’expedient  de policia,  i 
l’únic que va fer, va ser recordar al Cap de la Policia, Sr. Navas, que no es pot treure cap 
expedient de les oficines.

Sra. Sansano: Contesta algunes preguntes de la Sra. Boned, sobre el tema de les tanques 
publicitàries,  que  encara  que  és  un  tema que  porta  el  Sr.  Gallego,  vol  dir  que  aquests 
expedients  que  es  varen  fer  des  de  la  regidoria  de  Comerç  i  Turisme,  estan  pendents 
d’informe de sancions.  Ja  saben que és un departament  saturat,  i  gracies  per  posar-ho 
damunt la taula. Si poden reforçaran aquest departament.
Quan a les actes de les comissions de turisme que se celebren a nivell insular, no recorda bé 
si es fan actes, però en cas de que n’hi hagi, s’haurien de demanar al Consell que és qui ho 
organitza.

Sra. Marí: Vol fer una puntualització al Sr. Sánchez. Creu que hi va haver una altre regidor 
d’aquest  Ajuntament,  que també va tenir  un  petit  problema com el  Sr.  Rodrigo,  i  es va 
respectar perquè era del seu àmbit privat i fora d’hores de feina.

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

14.10.- Donat  compte de les preguntes escrites del  regidor  Sr.  Sánchez,  del  tenor literal 
següent:
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“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:

- Número identificatiu dels agents que varen atendre l'accident de trànsit en que es va 
veure implicat el regidor Ignacio Rodrigo en desembre de 2011?

- Qui era el cap de serveis en aquell moment?
- En quina data va tenir coneixement d'aquest incident l'inspector en cap de la Policia 

Local? A través de qui va ser informat dels fets i a través de quin mitjà?
- En quina data va tenir coneixement d'aquest incident el tinent d'alcalde Juan Daura? 

A través de qui va ser informat dels fets i a través de quin mitjà?
- En quina data va tenir coneixement d'aquest incident l'aleshores alcaldessa Marienna 

Sánchez-Jáuregui? A través de qui va ser informada dels fets i a través de quin mitjà?

Eivissa, 11 de agost de 2014
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete

Regidor del grup municipal 
PSOE-PACTE per Eivissa”

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

“ASSUMPTE:  CONTESTACIÓ  PREGUNTES  2014-E-RC-26482  I  2014-E-RC-28457  I 
SOL·LICITUD 2014-E-RC-28452

Vist  els  escrits  presentats  per  D.  Enrique Sánchez Navarrete,  regidor  del  grup municipal 
PSOE-Pacte,  tots  ells  referits  al  mateix  assumpte  i  que  són  els  quees  relacionen  a 
continuació:

- Pregunta en data 11 d’agost de 2014, amb Registre General d’eEntrada núm. 2014-
E-RC-26482

- Pregunta en data 2 de setembre de 2014,  amb Registre General  d’Entrada núm. 
2014-E-RC-28457

- Sol·licitud en data 2 de setembre de 2014,  amb Registre General d’Entrada núm. 
2014-E-RC-28452

Se li  informa que s’ha donat  trasllat  de tots  ells  als  serveis  jurídics  de l’Ajuntament  que 
hauran d’emetre informe als efectes oportuns i amb caràcter previ al lliurament de qualsevol 
informació relativa a aquest assumpte.

Eivissa, 23 de setembre de 2014
Sgt. Constantino Larroda Azcoitia

Regidor de Policia Local i Sancions
Ajuntament d’Eivissa”

14.11.- Donat  compte  de  les  preguntes  escrites  del  regidor  Sr.  Molina,  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 Alfonso Molina,  regidor de PSOE-Pacte per Eivissa a l'Ajuntament 
d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i amb l'article 
95 de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:

- En  quin  estat  es  troben  les  aportacions  de  les  diferents  institucions  al  Consorci 
Eivissa Patrimoni de la Humanitat? Quina quantitat adeuten l’Ajuntament, el Consell i 
el Govern de les Illes Balears a dia d’avui?

Eivissa, 11 de agost de 2014
Sgt. Alfonso Molina

Regidor del grup municipal 
PSOE-Pacte per Eivissa”

Contestació verbal de la Tinent d’Alcalde Sra. Sansano. Fa uns dies el Govern Balear devia 
4.838.169,24 euros, el Consell Insular 4.383.071 euros. El Consell els ha assegurat que la 
primera setmana d’octubre faran un ingrés. A dia d’avui l’Ajuntament deu 1.438.154 euros.

14.12.- Donat compte de les preguntes escrites de la regidora Sra. Boned, del tenor literal 
següent:

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

Pregunta que formula Carmen Boned, 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:

- Quants elements de platja s'han autoritzat a cada una de les platges del municipi? 
(Número d'elements classificats per tipus i lot). 

- Quants de controls s'han fet durant aquesta temporada turística per comprovar que 
els  concessionaris  de platja  compleixen amb el  número d'elements i  ubicació  que 
tenen permès.

- S'ha obert  algun expedient  d'infracció als  concessionaris  de platja per incomplir  la 
normativa o les condicions de les seves concessions?

Eivissa, 11 d'agost de 2014
Sgt. Carmen Boned Verdera
Regidora del grup municipal 

PSOE-Pacte per Eivissa”

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

“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTA 2014-E-RC-26485

Vist l’escrit  presentat per Dª. Carmen Boned Verdera, regidora del grup municipal PSOE-
Pacte, en data 11 d’agost de 2014, amb Registre General d’Entrada núm. 2014-E-RC-26485, 
se li  informa que la  informació relativa als  lots  en els  quals  s’han dividit  les platges i  la 
composició de cadascun d’ells es troba a l’expedient corresponent que pot ser consultat en el 
departament de Contractació. En escrit d’aquesta Alcaldia de data 21 d’agost, amb Registre 
de Sortida núm. 3772,  es va informar al  també regidor del  Grup Municipal  PSOE-Pacte, 
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Sr.Rafel Ruiz González, que aquest expedient de concessió es troba a la seva disposició en 
el departament de Contractació.

Respecte als controls realitzats, els zeladors de platges realitzen visites d’inspecció a les 
platges pràcticament a diari per controlar tant el seu estat de neteja, com qualsevol incident 
que es pugui produir, així com per supervisar les instal·lacions temporals. S’ha preparat per 
part  del  departament  de Medi  ambient  un  model  d’acta  perquè  revisin  cada  instal·lació, 
aixequin un acta a l’inici de la concessió i, posteriorment, si troben algun incompliment de 
contracte. En total s’han aixecat 22 actes, una per cada lot ja adjudicat i alguna per detecció 
d’incompliments.

