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O R D R E   D E L   D I A

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

− Acta núm. 8/14, extraordinària i urgent de data 28 de juliol.

− Acta núm. 9/14, ordinària de data 1 d'agost. 

− Acta núm. 10/14, extraordinària de data 11 d'agost. 

− Acta núm. 11/14, extraordinària de data 22 d'agost. 

2n. Proposta en relació a la sol·licitud de canvi nivell de protecció immoble Cana Tona de 
Baix (fitxa R81 del Catàleg de Patrimoni del PGOU) (Exp. relacionat 625/15). 

3r. Mocions amb proposta d'acord: 

1. Moció del Regidor no Adscrit, Sr. Juan Daura, amb proposta d'acord per tal que 
s'iniciïn els tràmits perquè els tècnics de la casa desenvolupin un projecte per a un edifici 
polivalent per al solar de l'antiga Delegació del Govern. 

2.  Moció  del  grup PSOE-PACTE per  Eivissa,  amb proposta  d'acord relativa  a la  
sol·licitud a l'Autoritat Portuària de Balears del Pla d'Usos del Port d'Eivissa. 

3. Moció del grup PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d'acord sobre millores 
urgents i imprescindibles al barri de Platja d'en Bossa. 

4. Moció del grup PREF, amb proposta d'acord per tal que s'insti als representants 
d'Eivissa en el Senat, així com els designats pel Parlament Balear, perquè votin en contra de 
l'aprovació del Projecte de Llei Orgànica de Protecció de la Seguretat Ciutadana. 

4t. Decrets i comunicacions: 

1. Donar compte de l'escrit de la portaveu del Grup Popular, comunicant els regidors 
titulars i suplents a les Comissions Informatives. 

2. Donar compte del Decret d'Alcaldia d'aprovació de factures amb nota d'objecció 
(Exp. relacionat 12680/14). 

3. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia d'aprovació pressupostària per transferència 
de crèdits (Exp. relacionat (600/15). 

5è. Mocions sense proposta d'acord: 

1. Moció del grup EPIC, de control sobre la realització de l'informe sobre irregularitats 
del CETIS. 

2. Moció del grup EPIC, de control sobre la situació actual dels contenciosos entre 
Consell i Ajuntament. 

3. Moció del grup PREF, de control sobre que s'informi al plenari de la situació en la 
qual  es troben els  expedients administratius de les concessions de:  publicitat,  gestió  de 
residus urbans, aigua i servei de recaptació. 

4.  Moció  del  grup  PSOE-PACTE  per  Eivissa,  de  control  sobre  l'emissari  de 
Talamanca. 

6è. Precs i preguntes.
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ACTA  DE  LA  SESSIÓ  CELEBRADA,  AMB  CARÀCTER  ORDINARI,  PER  L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 26 DE GENER DE 2015.

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

Secretari-Acctal.:

Sr. Joaquim Roca Mata

Interventora-Acctal:

Sra. Carmen Fuster Ferrer

ACTA NÚM. 1/15

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

2



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 26 de gener de 2015

Actua de secretari el Lletrat de la Corporació que subscriu.

DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA

Intervencions:

Sra. Costa: Vol que consti en Acta una queixa del seu grup de que hi ha hagut un canvi de 
dia de la convocatòria del Ple. Hi ha un acord de Ple que diu que els plens ordinaris se 
celebraran el darrer dijous de cada mes, a no ser que hi hagi un acord amb els diferents 
grups i es consensuï una data alternativa. En aquest cas no se’ls ha comentat, hi ha hagut 
desconsideració cap al seu grup.

Sr.  Ferrer: Vol que quedi  constància en Acta que no se’l  va avisar pel  canvi del Ple.  Li 
sembla una falta de consideració.

Sra.  Marí: Demana  disculpes  al  Sr.  Ferrer.  A  la  resta  dir-los  que  es  va  telefonar  als 
portaveus.

Sra. Costa: A ella no la varen telefonar.

Sra. Marí: Demana disculpes.

Sra. Marí: Es dona compte d’un l’escrit presentat per la regidora Sra. Lurdes Costa, del tenor 
literal següent:

“Lurdes  Costa  Torres,  regidora  i  fins  avui  portaveu  del  grup  municipal  PSOE-Pacte  per 
Eivissa, comunica a in que es procedeixi a la realització dels tràmits oportuns, que el regidor 
Rafael Ruiz González assumeix a partir d’ara la tasca de portaveu de l’esmentat grup. Així 
mateix, el regidor Ildefonso Molina Jiménez actuarà d’ara en endavant en qualitat de suplent 
o portaveu adjunt.
Sgt. Lurdes Costa Torres
Regidora del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa.”

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

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

Per unanimitat s’acorda l’aprovació de les  Actes núm. 8/14, extraordinària i  urgent de 
data 28 de juliol, núm. 9/14, ordinària de data 1 d'agost, núm. 10/14, extraordinària de data 
11 d'agost, núm. 11/14, extraordinària de data 22 d'agost.

2n. Proposta en relació a la sol·licitud de canvi nivell de protecció immoble Cana Tona 
de Baix (fitxa R81 del Catàleg de Patrimoni del PGOU) (Exp. relacionat 625/15):

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

“PROPOSTA D’ACORD AL PLE
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Vista  la  sol·licitud  presentada  pel  Sr.  Angel  Lázaro  Lopez  de  Andujar,  en 
representació de Vitae Cana Tona S.L. amb data 17.07.2014, (Reg. Entrada 24519).

Vist el dictamen de la Comissió de Control del Pla Especial de Protecció i Reforma 
interior de la zona de sa Penya, la Marina i zona d’Eixample en funcions de la Comissió 
Municipal de Patrimoni, celebrada el dia 21.11.2014 del tenor literal següent:

“2n. Modificació del catàleg del Pla General canviant nivell de protecció vivenda 
Ca Na Tona. (Exp. 2713)

Vist informe de la Ponència Tècnica de data 17.11.2014 del tenor següent: 

 “Vista petició de data 17.07.2014, registre entrada 24519, expedient 2713/2014, per 
canviar el nivell de protecció de la vivenda de Cana Tona de nivell B a nivell C, la Ponència 
Tècnica, revisat l’informe de la tècnica municipal de Patrimoni, es desestima la sol·licitud.

Informe de la Tècnica Municipal de Patrimoni: “Assumpte: Sol·licitud de canvi de nivell  
de protecció de Ca na Tona de Baix (Fitxa R81 del Catàleg Municipal de Patrimoni)

INFORME En juliol de 2014, es va presentar per part del representant legal de l’entitat  
VITAE CA NA TONA, SL, una sol·licitud demanant que es procedeixi a la modificació de la  
fitxa nº 81 del Catàleg municipal, amb l’objecte de canviar el nivell de protecció de B a C  
al casament rural catalogat. Per justificar aquest canvi presenta la següent documentació: 

Escrit de sol·licitud en el que s’exposen els motius que avalen la seua petició.

Nova versió de fitxa per al catàleg municipal, amb planimetries del bé protegit

Estudi històric preliminar a càrrec de Guillermo Pascual Berlanga.

Al respecte d’aquesta petició, la tècnica que subscriu exposa el següent:

1º.-  Cal  precisar  en  primer  lloc  que  el  casament  de  ca  na  Tona  apareix  amb nivell  de  
protecció B en el document de aprovació inicial del PGOU de l’any 2005, el que no concorda 
amb la informació que l’interessat dóna el punt 2 de la seua exposició. 

2º.- No entraré a valorar de forma individual la resta punts de l’exposició, però sí les peticions 
concretes. La primera és que es tingui per emplenat l’estudi històric i arqueològic de la finca 
que exigeix  el  Pla General vigent.  Al  respecte s’ha de dir  que dit  estudi no exhaureix la 
recomanació incorporada a l’apartat  4 de la  fitxa,  de directrius d’intervenció i/o protecció. 
Sense desmerèixer l’estudi presentat, s’ha d’entendre que no resta la possibilitat de què es 
facin  d’altres,  ja  sigui  per  part  del  titular  del  bé,  per  l’Administració  i/o  per  qualsevol 
investigador independent amb els permís oportuns. L’objectiu d’aquesta directriu és abastar 
el coneixement més complet possible i no s’ha de prendre la realització de l’estudi com un 
simple tràmit burocràtic. Igual que dit estudi preliminar no substitueix el seguiment històric-
arqueològic durant els processos d’execució d’obres, quan siguin autoritzades.
La segona petició es que a la vista dels resultats obtinguts es procedeixi a la modificació del 
Catàleg del PGOU a fi de canviar el nivell de protecció de B a C, permetent-se l’ús d’hotel 
rural. No queda clar a quins resultats es refereix, si són els derivats de l’estudi històric i la  
evolució de la edificació, queda clar que es tracta d’un casament, amb un dimensionament 
que coincideix amb el que existia  abans de l’any 1957,  quan la finca estava dedicada a 
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activitats  agrícoles  i  ramaderes.  Tot  el  conjunt,  doncs,  és  el  que  va  merèixer  la  seua 
protecció i inclou, segons la fitxa, la casa i corrals, el safareig, amb la mota i l’estructura de 
fàbrica de l’antiga  sènia,  tots  ells  lligats  a l’activitat  pròpia  de la  finca.  Dits  elements  no 
apareixen en cap plànol dels presentats a l’estudi ni a penes se’ls menciona
La raó de la seua protecció està lligada al fet de ser un exemple de finca agrícola que va 
estar  en  plena  producció  pràcticament  fins  a  finals  del  segle  XX,  els  seus  inicis  poden 
remuntar-se al segle XVIII, sinó abans. Es clar que en 200 anys de vida ha d´haver-hi canvis, 
però el resultat final d’aquesta evolució és el que es protegeix. Encara que això no quita que 
es puguin fer obres de adaptació, conservació i  les demàs permeses per la categoria de 
protecció que té aprovada. Obres que han de cuidar de mantenir els valors del casament 
amb la noves funcions que se’ls vulguin donar. 

3º.- Des de una perspectiva patrimonial, la rebaixa del nivell de protecció (de B a C), donarà 
lloc a una pèrdua important dels valors reconeguts al casament rural. Per una part es manté 
la protecció B al nucli  inicial, que l’estudi denomina C1, sense tenir en conta que tots els 
àmbits construïts estan units i el que es faci en una part afectarà sense cap dubta a l’ambient 
general del bé. Es a dir, la distintes categories a sobre un edifici compacte distorsionarà la 
protecció del bé produint-se una pèrdua evident del seus valors principals. 

Des de una perspectiva urbanística, el nivell C obri la possibilitat de creixement en altura, el 
nivell B no permet creixement però si reestructuració. El que podria estudiar-se, sempre dins 
el marc d’aquest nivell,  alguns canvis al cos dels corrals i antiga vaqueria, en allò que no 
s’oposi a les determinacions de protecció de la fitxa. En concret, la referida als interiors que 
es posen com inalterables, es pot matisar: lo serien com norma general, encara que admet 
excepcions per “adaptació a les condicions d’habitabilitat”. Per tant si una casa per animals 
es  reconvertí  en  espai  útil  d’habitació,  es  pot  flexibilitzar  la  aplicació  rigorosa  de  la 
inalterabilitat  de interiors  i  inclòs,  amb una clara justificació,  les  de les  façanes d’aquest 
espai. Espai que per altra banda és el que sofert, a la vista d’estudi, més alteracions internes. 