Respecte  als  expedients  d’infracció  i  derivats  dels  controls  dels  zeladors  de  platja  s’ha 
proposat per part de la Regidoria de Medi Ambient l’obertura d’un expedient sancionador a 
una de les empreses concessionàries per l’incompliment de diverses obligacions del plec. Es 
proposa l’obertura d’un expedient sancionador per 7 incompliments detectats, alguns d’ells 
molt  greus segons la qualificació recollida en els plecs. Aquest informe ha estat remès a 
Contractació per al seu inici i continuació dels tràmits i es troba pendent d’estudi per part dels 
serveis jurídics.

Eivissa, 18 de setembre de 2014
Sgt. Juan Flores Jiménez
Regidor de Medi Ambient

Ajuntament d’Eivissa.”

14.13.- Donat  compte  de  les  preguntes  escrites  del  regidor  Sr.  Costa,  del  tenor  literal 
següent:

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

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

- Quin és l'estat  de tresoreria del Consorci  Eivissa Patrimoni de la Humanitat  a dia 
d'avui?

- Quantes  persones  i  per  quin  import  estan  contractades  per  a  l'elaboració  dels 
informes sol·licitats per Unesco? En quina data varen començar la contractació i en 
quina data finalitza?

- Quins tràmits queden pendents per poder obrir al públic l'Observatori Astronòmic i en 
quina data està previst fer-ho?

Eivissa, 11 d'agost de 2014
Sgt. Marc Costa Tur

Regidor del grup municipal 
PSOE-PACTE per Eivissa”

Contestació verbal de la Sra. Sansano. L’estat de la Tresoreria del Consorci. A data de 19-8 
era de 4.456.608 euros, que avui ja s’hi sumarien 1.600.000 euros més.
De moment no s’ha contractat  a ningú.  S’ha sol·licitat  el  servei  de suport  d’una persona 
autònoma,  que  els  està  ajudant  en  el  centre  de  Medina  Yabisah  per  poder  lliurar  a 
l’arqueòloga d’allí, que és la que els ajuda en el tema de l’informe de conservació.
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Quan  a  l’observatori,  ja  tenen  el  sistema  de  l’alarma,  els  hi  falta  una  línia  telefònica, 
transportar i instal·lar el telescopi. Tot el mobiliari i l’equipament informàtic ja s’ha contractat, i 
de seguida que arribi  s’instal·larà.  Esperen concloure totes aquestes feines dins del  mes 
d’octubre.

14.14.- Donat compte de les preguntes escrites del regidor Sr. Ruiz, del tenor literal següent:

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

Pregunta  que  formula  Rafel  Ruiz,  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:

- Ha abonat el senyor Fajarnés la multa que se li va imposar per abandonar restes de 
poda indegudament? En quina data i quina quantia?

Eivissa, 11 d'agost de 2014
Sgt. Rafel Ruiz González

Regidor del grup municipal 
PSOE-PACTE per Eivissa”

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

“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTA 2014-E-RC-26489

Vist l’escrit presentat per D. Rafel Ruiz González, regidor del grup municipal PSOE-Pacte, en 
data  11  d’agost  de  2014  amb  Registre  Genral  d’Entrada  núm.  2014-E-RC-26489,  se  li 
informa que, efectivament, al Sr. Fajarnés se li va imposar una multa de 50 euros que va 
abonar en data 24 d’octubre de 2013. Posteriorment, en data 28 d’octubre de 2013, es va 
dictar resolució per la qual s’advertia d’un error en la quantia de la sanció, havent de ser 
aquesta de 500 euros. Contra aquesta resolució es va interposar escrit d’al·legacions en data 
15 d’abril  de  2014.  Aquestes  al·legacions  van ser  parcialment  estimades a  la  vista  d’un 
informe jurídic per Resolució de data 18 de juny de 2014, deixant sense efecte la resoluci´´o 
de data 28 d’octubre.

Eivissa, 11 de setembre de 2014
Sgt. Constantino Larroda Azcoitia

Regidor de Policia Local i Sancions
Ajuntament d’Eivissa.”

14.15.- Donat  compte de les preguntes escrites 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 d'agents han finalitzat  ja el  curs de formació online que ha de servir  per  
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compensar la prolongació de jornada?
- Quants d'agents estan encara fent aquest curs i fins a quina data tenen per fer-ho?
- Qui és l'agent o persona encarregada de supervisar les proves d'avaluació d'aquest 

curs? S'ha donat el cas que algun agent no superés el curs?
- S'ha iniciat cap tràmit per sol·licitar la devolució dels sous cobrats indegudament als 

policies que ja no treballen per a l'Ajuntament d'Eivissa i que no varen justificar la 
prolongació de jornada?

Eivissa, 11 d'agost de 2014
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete

Regidor del grup municipal 
PSOE-PACTE per Eivissa”

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

“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTA 2014-E-RC-26510

Vist l’escrit presentat per D. Enrique Sánchez Navarrete, regidor del grup municipal PSOE-
Pacte, en data 11 d’agost de 2014, amb Registre General d’Entrada núm. 2014-E-RC-26510, 
se li informa el següent:

- Amb data 26 d’agost, un total de 18 agents han fet les 180 hores de els quals consta 
el curs.

- Estan matriculats en el curs, a data d’avui, un total de 86 agents i disposen per fer-ho 
fins al 31 de desembre.

- El curs consta de 180 hores dividides en mòduls de 10 hores cada unitat. En acabar 
cada unitat, l’agent ha de respondre satisfactòriament a un qüestionari; si no ho fa 
així,  no pot passar a la unitat posterior. Per tant, no hi ha ningú que supervisi les 
proves d’avaluació; és el propi sistema el que no permet l’accés al tema posterior si 
no es respon satisfactòriament a les preguntes del tema anterior. El temari, remès per 
la  Prefectura  de  la  Policia  Local,  està  compost  per  ordenances  municipals  que 
afecten als policies i lleis que també han de conèixer.

- Finalment, no s’ha iniciat cap tràmit per sol·licitar als policies que ja no treballen per a 
l’Ajuntament d’Eivissa la devolucó dels sous cobrats, atès que així es va acordar en 
una reunió de la taula sectorial amb tots els representants sindicals.

Eivissa, 11 de setembre de 2014
Sgt. Constantino Larroda Azcoitia

Regidor de Policia Local i Sancions
Ajuntament d’Eivissa.”