Per  concloure,  no  estic  d’acord  en  la  reducció  de  protecció  que  es  demana.  En  quan 
l’objectiu  d’aquesta  desprotecció,  permetre  l’ús  de hotel  rural,  cal  dir  que  el  nivell  B  de 
protecció, no impedeix cap ús, encara que sigui un límit, perquè exigeix que s’adapti l’ús a 
l’espai patrimonial i no al contrari. A més, el nivell B no impedeix l’adaptació a les condicions 
d’habitabilitat  si es donessin un destí  residencial  a les diferents parts del casament rural. 
Bastaria aplicar amb certa flexibilitat les especificacions aprovades però cuidant que el bé 
patrimonial sigui mantenint la totalitats dels seus valors. 
El que s’informa sense perjudici de criteris tècnics distints.”. 

El Sr. Salmeron es manté en el criteri de la doble protecció, ja proposat en el seu informe de 
data 20.08.2014. “. 

Finalment,  la  Comissió  de  Control  informa  desfavorablement  la  petició  de  reducción  de 
protecció sol·licitada.”.

Mitjançant el present i de conformitat a l’informe desfavorable de la comissió de Control, el 
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD:

PRIMER.- Denegar la sol·licitud de reducció de la protecció de l’immoble de Ca na 
Tona  de  Baix  (Fitxa  R81  del  Catàleg  Municipal  de  Patrimoni)  segons  petició  de  data 
17.07.2014, registre entrada 24519, expedient 2713/2014.

SEGON.- Que es notifiqui el present Decret als interessats. 

5



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 26 de gener de 2015

Eivissa,

EL REGIDOR DELEGAT ,

(document signat electrònicament al marge)”

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

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

3r. Mocions amb proposta d'acord: 

3.1.- Moció del Regidor no Adscrit, Sr. Juan Daura, amb proposta d'acord per tal que s'iniciïn 
els tràmits perquè els tècnics de la casa desenvolupin un projecte per a un edifici polivalent 
per al solar de l'antiga Delegació del Govern.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

 “Juan Daura Escandell, concejal no adscrito del Ayuntamiento de 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 sabiendo que se está a punto de licitar  la  demolición  de la  Antigua Delegación del 
Gobierno

SOLICITA

Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal lo siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

Que  se  inicien  los  trámites  urbanísticos,  para  que  el  equipo  de  técnicos  de  la  casa 
desarrollen  un proyecto  para  un edificio  polivalente,  principalmente  para  el  Patronato de 
Música, con aulas para formación, ensayo y una sala de conciertos, pues es sabido que en 
Can Ventosa ha quedado pequeño y obsoleto.

Y una vez el proyecto esté redactado y se sepa el importe a invertir, pedir una subvención al 
Ministerio de Cultura y al Consell de Ibiza para realizar dicha obra.

Eivissa, a 12 de Enero de 2015
Juan Daura Escandell”.

Intervencions:

Sr. Daura: Aprofitant que ara ja es produirà l’enderrocament de l’edifici de l’Antiga Delegació 
del Govern, proposa que els tècnics de la casa redactin un projecte per a un edifici polivalent. 
Creu que es bo per al centre d’Eivissa i  millorarà la seua qualitat i estètica.
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Sra. Costa: D’aquest edifici i de tot el projecte del centre de la ciutat, se n’està parlant des de 
l’any 2003. Si l’any 2004 no s’hagués boicotejat aquest projecte en el Consell Insular, per 
part del PP, segurament seria una realitat, i s’hagués pogut desenvolupar tota la zona tal i 
com estava prevista. Votaran a favor d’aquesta moció.

Sra. Sansano: Agraeix la presentació d’aquesta moció. Estan d’acord de que es necessiten 
més equipaments cultural,  però la seua postura és que ara estan immersos en l’obra de 
demolició d’aquest edifici. Pensen que mentre es faci aquesta obra de demolició, hi ha les 
eleccions i seria millor deixar aquest tema damunt la taula, perquè quan entri el nou equip de 
govern decideixi si vol tirar endavant aquest equipament cultural o no. S’abstendran.

Sr.  Daura: Que  s’estigui  tramitant  la  demolició  no  té  res  a  veure,  amb  que  es  pugui 
començar  a  redactar  el  projecte.  Manté  la  seua proposta,  entén que es beneficiosa  per 
Eivissa i li agradaria que es pogués realitzar.

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

3.2. Moció del grup PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d'acord relativa a la sol·licitud a 
l'Autoritat Portuària de Balears del Pla d'Usos del Port d'Eivissa. 

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA RELATIVA A LA 
SOL·LICITUD A L’AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS DEL PLA D’USOS DEL PORT 

D’EIVISSA

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

El passat 28 d’octubre de 2014 es celebrà una reunió conjunta en relació al Moll Sud del Port 
d’Eivissa. Assistiren els grups polítics de l’Ajuntament així com representants de l’APB i de la 
Demarcació Pitiüsa del Col·legi d’Arquitectes de Balears, així com tècnics municipals. En la 
mateixa, el nostre grup va demanar el PLA D’USOS DEL PORT. Tot amb la idea d’aquest  
grup que els usos que es donin a la “Làmina d’aigua” són transcendentals per la dinamització 
o no del teixit urbà de la ciutat històrica.
L’APB es va comprometre a, abans de Nadal, enviar l’esborrany d’aquest Pla d’Usos per tal 
que l’Ajuntament i altres poguessin fer-hi aportacions.
Per tot l’anterior es planteja la següent

PROPOSTA D'ACORD

PRIMERA.- Sol·licitar  de l’Autoritat  Portuària  de Balears  la  remissió  a aquest  Plenari  de 
l’esborrany del PLA D’USOS DEL PORT D’EIVISSA.
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Eivissa a 20 de gener  de 2015
Sgt. Marc Costa Tur,

Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a 

l'Ajuntament d'Eivissa”

Intervencions:

Sr.  Costa: A  part  de  l’obra  del  terra,  el  que  sempre  han  demanat  és  que  volien  tenir 
coneixement dels usos que es donaria a la làmina d’aigua del Port d’Eivissa, sobretot en el 
moll sud. Tots saben que l’oportunitat que es presenta ara pel moll i per a la ciutat és molt  
important.  Per  la  qual  cosa  és  transcendental  saber  quins  seran  els  usos  definitius  que 
l’Autoritat Portuària donarà a la lamina d’aigua. En funció del que es posi allí,  tendrà una 
repercussió  major  o  menor  al  centre  històric,  quan  a  la  dinamització  comercial  o  a  la 
possibilitat de que la temporada s’allargui una mica per davant i una mica per darrera.
El  passat  28  d’octubre  es  va  fer  una  reunió,  en  el  marc  d’una  comissió  informativa 
d’urbanisme,  on  hi  havia  tots  els  grups  que  hi  varen  voler  assistir,  a  més  el  Col·legi 
d’Arquitectes i l’Autoritat Portuària. Una de les sol·licituds que es va fer en aquella reunió, va 
ser que volien tenir l’esborrany d’aquest pla d’usos per poder-hi treballar, abans de que fos 
un  document  definitiu.  L’Autoritat  Portuària  va  dir  que  abans  de  Nadal  els  hi  entregaria 
aquest esborrany. Perquè no torni a passar el mateix que ha passat aquests darrers anys, 
entre l’Autoritat  Portuària i  l’Ajuntament,  creu que ara hi  ha una oportunitat perquè els hi 
trametin aquest esborrany i puguin fer feina sobre quins usos pensen que poden ser millors.
Per  la  qual  cosa  el  que  demanen  avui  a  l’Autoritat  Portuària  és  la  remissió  d’aquest 
esborrany  del  pla  d’usos,  perquè  després  no  se’l  trobin  publicat  amb  15  dies  per  fer 
al·legacions, i segurament ja serà tard. Creuen que com a plenari hi han d’estar damunt.

Sr. Ferrer: És una moció important que té una coherència amb tot el que han anat dient des 
de l’oposició, referent a l’activitat que està realitzant l’Autoritat Portuària dins el port de la 
nostra ciutat. A part de les accions que està realitzant l’Autoritat Portuària sobre els bens de 
la nostra ciutat, s’estan fent unes canalitzacions que no sap si l’equip de govern sap perquè 
són.

Sra. Marí: Votaran a favor. És un instrument de planificació i recorda que l’Autoritat Portuària 
va dir que els hi passaria l’esborrany quan el tengués llest. En principi aquesta setmana li 
faran arribar el primer esborrany. Quan el tengui convocarà una junta de portaveus.

Sr. Ferrer: Té coneixement l’Ajuntament d’aquestes obres de canalització que s’estan fent 
dins del Port?

Sra. Marí: Sap que són d’aigua i pluvials però si vol els hi demanarà que li passin per escrit.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

3.3. Moció del grup PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d'acord sobre millores urgents i 
imprescindibles al barri de Platja d'en Bossa. 

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA SOBRE MILLORES 
URGENTS I IMPRESCINDIBLES AL BARRI DE PLATJA D'EN BOSSA
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Carmen Boned Verdera, regidora del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'empar del 
que estableixen els articles 91.4 i 97.3 del Real Decret 2568/1986 que aprova el Reglament 
d'Organització,  Funcionament  i  Règim Jurídic de les Entitats Locals,  presenta per al  seu 
debat i aprovació al proper ple ordinari la següent MOCIÓ:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El nostre  barri de Platja den Bossa, prolongació del barri de Ses Figueretes i compartit amb 
el municipi de Sant Josep, és un indret dels mes visitats de tota Eivissa. 

A l’estiu rep milers de turistes que visiten una de les platges mes llargues d’arena blanca de 
l'illa o que gaudeixen de la seva oferta complementària i de la seva gran oferta hotelera. 

Però  també hi  viuen  persones  tot  l’any,  ciutadans  que  paguen  tots  els  seus  impostos  i 
sembla  que  a  canvi  de  res.  En  aquestos  moments,  el  barri  de  Platja  de’n  Bossa  està 
totalment abandonat per aquest Consistori.

La  setmana passada,  el  nostre  grup Psoe-Pacte  va fer  una  visita  de feina  al  barri,  per 
prendre nota a la cridada d’uns veïns reclamant i denunciant uns serveis que no reben, uns 
desperfectes que mai no s'arreglen, unes peticions que mai no són ateses.

Són vesins que han denunciat  en nombroses ocasions al  consistori  problemes concrets, 
situacions  que inclús poden arribar a ésser perilloses. Segons expliquen, ningú ha acudit en 
aquest temps per comprovar-ho.

Per  la  mala  imatge turística  que això  provoca al  nostre  municipi  i  per  l’obligació  que té 
l’Ajuntament de respondre a tots els barris per igual es planteja la següent

PROPOSTA D'ACORD

PRIMERA.- El ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta l'equip de govern municipal a iniciar un pla 
d'actuació immediat al barri de Platja d'en Bossa que inclogui, com a mínim, les següents 
actuacions:

1. L'arreglo de les voreres dels carres que es troben rompudes i amb forats.

2. La poda dels arbres que es troben a les voreres i tapen la llum de les faroles deixant 
el carrer a les fosques.

3. La millora dels jardins i terrenys municipals amb poda i neteja i  que s’informi i  es 
controli que no serveixin de pipi-can

4. Les mesures adients per tal d'obligar als propietaris de locals a mantenir la salubritat  i 
neteja dels mateixos, encara que estiguin tancats a l’hivern.