14.16.- Donat  compte  de  les  preguntes  escrites  del  regidor  Sr.  Molina,  del  tenor  literal 
següent:

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

- Quines gestions s'han realitzat per poder complir amb la previsió pressupostària de 
vendre els aparcaments i les oficines de l'Ajuntament d'Eivissa a l'edifici del carrer de 
Carles III per aconseguir nous ingressos? Està previst que es pugui tancar aquesta 
venda durant l'exercici 2014?

Eivissa, 11 d'agost de 2014
Sgt. Alfonso Molina

Regidor del grup municipal 
PSOE-Pacte per Eivissa

Contestació escrita de la Tinent d’Alcalde Sra. Fajarnés, del tenor literal següent:

“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTA 2014-E-RC-26511

Vist l’escrit presentat per D. Alfonso Molina, regidor del grup municipal PSOE-Pacte, en data 
11 d’agost de 2014, amb Registre General d’Entrada núm. 2014-E-RC-26511, se li informa 
que en data 30 de novembre de 2012 es va emetre informe jurídic sobre la desafectación i 
alineación d’oficines i aparcaments de l’edifici situat al carrer Santa Eulària, amb accés pel 
carrer Carles III nº 6. Posteriorment, es va efectuar encàrrec d’un contracte de serveis menor 
per la redacció de les bases per l’adjudicació i informe jurídic sobre les mateixes.

En data 9 de juny de 2014 va tenir entrada a l’Ajuntament les bases i l’informe objecte del 
mencionat contracte. D’acord amb el punt 7è de la Disposició addicional segona del Reial 
Decret 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes 
del  Sector  Públic,  les  citades  bases  han  de  ser  objecte  d’informe  pel  Secretari  de  la 
Corporació.

En data 25 de juny de 2014 es va emetre la primera addenda a l’informe jurídic de 30 de 
novembre de 2012, que estimava que calia esmenar certs apartats de les bases que regiran 
l’alienació. En data 17 de juliol de 2014 es va emetre la segona addenda a l’informe jurídic 
sobre la desafectació i alineació d’oficines i aparcaments de l’esmentat edifici.

Finalment, amb data 24 de juliol de 2014 es va remetre ofici al departament d’Intervenció de 
Fons perquè es realitzés el  corresponent  informe de fiscalització,  tràmit  aquest últim que 
segueix pendent.

La previsión segueix sent que es pugui tancar aquesta venda en els propers mesos.
Eivissa, 18 de setembre de 2014

Sgt. Maria Fajarnés Costa
Regidora d’Hisenda

Ajuntament d’Eivissa.”

14.17.- Donat compte de les preguntes escrites de la regidora Sra. Lurdes Costa, del tenor 
literal següent:

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

- En quin estat es troben les obres del Parador Nacional? Quant falta per executar i en 
quina data està previst que es reprenguin les obres? Quins tràmits s'han de fer per 
reiniciar les obres?

- Tenen actualment vigilància les obres?
- En quin  estat  es  troba la  consulta  que  es  va elevar  a  Unesco  sobre  el  futur  de 

l'aparcament?

Eivissa, 11 d'agost de 2014
Sgt. Lurdes Costa

Portaveu i regidora del grup municipal 
PSOE-Pacte per Eivissa”

Contestació escrita de la Tinent d’Alcalde Sra. Sansano, del tenor literal següent:

“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTA 2014-E-RC-26513

Vist l’escrit presentat per Dª. Lurdes Costa, portaveu i regidora del grup municipal PSOE-
Pacte, en data 11 d’agost de 2014, amb Registre General d’Entrada núm. 2014-E-RC-26513, 
se li informa que actualment, està en tramitació un procediment obert per a la redacció d’un 
nou projecte, la redacció del qual té un import de 214.775 euros i un termini d’execució des 
de l’adjudicació de set mesos. Paral·lelament, s’ha mantingut un servei de vigilància, amb 
una inversió fins al moment de 88.378,39 euros. A més, s’ha engegat un expedient per dur a 
terme la consolidació de murs històrics al castell i l’Almudaina, amb import de licitació de 
46.666,65 euros. Fins avui, l’Administració Central no ha comunicat cap novetat en relació 
amb al consulta que es va elevar a Unesco sobre el futur de l’aparcament.

Eivissa, 23 de setembre de 2014
Sgt. Lina Sansano Costa

Regidora de Patrimoni
Ajuntament d’Eivissa.”

14.18.- Donat compte de les preguntes escrites de la regidora Sra. Angels Martínez, del tenor 
literal següent:

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

Pregunta que formula Àngels Martínez, 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:

- S’ha tancat un acord amb la Conselleria de Cultura per tal que l’antigua escola de sa 
Bodega  pugui  allotjar  durant  el  curs  2014-2015  l’Escola  d’Adults?  Hi  ha  data 
d’obertura?

- Hi  ha  alguna  inversió  prevista  per  part  de  l’Ajuntament  o  la  Conselleria  per  tal 
d’adequar l’espai a aquest nou ús?
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Eivissa, 11 d'agost de 2014
Sgt. Àngels Martínez

Regidora del grup municipal 
PSOE-Pacte per Eivissa”

Contestació escrita de la Tinent d’Alcalde Sra. Sánchez, del tenor literal següent:

“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTA 2014-E-RC-26515

Vist l’escrit presentat per Dª. Àngels Martínez, regidora del grup municipal PSOE-Pacte, en 
data 11 d’agost  de 2014,  amb Registre  General  d’Entrada núm.  2014-E-RC-26515,  se li 
informa que actualment s’està pendent que, per part de la conselleria d’Educació, s’accepti 
formalment l’oferiment perquè l’antiga escola de sa Bodega pugui allotjar l’Escola d’Adults.

Eivissa, 25 de setembre de 2014
Sgt. Mar Sánchez Gutiérrez

Regidora d’Educació
Ajuntament d’Eivissa.”

14.19.- Donat compte de les preguntes escrites de la regidora Sra. Montserrat García, del 
tenor literal següent:

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

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

S'ha introduït algun canvi en el servei de desratització i desinsectació a la ciutat d'Eivissa a 
rel dels informes i recomanacions realitzats per l'empresa adjudicatària?

Eivissa, 11 d'agost de 2014
Sgt. Montserrat García Cuenca

Regidora del grup municipal 
PSOE-Pacte per Eivissa”

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

“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTA 2014-E-RC-26517

Vist l’escrit presentat per Dª. Montserrat García Cuenca, regidora del grup municipal PSOE-
Pacte, en data 11 d’agost de 2014, amb Registre General d’Entrada núm. 2014-E-RC-26517, 
se li informa que, a més d’acudir a totes les incidències per existència de focus incontrolats 
que li són comunicades, s’han intensificat les actuacions per part del servei de desratització i 
desinsectació. En aquest sentit, s’està duent a terme una campanya setmanal per zones fins 
a  cobrir  la  totalitat  dels  barris  del  municipi.  Fins  avui  i  per  ordre  de  realització  de  les 
campanyes, s’ha cobert tota l’avinguda Isidor Macabich, la zona d’es Pratet i, finalment, el 
barri de Figueretes (des del passeig de Figueretes fins al cementeri vell). La setmana vinent 
està previst realitzar la campanya a l’entor del col·legi públic de sa Joveria.

Eivissa, 18 de setembre de 2014
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Sgt. Salvador Gallego del Águila
Regidor de Vies Públiques, Obres i Manteniment Urbà

Ajuntament d’Eivissa.”

14.20.- Donat compte de les preguntes escrites de la regidora Sra. Lurdes Costa, del tenor 
literal següent:

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

Pregunta  que  formula  Lurdes  Costa,  portaveu  i  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:

- Quines  gestions  s'han  fet  per  aconseguir  que  comencin  les  obres  de  la  nova 
depuradora d'Eivissa el més aviat possible? Quina previsió i calendari existeix sobre 
aquesta important infraestructura?

Eivissa, 11 d'agost de 2014
Sgt. Lurdes Costa

Portaveu i regidora del grup municipal 
PSOE-Pacte per Eivissa”

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

“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTA 2014-E-RC-26518

Vist l’escrit  presentat per Dª. Lurdes Costa Torres, portaveu i regidora del grup municipal 
PSOE-Pacte, en data 11 d’agost de 2014, amb Registre General d’Entrada núm. 2014-E-RC-
26518,  se  li  informa  que  ja  està  llesta  la  declaració  d’impacte  ambiental  de  l’Estació 
Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de la ciutat d’Eivissa.

Malgrat  que,  des  de la  Direcció  general  de  l’Aigua,  es  dóna prioritat  a  les  depuradores 
sancionades per incompliments econòmics o medioambientals de la normativa de la Unió 
Europea, la Direcció General de l’Aigua ha confirmat que la EDAR d’Eivissa seguirà la seva 
tramitació com a obra prioritària.

Eivissa, 1 de setembre de 2014
Sgt. Juan Flores Jiménez
Regidor de Medi Ambient

Ajuntament d’Eivissa.”

14.21.- Donat compte de les preguntes escrites de la regidora Sra. Carmen Boned, del tenor 
literal següent:

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

Pregunta  que  formula  Carmen  Boned  Verdera  regidora  de  PSOE-Pacte  per  Eivissa  a 
l'Ajuntament d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i 
amb l'article 95 de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:
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- En quin estat es troba el projecte de la City Card.
- Quants de sous s’han invertit en aquest projecte des de l’any 2011 i fins a dia d’avui 

(desglossat per anys)?
- Quina destinació final tenien cadascuna d’aquestes inversions?

Eivissa, 11 d'agost de 2014
Sgt. Carmen Boned Verdera
Regidora del grup municipal 

PSOE-Pacte per Eivissa”

14.22.- Donat compte de les preguntes escrites del regidor Sr. Rafel Ruiz, del tenor literal 
següent:

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

Pregunta que formula Rafel Ruiz González 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 dia d’avui, quantes terrasses hi ha autoritzades al passeig de s’Alamera? Quina 
activitat poden realitzar?

- Aquestes terrasses autoritzades per l’Ajuntament d’Eivissa, quins elements (número i 
tipologia) poden instal·lar?

- Quin tipus d’autorització empara a aquestes terrasses per poder clavar elements en 
terra?

- S’ha  realitzat  algun  control  durant  al  present  temporada  d’estiu  per  comprovar  si 
estan  complint  la  normativa  i  les  autoritzacions  que  tenen  concedides?  En  cas 
afirmatiu, s’ha trobat alguna irregularitat i quin camí s’ha seguit per evitar-la?

Eivissa, 18 d'agost de 2014
Sgt. Rafel Ruiz González

Regidora del grup municipal 
PSOE-Pacte per Eivissa”

14.23.- Donat compte de les preguntes escrites del regidor Sr. Ildefonso Molina, del tenor 
literal següent:

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

Pregunta  que  formula  Ildefonso  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:

- En  quin  estat  de  tramitació  es  troben  les  factures  corresponents  al  Grup  Prensa 
Pitiusa que varen quedar aturades per la crisi de govern i l'escàndol de les factures 
sense contraprestació al setmanari Prensa Pitiusa? 

- S'han abonat? En quina data? Quins tècnics i polítics les han conformat?
- En cas que s'hagin tornat al proveïdor, en quina data s'ha produït aquesta notificació?
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- En cas que no s'hagi fet a dia d'avui ni l'abonament ni la devolució al proveïdor, quan 
es pensa prendre una decisió al respecte?

Eivissa, 18 d'agost de 2014
Sgt. Ildelfonso Molina Jiménez

Regidor del grup municipal 
PSOE-Pacte per Eivissa”

14.24.- Donat compte de les preguntes escrites del regidor Sr. Rafel Ruiz, del tenor literal 
següent:

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

Pregunta  que  formula  Rafel  Ruiz  González,  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:

- Relació de places ofertades i places cobertes a les escoles d'estiu organitzades per la 
Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Eivissa des de l'any 2010 i fins a 2014.

- Quin pressupost s'ha destinat a aquestes escoles d'estiu (no esportives) des de l'any 
2010 i fins a l'any 2014 (desglossat per anys).

Eivissa, 18 d'agost de 2014.
Sgt. Rafel Ruiz González

Regidor del grup municipal 
PSOE-PACTE per Eivissa”

14.25.- Donat compte de les preguntes escrites de la regidora Sra. Lurdes Costa, del tenor 
literal següent:

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

Pregunta  que  formula  Lurdes  Costa  Torres,  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:

- Quina és la postura de l’actual equip de govern davant de la propera construcció d’un 
edifici portuari al Martell?

- Defensarà l’alcaldessa i  l’actual  equip de govern els diferents acords plenaris  que 
s’han  adoptat  per  oposar-se formalment  a  aquest  edifici  que pretén fer  l’Autoritat 
Portuària?