5. L'arreglo del problema del clavegueram de l’avinguda principal, que es desborda quan 
plou i surten aigües fecals.

6. La reparació de les faroles que estan rompudes o sense llum, algunes a punt  de 
caure.
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7. La millora de les jardineres de l’avinguda principal, on es troba el límit entre els dos 
municipis, per tal que presentin un estat de manteniment similar, cosa que a dia d'avui 
no ocurreix.

Eivissa a 20 de gener  de 2015
Sgt. Carmen Boned Verdera,
Regidora del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a 

l'Ajuntament d'Eivissa”

Intervencions:

Sra. Boned:  Volen que es faci un pla d’embelliment com el que ha fet Sant Josep.

A continuació llegeix de forma íntegre la moció.

Sr. Gallego: Quan varen entrar la primera visita va ser a Platja d’en Bossa, i els hi varen 
comunicar dues incidències que es varen solucionar en quinze dies.
Des de primers de desembre l’Ajuntament ha programat una sèrie d’actuacions per tots els 
barris, i també aniran a Platja d’en Bossa perquè està previst.
Estan treballant fa temps amb la poda d’arbres. Està previst enviar als zeladors municipals 
per visitar tots aquests locals que estan tancats, bruts i mal atesos, per obligar-los a la seua 
neteja i adequació.
El clavegueram de l’avinguda principal anirà amb la nova concessió.
Quant a les faroles varen enviar a CITELUM, i varen comprovar que la majoria de faroles no 
pertanyen al municipi eren privades.
Estan fent coses que fa molt temps que no s’havien fet.
Diuen que Platja d’en Bossa està abandonat, quan acabi la legislatura ho veuran.

Sra.  Boned: Aquest  barri  està  abandonat  fa  quatre  anys.  No  només  estan  parlant  de 
l’associació de vesins de Platja d’en Bossa, estan parlant de gent que viu en aquests carrers 
i que cada dia entrebanquen amb les rajoles que estan rompudes, quan surt la brutor del 
clavegueram han de aguantar l’olor, que paguen els seus impostos, que els parcs infantils 
estan abandonats. No s’ha fet res. Les faroles no són totes privades.
Demana que vagin pel barri, perquè no poden respondre als vesins que ja estan actuant en 
el barri perquè se’n riuran.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Creu que quan es presenta una moció en la qual se sol·licita una 
millora d’un barri, hauria de ser una qüestió de tot el Ple, perquè qualsevol suggeriment a 
millorar un barri entén que és bo.
Encara que s’estiguin  fent  coses de les que aquí  es demanen, és important  tenir-les en 
compte,  perquè tots els  que estan aquí  han de buscar l’interès dels  ciutadans i  la  seua 
qualitat de vida. Per això vol manifestar que, encara tenint l’absoluta i total confiança en el 
seu treball,  el seu vot serà favorable perquè tot el que sigui aportar suggeriments perquè 
millori el barri és bò.

Sr. Gallego: La seva preocupació és per Eivissa i per a Eivissa. Estan prop dels ciutadans, 
se’ls atent contínuament i  al  moment,  i  estan contents perquè s’estan fent coses que no 
s’han fet, no en tres anys, sinó en molts anys enrere.
Quan acabi aquesta legislatura parlaran i veuran el que s’ha fet.
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Sra. Marí: Agraeix que els hi passin la informació. Votaran en contra perquè creuen que ja 
estan amb això.

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

3.4. Moció  del  grup  PREF,  amb  proposta  d'acord  per  tal  que  s'insti  als  representants 
d'Eivissa en el Senat, així com els designats pel Parlament Balear, perquè votin en contra de 
l'aprovació del Projecte de Llei Orgànica de Protecció de la Seguretat Ciutadana.

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

PRIMERO.- El Gobierno de España ha tramitado el proyecto de Ley de Seguridad 
Ciudadana, el proyecto de ley llegó al Congreso de los Diputados el 1 de diciembre de 2014, 
donde fue aprobado por la mayoría absoluta del Partido Popular (sin incluir ninguna de las 
enmiendas de la oposición) y continuará su tramitación en el Senado.

En dicho Proyecto  de Ley se adopta  una serie  de restricciones  a las libertades 
individuales que van en contra del Convenio Europeo de Derechos Humanos, restringiendo 
derechos humanos tales como el  de reunión,  el  de manifestación,  etc…, incluyendo una 
disposición que capacita a las Fuerzas de Seguridad para rechazar a los inmigrantes que 
salten  las  vallas  de  Ceuta  y  Melilla.  Esta  posibilidad  supone  legalizar  las  llamadas 
“devoluciones en caliente”,  expresamente prohibidas  hasta ahora,  porque los inmigrantes 
que llegan a suelo español tienen derecho a asistencia letrada y a que se compruebe si son 
menores o refugiados.

Por lo expuesto,
Solicita que se incluya en el orden del día del siguiente pleno ordinario municipal la 

siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

1º Que se inste a los representantes de Ibiza en el Senado, es decir, al Senador 
electo  Don  José  Sala  Torres,  así  como  los  designados  por  el  Parlamento  Balear,  Don 
Francesc Antich Oliver y Doña Marí Antònia Garau Juan, para que voten en contra de la 
aprobación del Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciutadana.