Eivissa, 18 d'agost de 2014.
Sgt. Lurdes Costa Torres

Regidora del grup municipal 
PSOE-PACTE per Eivissa”

14.26.- Donat compte de les preguntes escrites del regidor Sr. Enrique Sánchez, del tenor 
literal següent:
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“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 de certificats s'han emès a dia d'avui a policies que han finalitzat el curs online 
previst per justificar la prolongació de jornada? Qui ha emès aquestos certificats i qui 
als ha signat?

- A qui correspon l'organització del curs?
- Es permet la realització del curs en horari laboral? Com es controla que no es faci en 

horari laboral i per part de qui?
- Està prevista l'avaluació  dels  continguts del  curs? Qui  fa aquesta avaluació? Què 

passa  amb  els  policies  que  no  superen  aquesta  avaluació?  Quants  agents  han 
superat l'avaluació a dia d'avui i quants no?

Eivissa, 2 de setembre de 2014
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete

Regidor del grup municipal 
PSOE-PACTE per Eivissa”

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

“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTA 2014-E-RC-28233

Vist l’escrit presentat per D. Enrique Sánchez Navarrete, regidor del grup municipal PSOE-
Pacte, en data 2 de setembre de 2014, amb Registre General d’Entrada núm. 2014-E-RC-
28233, se li informa el següent:

- No s’expedeixen certificats per la realització d’aquest curs.

- El curs ho va organitzar l’anterior regidor responsable del Departament de Personal; 
el temari ho va escollir la Policia Local.

- En relació al tema de l’horari, els policies saben que no poden fer el curs en horari  
laboral.

- Avaluació dels continguts dels curs: En acabar cada mòdul, el policia ha de contestar 
correctament unes preguntes. Si no ho fa així, no pot passar al mòdul superior. És la 
propia plataforma de formació moodle la que avalua.

Eivissa, 16 de setembre de 2014
Sgt. Constantino Larroda Azcoitia

Regidor de Policia Local i Sancions
Ajuntament d’Eivissa.”

14.27.- Donat compte de les preguntes escrites del regidor Sr. Enrique Sánchez, del tenor 
literal següent:
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“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:

- Quan va caducar el contracte amb l'empresa que presta serveis al dipòsit municipal 
de vehicles?

- De quina manera s'estan cobrint actualment el servei al dipòsit de vehicles? Amb quin 
personal i quins horaris?

- Quin cost mensual té?
- Estan  assumint  els  policies  locals  relacionades  amb  aquest  servei  que  fins  ara 

hagués portat l'empresa adjudicatària?

Eivissa, 2 de setembre de 2014
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete

Regidor del grup municipal 
PSOE-PACTE per Eivissa”

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

“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTA 2014-E-RC-28235

Vist l’escrit presentat per D. Enrique Sánchez Navarrete, regidor del grup municipal PSOE-
Pacte, en data 2 de setembre de 2014, amb Registre General d’Entrada núm. 2014-E-RC-
28235, se li informa que el contracte de gestió del dipòsit municipal de vehicles va finalitzar el 
12 de febrer 2014. Amb posterioritat, es va fer un contracte menor (16 h/dia) fins a la nova 
adjudicació. El plec per a la nova contracta es va iniciar al setembre de 2013 i, en aquests 
moments, s’està tramitant en el departament de Contractació.

Actualment els serveis es cobreixen per personal de ISS Services SL., a raó d’un operari les 
24  hores  i  un  reforç  d’un  altre  més  en  horari  d’11  a  15  h.  durant  l’estiu  (juliol,  agost  i 
setembre).

El cost mensual és de 8.543 euros (24 h) i de 10.001 euros, els tres mesos que hi ha reforç.
Eivissa, 22 de setembre de 2014
Sgt. Constantino Larroda Azcoitia

Regidor de Policia Local
Ajuntament d’Eivissa.”

14.28.- Donat compte de les preguntes escrites del regidor Sr. Enrique Sánchez, del tenor 
literal següent:

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

Pregunta que formula  Enrique Sánchez Navarrete,  regidor  de PSOE-Pacte per  Eivissa a 
l'Ajuntament d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i 
amb l'article 95 de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:
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- Quines actuacions o decisions ha pres l’equip de govern de l’Ajuntament d’Eivissa 
des del moment en que es va publicar en premsa informació relativa a l’accident de 
trànsit  d’un  regidor,  especialment  si  tenim en  compte  que  aquestes  dades  estan 
protegides per llei?

- A la vista que segons l’informe jurídic municipal,  la  vulneració i  filtració d’aquesta 
informació pot  comportar  una actuació delictiva i  que,  per la  seua gravetat  podria 
comportar  l’obertura  d’expedients  disciplinaris  a  treballadors  de  l’Ajuntament 
d’Eivissa, s’ha obert alguna investigació per determinar l’origen de la filtració? Qui és 
el professional o treballador encarregat d’aquesta investigació?

- S’han  pres  mesures  per  avaluar  els  possibles  fallos  del  sitema  de  custòdia  de 
documentació  i  fitxers  vulnerats?  Qui  és  la  persona  encarregada  de  fer  aquesta 
avaluació?

- S’han  pres  mesures  de  seguretat,  diferents  a  les  ja  existents  i  que  ara  s’han 
demostrat insuficients, per tal d’evitar noves filtracions i vulneracions de la protecció 
de dades? En cas afirmatiu, de quines mesures estam parlant?

Eivissa, 2 de setembre de 2014
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete

Regidor del grup municipal 
PSOE-PACTE per Eivissa”

14.29.- Donat  compte de les preguntes escrites del  regidor  Sr.  Alfonso 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:

Quin és l’import total pagat en concepte d’interessos a data 31 d’agost de 2014 del préstec 
ICO contractat amb Caixabanc l’any 2012 per un import total de 4.795.538,17 €?

Eivissa, 18 de setembre de 2014
Sgt. Alfonso Molina Jiménez
Regidor del grup municipal 
PSOE-PACTE per Eivissa”

Contestació escrita de la Tinent d’Alcalde Sra. Fajarnés, del tenor literal següent:

“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTA 2014-E-RC-29964

Vist l’escrit presentat per D. Alfonso Molina Jiménez, regidor del grup municipal PSOE-Pacte, 
en data 18 de setembre de 2014, amb Registre General d’Entrada núm. 2014-E-RC-29964, 
se li informa que, de les dades obrants en la comptabilitat, es desprèn que, les quantitats 
pagades,  per  l’Ajuntament  d’Eivissa,  en  concepte  d’interessos,  corresponent  al  préstec 
concertat a l‘empara del Reial decret 4/2012 de 24 de febrer, pel qual es determinen les 
obligacions d’informació i procediments necessaris per establir el mecanisme de finançament 
per al pagament als proveïdors de les Entitats Locals, són les següents:
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2012 2013 2014
140.690,81 265.126,01 138.027,95

Eivissa, 24 de setembre de 2014
Sgt. Maria Fajarnés Costa

Regidora d’Hisenda
Ajuntament d’Eivissa”

14.30.- Donat  compte de les preguntes escrites del  regidor  Sr.  Alfonso 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 2014.
Sgt.Alfonso Molina Jiménez
Regidor del grup municipal 
PSOE-PACTE per Eivissa”

Contestació escrita de la Tinent d’Alcalde Sra. Maria Fajarnés, del tenor literal següent:

“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTA 2014-E-RC-29969

Vist l’escrit presentat per D. Alfonso Molina Jiménez, regidor del grup municipal PSOE-Pacte, 
en data 18 de setembre de 2014, amb Registre General d’Entrada núm. 2014-E-RC-29969, 
se li informa que les dades que sol·licita són les següents:

DADES COBRO VOLUNTÀRIA

PADRÓ CÀRREC COBRAMENT
IBI URB 16.582.274 14.791.992
IBI RUST        88.975        68.571
FEMS   3.918.703   3.295.037
VEHICLES   2.676.243   1.882.697
IAE   1.895.935   1.773.435

Media de cobraments/càrrecs 86,68 %
Eivissa, 23 de setembre de 2014

Sgt. Maria Fajarnés Costa
Regidora d’Hisenda

Ajuntament d’Eivissa”
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14.31.- Donat compte de les preguntes escrites de la regidora Sra. Lurdes Costa, del tenor 
literal següent:

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

Lurdes  Costa  Torres,  portaveu  i  regidora  del  grup  municipal  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, planteja les 
següents preguntes:

En relació amb el restaurant obert a la cantonada del carrer Ceramista Joan Daifa amb el 
passeig Joan Carles I baix la denominació de Downtown by Cipriani:

- És cert que s’ha aixecat el precinte sobre els equips musicals que s’havia ordenat 
durant aquest estiu? Si és així, en quina data i a rel de quins fets? Qui ha fet el o els  
informes tècnics que han sustentat aquest aixecament del precinte? De quina data 
són aquestos informes?

- Considera  l’equip  de  govern  de  l’Ajuntament  d’Eivissa  que  aquest  establiment 
compleix tota la normativa vigent quant a ocupació de via pública, tipus d’activitat que 
desenvolupa i elements que fa servir (escenari, equips sonors i de llum, vestuaris, 
etc.)?

Eivissa, 22 de setembre de 2014
Lurdes Costa Torres

Regidora del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a 

l'Ajuntament d'Eivissa”

14.32.- Donat compte de les preguntes escrites de la regidora Sra. Lurdes Costa, del tenor 
literal següent:

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

Lurdes  Costa  Torres,  portaveu  i  regidora  del  grup  municipal  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, planteja les 
següents preguntes:

- En  relació  amb  el  restaurant  Cavalli  inaugurat  aquest  estiu  al  passeig  marítim 
d’Eivissa a un espai cedit a través d’una concessió municipal:
1. Considera l'equip de govern de l’Ajuntament d’Eivissa que aquest negoci compleix 

amb la normativa vigent i amb les condicions que apareixen al contracte de la 
concessió municipal?

2. S’ha reunit la nova alcaldessa amb els seus propietaris o promotors? A instància 
de quina de les dues parts i per quin motiu? 

3. Està  negociant  l’Ajuntament  d’Eivissa  amb  la  propietat  o  les  persones  que 
representen a la propietat alguna qüestió relacionada amb les característiques, 
llicències o espai que ocupen actualment o el que volen fer servir en un futur?
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Eivissa, 22 de setembre de 2014
Lurdes Costa Torres,

Regidora del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a 

l'Ajuntament d'Eivissa”

14.33.- Donat compte de les preguntes escrites del regidor Sr. Enrique Sánchez, del tenor 
literal següent:

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

Enrique  Sánchez  Navarrete,  regidor  del  grup  municipal  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, planteja les 
següents preguntes:

Quina és la relació de personal eventual contractat a dia d’avui per l’Ajuntament d’Eivissa i 
quines són les funcions assignades a cadascuna d’aquestes persones? 

Eivissa, 22 de setembre de 2014
Enrique Sánchez Navarrete
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a 

l'Ajuntament d'Eivissa”

Contestació escrita de la Tinent d’Alcalde Sra. Lina Sansano, del tenor literal següent:

“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTA 2014-E-RC-30035

Vist l’escrit presentat per D. Enrique Sánchez Navarrete, regidor del grup municipal PSOE-
Pacte, en data 22 de setembre de 2014, amb Registre General d’Entrada núm. 2014-E-RC-
30035,  se  li  informa  que  la  relació  de  personal  eventual  contractat  a  dia  d’avui  per 
l’Ajuntament d’Eivissa és la següent:

1. Mariano Hidalgo Vilchez: Cap de Gabinet
2. Israel Rodriguez Moreno. Cap de Premsa.
3. Amelia Garijo Falcó: Adjunta al Gabinet de Comunicació.
4. Alejandro Torres Tur: Coordinador de gestió de contractes i Serveis
5. Matilde Manzano Costa: Coordinadora de Modernització i Millora Continua
6. Milena Herrera García: Secretaria del Grup Municipal PSOE-PACTE.

Respecte a les funcions assignades a cadascuna d’aquestes persones, es poden consultar 
en les memòries dels llocs de treball del personal eventual que es troben a al seva disposició 
en el departament de Recursos Humans i/o Secretaria.

Eivissa, 22 de setembre de 2014
Sgt. Lina Sansano Costa

Portaveu
Ajuntament d’Eivissa”
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14.34.- Donat compte de les preguntes escrites de la regidora Sra. Carmen Boned, del tenor 
literal següent:

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

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

En relació al concert que es va realitzar el passat divendres 19 de setembre a la platja de 
Talamanca:

- Qui era el promotor del mateix i quina era la proposta musical?
- Quin  benefici  entén  l'Ajuntament  que  tenia  per  al  barri  o  el  municipi  aquest 

esdeveniment?
- Quins elements tenia autoritzats instal·lar a la platja i en quin horari? Quina era la 

potència que podien tenir els equips sonors? Es va controlar que la remor no fos 
superior a la permesa?

- Ha cobrat l'Ajuntament alguna taxa o tarifa per aquest esdeveniment? Quant i  per 
quin concepte?