En Eivissa, a 22 de enero de 2015.
Fdo: Ignacio Rodrigo Mateo
Portavoz Grup PREF”

Intervencions:

Sr.  Rodrigo: Demana disculpes perquè sap que hi  ha gent  en aquest  plenari  que no li 
agrada tractar assumptes que no són estrictament municipals, però entén que aquesta llei 
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afecta a tothom, sent obligat almenys a expressar la seua intenció i el seu anàlisis sobre 
aquesta llei, i fer-ho arribar als nostres representants en el Senat.
És una llei que s’ha qualificat com a mordassa, perquè a pesar de pretendre ser una llei que 
afavoreixi  la seguritat ciutadana, el  que està fent és limitar drets com el de manifestació, 
reunió, fins i tot pot limitar el dret de vaga. En definitiva el que es pretén és un estat policial, i 
treure de la jurisdicció i de la tutela judicial moltes de les actuacions que ara mateix estan 
protegides.
També hi ha una part molt sagnant, que és tot el tema de la immigració il·legal, i realment el  
que pretenen, i ja està denunciat per representants de la unió europea per anar en contra del 
dret d’asil, és no deixar entrar als immigrants perquè no puguin tenir una protecció jurídica, i 
els tornin tal qual han entrat sense saber si és gent que té dret d’asil, o són menors, o se’ls 
pot protegir.
El  que  pretenen  amb  aquesta  moció  és  fer  una  crida  d’atenció  als  restants  membres 
d’aquesta Corporació, perquè es manifesti als nostres representants del Senat, que són els 
que tenen que votar ara la llei.

Sr.  Sánchez: Recolzaran  la  moció.  La posició  del  grup PSOE-Pacte és que el  PP s’ha 
carregat els drets socials, i ara es vol carregar els drets civils, en contra de tots els grups 
polítics del Parlament.
Varen poder parar la Llei de l’avortament, perquè hi va haver una forta protesta ciutadana, i a 
més també una forta protesta d’alguns ajuntaments del PP, i això és el que demanen avui 
aquí.  Volen demanar als membres del  PP que tenguin consciència,  per recolzar aquesta 
petició perquè en el Senat es pugui parar aquesta llei.

Sr. Ferrer: Està d’acord amb l’exposició que ha fet el Sr. Rodrigo. Personalment és molt trist 
tenir que discutir sobre aquesta llei en el segle XXI, perquè tornen enrere amb les llibertats 
socials dels ciutadans. La llibertat de poder-se expressar i manifestar, que va ser una lluita 
de molts anys. Espera que aquesta llei es pari i que no tenguin que tornar a la lluita, per 
poder defensar les nostres idees i llibertats.

Sr. Daura: El seu vot serà favorable.

Sra. Sansano: Aquesta llei, mal anomenada de mordassa, creuen que no limita les lleis de 
manifestació i associació, sinó que garanteix uns principis bàsics i de no discriminació i de 
mínima ingerència.
Fins ara, per fer una manifestació s’havia de comunicar i això segueix igual. L’únic requisit 
que contempla aquesta llei per celebrar una manifestació és manté, que és comunicar-ho a 
l’administració corresponent. Es mantenen les quanties de les sancions.
Respecte al tema de la immigració il·legal, vol recordar que el Sr. Zapatero va adoptar una 
mesura similar a l’any 2005.
És  una  reforma  necessària,  convenient  i  oportuna.  Aquesta  iniciativa  legislativa  va  ser 
formalment  reclamada  al  Govern,  pel  Congrés  dels  Diputats,  a  través  d’una  moció  per 
iniciativa del Grup Parlamentari Convergència i Unió.
L’avantprojecte es va presentar en el Consell de Ministres, i aquest va acordar sol·licitar a 
determinats organismes informes al respecte, els quals varen ser favorables.

Sr. Rodrigo: El fet que tingui informes favorables de determinats organismes, no suposa que 
es deixin de retallar. Poden ser legals molts dels aspectes d’aquesta llei, però políticament no 
encertats.
No estan fent un judici  contenciós ni de constitucionalitat.  El que estan fent és un debat 
polític, i políticament parlant es retallen les llibertats.
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També han analitzat que és una petició de Convergència i Unió, però és que aquest grup no 
està votant aquesta llei perquè va demanar un altre tipus de reforma.
Espera que la  majoria  del  plenari  estiguin d’acord amb ell,  i  puguin transmetre al  nostre 
Senador que en llibertat de consciència, igual que ha fet amb altres temes, ho faci també 
amb aquest i se salti la disciplina de vot i voti en contra.

Sr.  Sánchez: Ara mateix  realitzar  una manifestació  evitant  un desnonament,  si  s’aprova 
aquesta llei, podria ser penada amb 30.000 euros, i això no hi era abans.
Si algú està a una manifestació i veu com un antidisturbis agredeix a un manifestant, i ho 
grava amb el mòbil serà condemnat per això. Això és el que està a la llei.
El grup popular, de forma personal, està dient que estant d’acord amb aquesta ideologia.

Sr.  Ferrer: Aquesta  llei  és  molt  més del  que diu  la  Sra.  Sansano.  Comprèn que vulgui 
defendre  coses  que  a  vegades  són  indefensables.  Pensava  que  el  PP  tendria  una 
consciència més important sobre les llibertats de la gent.
Si hi ha un grup de persones parades, la policia té dret a demanar-los la documentació i  
preguntar que estan fent.
Creu que el PP està actuant de manera totalitària, i és un perill  per a la societat aprovar 
aquesta llei per les seues llibertats.

Sr. Villalonga: S’abstendrà. La majoria de les lleis que es voten en el Parlament afecten a 
tothom. Tal vegada s’haurien de preocupar dels nostres 11 Km2.
Creu que aquest no és el for.

Sra. Sansano: Els ciutadans poden mirar l’avantprojecte i veuran que aquesta llei no regula 
les manifestacions, sinó que es dona una resposta als incidents violents. No es limita cap 
dret però sí que se sancionen les accions violentes o agressives, i aquest ha set el motiu de 
replantejar aquesta llei que, a més és bo que aquesta i altres lleis, es vagin actualitzant.
No hi ha retall de llibertats, hi ha més sancions i no s’augmenten aquestes.
És una llei garant i democràtica i té un únic objectiu, el normal desenvolupament de la vida 
en llibertat de tots. Només persegueix i sanciona accions i actituds violentes, incíviques o 
perilloses.

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

4t. Decrets i comunicacions:

4.1.- 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.

4.2.- Donar  compte de l'escrit  de la  portaveu del  Grup Popular,  comunicant  els  regidors 
titulars i suplents a les Comissions Informatives:

Donat compte de l’escrit del tenor literal següent:
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“Dª Catalina Sansano Costa, Portaveu del Grup Polític Municipal de Partit Popular, per mitjà 
del  present,  adscric  com  a  titulars  i  suplents  als  Regidors  corresponents  al  citat  Grup 
Municipal a les Comissiones Informatives que a continuació es transcriuen:

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

Suplents:
Maria del Mar Sánchez Gutiérrez
Fina Riera Tur

Comissió Cultura:
Catalina Sansano Costa.
María del Mar Sánchez Gutiérrez.
Fina Riera Tur.

Suplents:
Juan Flores Jiménez.
Salvador Gallego del Águila.

Comissió Economia:
María Fajarnés Costa.
Juan Flores Jiménez.
María del Mar Sánchez Gutiérrez.

Suplents:
Catalina Sansano Costa.
Salvador Gallego del Águila.

Eivissa, 15 de gener de 215
La portaveu del Grup Municipal Popular de l’Ajuntament d’Eivissa

Sgt. Catalina Sansano Costa”

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

4.3.- Donar compte del Decret d'Alcaldia d'aprovació de factures amb nota d'objecció (Exp. 
relacionat 12680/14):

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

“D  E  C  R  E  T  .-   A  la  vista  de  l’expedient  tramitat  respecte  a  l’informe  emès  per  la 
interventora  acctal.  d’aquesta  Corporació  referent  a  factures  amb reparo  de l’esmentada 
funcionària, del tenor literal següent:

“INFORME PROPOSTA  D’INTERVENCIÓ
A la vista de varies  factures relacionades a continuació, corresponents a diferents proveïdors 
i  per  diversos  conceptes,  per  un import  total  de  250.616,99  euros  i  que s’han remés a 
aquesta intervenció per a la seva tramitación, segons el següent detall:

PARTIDA PROVEÏDOR/CONCEPTE PERIÓDE/ACTE FACTURA IMPORT
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13000-
22104 INSIGNA UNIFORMES SA VARIS FIA142785 1.261,40

 vesutari policia local VARIS FIA142293 623,51
  VARIS FIA141626 2.729,87
  VARIS FIA141704 41,64
  VARIS FIA142009 267,20
 SUMA   4.923,62
     
13000-
22799

UTE ISS AYUNTAMIENTO DE 
IBIZA JUNY 2014 FA000009 8.543,34

 gestió dipòsit municipal 
vehicles JULIOL 2014 FA000010 9.119,43

  AGOST 2014 FA000011 10.001,96
  SETEMBRE 2014 FA000012 10.296,13
  OCTUBRE 2014 FA000013 9.119,43
 SUMA   47.080,29
     
13000-
22799

ATESE ATENCION Y 
SERVICIOS SL JUNY 2014 1406/15 4.068,08

 control accés vehicles Dalt Vila JULIOL 2014 1407/9 4.068,08
  AGOST 2014 1408/5 4.068,08
  SETEMBRE 2014 1409/24 4.068,08
 SUMA   16.272,32
     
15200-
22699

SAGRARIO CABRERA 
MANZANARES    

 coordinació Sa Penya, Marina i 
Dalt Vila JUNY 2014 6 1.936,00

  JULIOL 2014 7 1.936,00
  AGOST 2014 8 1.936,00
 SUMA   5.808,00
     
16500-
22799 CITELUM IBERICA SA 2013/2014 14-1033-

IBZ 57.624,01

 il·luminació nadalenca    
 SUMA   57.624,01
     
16300-
22700 CESPA SA ABRIL 2014 14IB00030 3.084,53

 retirada algues platges municipi ABRIL 2014 14IB00029 6.357,78
  ABRIL 2014 14IB00028 12.807,73

  MAIG 2014 14IB00043
13.157,44

  AGOST 2014 14IB00068 2.781,37
 SUMA   38.188,85
     
16900- CLINICA VETERINARIA SAN JUNY 2014 A- 4.517,77
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22799 JORGE SLP 0100/2014

 assist.veterinaria Centre 
Protecció Animal JULIOL 2014 A-

0117/2014 2.934,75

  AGOST 2014 A-
0130/2014 2.808,20

  SETEMBRE 2014 A-
0142/2014 4.307,60

 SUMA   14.568,32
     
33700-
22609

FUNDACIÓ DIOCESANA 
ISIDOR MACABICH JULIOL 2014 81/2014 11.161,84

 monitors educ.especial Escola 
Estiu AGOST 2014 94/2014 6.138,16

  AGOST 2014 95/2014 3.722,64
 SUMA   21.022,64
     
33800-
22799 SONOIBIZA SL SO INAUGURACIÓ A/4610 2.328,45

 assist.tècnica programació 
"Festes de la Terra"