- Va  complir  l'empresa  promotora  amb  totes  les  condicions  imposades  per 
l'Ajuntament?

- Considera l'Ajuntament que l'esdeveniment ha complert amb el seu objectiu i que es 
pot qualificar de positiva la seva realització?

- Quantes queixes  es varen rebre bé a través de la  policia  local,  bé a les oficines 
municipals els dies posteriors i quina resposta se'ls hi ha donat?

Eivissa, 22 de setembre de 2014
Sgt. Carmen Boned Verdera
Regidora del grup municipal 

PSOE-Pacte per Eivissa”

Contestació escrita del regidor Sr. Juan Flores, del tenor literal següent:

“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTA 2014-E-RC-30036

Vist l’escrit  presentat per Dª. Carmen Boned Verdera, regidora del grup municipal PSOE-
Pacte, en data 22 de setembre de 2014, amb Registre General d’Entrada núm. 2014-E-RC-
30036, se li informa que l’organització, producció i promoció del concert al que fa referència 
va correspondre a l’Associació de Vesins de Talamanca i Ibiza Global Ràdio.

En el que concerneix estrictament a les competències municipals, l’Ajuntament no va cobrar 
cap taxa o tarifa per aquest esdeveniment, ja que es tractava d’una activitat de l’AA.VV. de 
Talamanca,  a  qui  correspon  valorar  els  beneficis  que  va  tenir  per  al  barri.  Finalment, 
assenyalar  que  l’organització  va  complir  amb  totes  les  condicions  imposades  per 
l’Ajuntament,  com  així  consta  en  el  certificat  final  de  muntatge  expedit  per  l’enginyer 
municipal.

Entre les 20,30 i les 23,30 hores del divendres 19 de setembre, es van registrar cinc trucades 
a la Policia Local en relació amb el citat concert. No consten, fins avui, altres queixes a través 
de les oficines municipals en els dies posteriors a la celebració del citat concert.
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Eivissa, 22 de setembre de 2014
Sgt. Juan Flores Jiménez
Regidor de Medi Ambient

Ajuntament d’Eivissa”

14.35.- Donat compte de les preguntes escrites del regidor Sr. Antonio Villalonga, del tenor 
literal següent:

“PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL 
MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA, 

PARA SER CONTESTADAS EN LA PRÓXIMA SESIÓN PLENARIA.

Preguntas que formula D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del Grupo 
Municipal del MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA en el Ayuntamiento de Eivissa, en 

base al artículo 97 del RD 2568/1986 ROF.

1. En relación a la Publicidad Institucional:

a. ¿Qué contratos se han efectuado hasta la fecha?

b. ¿Con qué empresas, importes y conceptos?

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

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

2. En relación al Ibiza Global Festival @ Playa Talamanca:

a. ¿Cual era el papel del Ayuntamiento en dicha fiesta?
b. ¿Cuales son las aportaciones efectuadas por el Ayuntamiento y su valoración 

económica?

3. En relación a las reiteradas, y no atendidas, peticiones de información:

a. En  relación  a  los  pleitos  que  mantiene  el  Consell  Insular  contra  este 
Ayuntamiento por el CETIS:

i. ¿Custodia  la  Secretaría  de  este  Ayuntamiento  la  información 
correspondiente a dichos pleitos?

ii. En caso afirmativo de la pregunta anterior ¿Por qué motivo, no se nos 
ha entregado copia de dichos expedientes, solicitada desde el 13 de 
diciembre pasado hasta la actualidad en multitud de ocasiones?

iii. En caso de respuesta  negativa  de la  pregunta  a-i,  el  hecho de no 
custodiar  dicha  documentación,  ¿cumple  lo  establecido  en  la 
legislación?
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b. Habiendo  solicitado  copia  de  las  actas  de  todos  los  plenos  (ordinarios  y 
extraordinarios)  celebrados  entre  los  años  2000-2005  inclusive  y  no  su 
consulta, ¿por qué no se me entrega copia de los mismos?

c. Relación de pleitos en los que está personado el Ayuntamiento y concepto.

d. ¿Cuando este equipo  de gobierno contesta  a las  reiteradas solicitudes  de 
documentación con un "se le entregará próximamente"  y "será resuelto en 
breve", exactamente a qué plazo de tiempo se refiere.

e. ¿Por qué no se me ha entregado certificación de los cánones abonados hasta 
la fecha por la Sociedad Gestora CETIS, S.L., con especificación de fechas e 
importes; o certificación negativa, en su caso?

f. ¿Por qué no se me ha entregado certificación de las cantidades abonadas por 
el Ayuntamiento de Eivissa a la Sociedad Gestora CETIS, S.L. por cualquier 
concepto? 

g. ¿Por qué no se me ha entregado certificación de las cantidades adeudadas 
por  el  Ayuntamiento  de  Eivissa  a  la  Sociedad  Gestora  CETIS,  S.L.  por 
cualquier concepto? 

h. ¿Por qué no se me ha entregado copia íntegra de todos los expedientes de 
concesión existentes entre IMVISA y la Sociedad Gestora CETIS, incluidas 
modificaciones y anexos (en su caso).

i. ¿Por qué no se me ha entregado certificación de los cánones abonados hasta 
la fecha por la Sociedad Gestora CETIS, S.L., con especificación de fechas e 
importes; o certificación negativa, en su caso?

Eivissa, a 21 de septiembre de 2014

Fdo. Antonio Villalonga Juan”

Contestació escrita de la Tinent d’Alcalde Sra. Lina Sansano, del tenor literal següent:

“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTA 2014-E-RC-30048

Vist l’escrit presentat per D. Antonio Villalonga Juan, portaveu del grup municipal Movimiento 
Ciudadano EPIC Ibiza, en data 21 de setembre de 2014, amb Registre General d’Entrada 
núm. 2014-E-RC-30048, se li informa el següent:

PREGUNTES 1:
- Fins avui, l’Ajuntament d’Eivissa, a través del seu Gabinet de Comunicació, ha signat 

un contracte per contraprestacions publictària  en Internet amb Diari  d’Eivissa SLU 
(diariodeibiza.es),  Hora  Nova  SL  (ultimahora.es)  i  La  Pitiusa  d’Internet  SL 
(noudiari.es)

- Diari  d’Eivissa  SLU  (diariodeibiza.es);  6.152,85  euros  per  la  inserció  de  bàners 
publicitaris durant 9 mesos en la web del mitjà de comunicació contractat.
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- Hora Nova SL (ultimahora.es); 1.960,20 euros per la inserció de bàners publicitaris 
durant 9 mesos en al web del mitjà de comunicació contractat

- La  Pitiusa  d’Internet  SL  (noudiari.es);  4.900,50  euros  per  la  inserció  de  bàners 
publicitaris durant 9 mesos en la web del mitjà de comunicació contractat.

- Per dur a terme aquests contractes, i a l’efecte de determinar l’audiència de les webs 
dels  mitjans  que  són  objecte  del  mateix,  s’ha  recorregut  a  les  dades  de  Alexa  i 
Google Analytics, índexs que mesuren les visites que genera una determinada pàgina 
web.

- Segons la  Llei  de Contractes del Sector Públic,  per la seva quantia,  es tracta de 
contractes menors.

PREGUNTES 2:
- L’organització, producció i promoció del concert al que fa referència va correspondre 

a l’Associació de Vesins de Talamanca i Ibiza Global Ràdio. L’Ajuntament no va tenir 
cap paper en aquesta festa, més enllà d’autoritzar la petició formulada per la AAVV 
de Talamanca.

- L’Ajuntament no va efectuar aportació alguna i, per tant, la valoració econòmica és 
zero.

PREGUNTES 3:
a) i:  La  Secretaria  de  l’Ajuntament  no  és  el  responsable  de  la  custòdia  de  la 

documentació  relativa  als  plets  citats,  al  no  formar  part  de  ningún  expedient 
administratiu sinó judicial,  i  en haver-se designat procurador i  advocats externs en 
representació de l’Ajuntament.

iii) Sí compleix. La custòdia correspon a la Secretaria Judicial.

b) Se li ha contestat ja en diferents ocasions en seu plenària i té dret a accedier a les 
actes sol·licitades examinant el llibre d’actes en la Secretaria de l’Ajuntament. Atès 
que es tracta d’una petició genèria i donada l’extensió de la documentació respecte a 
la  qual  sol·licita  còpies,  es considera  la  petició  com a abusiva  i  que accedir  a la 
mateixa  perjudica  el  normal  funcionament  dels  serveis  municipals.  Tot això  sense 
perjudici  que concreti,  una vegada hagi tingut  accés a la documentació,  els punts 
respecte als quals desitja obtenir còpies.

c) En relació al punt relatiu a plets en curs en el dia d’avui, advocat designat, i imports 
de contractació individualitzats, s’informa que per poder donar resposta a aquestes 
peticions,  s’ha  de  dur  a  terme  una  labor  de  recopilació  de  documentació  que 
comporta el seu temps i el seu treball, ja que no es disposa d’una base de dades de 
la qual pugui desprendre’s aquesta informació Tal com la Secretaria ha reiterat en 
multitud d’ocasions, el dret d’accés a la informació per part dels regidors no pot anar 
en detriment del normal funcionament de l’Ajuntament. En el cas del Sr. Villalonga, la 
Secretaria ha posat de manifest que s’està fent un ús abusiu de l’anomenat dret a la 
informació i  a l’expedició de còpies,  fins a l’extrem que si l’Ajuntament hagués de 
donar compliment a tot el sol·licitat per aquest regidor durant aquesta legislatura, i en 
els terminis que ell considera, haríem de tenir a una persona que cada dia es dediqui 
a recaptar, elaborar, fotocopiar etc... la informació que se sol·licita, el qui, evidentment 

84



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 25 de setembre de 2014

perjudicaria  el  normal  i  correcte  funcionament  de  l’Ajuntament.  Finalment,  el  Sr. 
Villalonga se li ve donant la informació a la qual té dret. Ara bé en la mesura en què el 
funcionament de l’Ajuntament no es vegi perjudicat, fet que segurament suposa que 
el Regidor no disposi de la mateixa en els terminis que ell desitjaria.

d) Els  terminis  són  els  que  es  trigui  a  recopilar  les  abundants  sol·licituds,  tenint  en 
compte els  mitjans que es disposa i  que el  dret  d’informació  no pot  perjudicar  el 
correcte i normal funcionament de l’Ajuntament.

i), f), g) i) Aquesta informació obra en poder de la Intervenció de Fons que encara no 
l’ha facilitat.

h) Aquesta informació la té la societat municipal IMVISA. No obstant això en data 14 de 
juliol de 2014 se li va lliurar còpia íntegra de l’expedient d’adjudicació del Cetis duta a 
terme per IMVISA.

Eivissa, 22 de setembre de 2014
Sgt. Lina Sansano Costa

Portaveu
Ajuntament d’Eivissa”

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

Intervé la Sra. Carmen Tur. Volen proposar un canvi de cadires, posen les 21 cadires que 
tenen tant cómodes al públic, i 21 de les del públic dalt per als regidors.
A un dels darrers plens es va oferir a ajudar-los a redactar un reglament d’ordre intern. A 
pareix ser que la Sra. Alcaldessa n’ha distribuït un que se l’estan estudiant, demana que 
l’estudiïn de pressa. Fa sis hores que estan aquí, necessiten millorar molt.
L’ordre del dia només el tenen els mitjans de comunicació, demana que en posin algun per al 
públic.
Quan  a  la  desratització,  desinsectació  no  limitin  el  pressupost,  si  el  limiten  l’únic  que 
aconsegueixen és que els bitxos canviïn de lloc.
El Sr. Gallego i el Sr. Villalonga parlaven i empraven la paraula salmorra i salmuera, no sap 
si s’han entès molt, perquè la paraula salmuera vol dir una gran concentració de sal a l’aigua, 
i en eivissenc la paraula salmorra és una especialitat gastronòmica.
A l’Avda. Sant Josep de s’Atalaia, hi ha uns dics que diuen radar i no sap a que es refereixen 
per allí radar no ni ha cap. Si l’Ajuntament no té molts sous i volen contribuir a la seguretat de 
les persones i dels vehicles allí, poden posar cada dia més de 10.000 euros en multes.
L’altra dia va estar molt contenta, perquè va veure que davant l’edifici astro hi havia passat el 
servei de neteja quan feia tres mesos que no havien passat. 
Demana que vigilin tots els incompliments que hi ha a aquesta avinguda.

Sra. Marí: Demana disculpes pels errors que ha comés. Espera que en els propers plens ja 
no en cometi cap.

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les quinze hores i trenta minuts del 
dia, de la qual s’estén la present Acta que consta vuitanta-cinc pàgines que és firmada per la 
Sra. Alcaldessa i per mi el Secretari, que la certifico.
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