IL·LUM. A/4611 1.972,54

 BACKLINE 
CONCERT RELS A/4612 206,31

  SO ACT.AIDA 
GOMEZ A/4613 2.739,00

  PIANO ACT.AIDA 
GOMEZ A/4615 1.452,00

  SO PROJECTE 
MUT A/4616 2.328,45

  IL·LUM.PROJECTE 
MUT A/4617 1.972,54

  BACKLINE 
PROJECTE MUT A/4618 375,10

  SO CELTAS 
CORTOS A/4619 2.328,45

  IL·LUMIN.CELTAS 
CORTOS A/4620 1.972,54

  BACKLINE 
CELTAS CORTOS A/4621 375,10

  SO GERARD 
QUINTANA A/4622 2.328,45

  IL·LUM.GERARD 
QUINTANA A/4623 1.972,54

  SO BANDA 
SIMFÒNICA A/4624 2.328,45

  
BACKLINE 
GERARD 

QUINTANA
A/4625 375,10

  SERVEIS 
VIGILÀNCIA A/4626 2.323,20

  IL·LUM.BANDA 
SIMFÒNICA A/4628 1.943,26
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  ACTIVITATS 
INFANTILS A/4629 1.018,84

  MATERIAL EXTRA 
INAUG. A/4630 166,98

 SUMA   30.507,30
     
92000-
22799 DAVID PRATS CHAIGNEAU MAIG 2014 0026-2014 3.018,95

 treballs rectificació inventari 
municipal i altres secretaria

JUNY 2014 0034-2014 2.908,84
 JULIOL 2014 0035-2014 2.897,95

  AGOST 2014 0038-2014

3.037,10

  SETEMBRE 2014 0042-2014 2.758,80
 SUMA   14.621,64
     

 TOTAL   250.616,99

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

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

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

3r. Que segons el que disposa l’article 215 de la Llei d’Hisendes Locals, si en l’exercici 
de la funció interventora l’òrgan interventor es manifesta en desacord amb el fons o amb la 
forma dels actes, documents o expedients examinat, haurà de formular el seu reparo per 
escrit abans de l’adopció de l’acord o resolució.

4r. Realitzada la nota de reparo, serà d’aplicació l’article 216.2, del següent tenor:

Si  el  reparo  afecta  a  la  disposició  de despeses,  reconeixement  d’obligacions  o 
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ordenació de pagaments,  es suspendrà la  tramitació de l’expedient  fins que aquest  sigui 
resolt en els següents casos:

a. Quan es basi en l’insuficiència de crèdit  o el proposat no sigui l’adient.
b. Quan no haguessin estat  fiscalitzats  els  actes que varen donar origen a les 

ordres de pagament.
c. En els casos d’omissió a l’expedient de requisits o tràmits essencials.
d. Quan el  reparo derivi  de comprovacions materials d’obres, subministraments, 

adquisicions i serveis.

5è. Que les  factures  presentades  i  que  figuren relacionades en el  present  informe, 
figuren conformades pels tècnics i  regidors encarregats del servei en qüestió,   donant  la 
conformitat al seu pagament.

6è. Que comprovat l’estat d’execució de les partides que formen el Pressupost General 
d’aquesta Corporació de l’exercici de 2014, existeix crèdit suficient i adient per a atendre les 
despeses que ens ocupen, en les respectives partides pressupostàries.

Per tot això,  aquesta intervenció vol fer constar la DISCONFORMITAT amb la relació de 
factures presentades, ja que es va ometre qualsevol tipus de fiscalització o aprovació prèvia 
de  les  despeses.  Eivissa,  a  29  de  desembre  de  2014.LA INTERVENTORA –  ACCTAL.,
(document signat electrònicament al marge).”

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

 “INFORME  DELS   REGIDORS  AFECTATS   PEL   REPAR   FORMULAT PER LA 
INTERVENCIÓ DE FONS.------------------------------------------------------------------------------------

Atès que per part de l’Interventora acctal.  de la Corporació amb data 29 de desembre ha 
informat el següent:

“INFORME PROPOSTA  D’INTERVENCIÓ
A la vista de varies  factures relacionades a continuació, corresponents a diferents proveïdors 
i per diversos conceptes, per un import total de 250.616,99 euros i que s’han remés a 
aquesta intervenció per a la seva tramitación, segons el següent detall:

PARTIDA PROVEÏDOR/CONCEPTE PERIÓDE/ACTE FACTURA IMPORT

     
13000-
22104 INSIGNA UNIFORMES SA VARIS FIA142785 1.261,40

 vesutari policia local VARIS FIA142293 623,51
  VARIS FIA141626 2.729,87
  VARIS FIA141704 41,64
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  VARIS FIA142009 267,20
 SUMA   4.923,62
     
13000-
22799

UTE ISS AYUNTAMIENTO DE 
IBIZA JUNY 2014 FA000009 8.543,34

 gestió dipòsit municipal 
vehicles JULIOL 2014 FA000010 9.119,43

  AGOST 2014 FA000011 10.001,96
  SETEMBRE 2014 FA000012 10.296,13
  OCTUBRE 2014 FA000013 9.119,43
 SUMA   47.080,29
     
13000-
22799

ATESE ATENCION Y 
SERVICIOS SL JUNY 2014 1406/15 4.068,08

 control accés vehicles Dalt Vila JULIOL 2014 1407/9 4.068,08
  AGOST 2014 1408/5 4.068,08
  SETEMBRE 2014 1409/24 4.068,08
 SUMA   16.272,32
     
15200-
22699

SAGRARIO CABRERA 
MANZANARES    

 coordinació Sa Penya, Marina i 
Dalt Vila JUNY 2014 6 1.936,00

  JULIOL 2014 7 1.936,00
  AGOST 2014 8 1.936,00
 SUMA   5.808,00
     
16500-
22799 CITELUM IBERICA SA 2013/2014 14-1033-

IBZ 57.624,01

 il·luminació nadalenca    
 SUMA   57.624,01
     
16300-
22700 CESPA SA ABRIL 2014 14IB00030 3.084,53

 retirada algues platges municipi ABRIL 2014 14IB00029 6.357,78
  ABRIL 2014 14IB00028 12.807,73

  MAIG 2014 14IB00043

13.157,44

  AGOST 2014 14IB00068 2.781,37
 SUMA   38.188,85
     
16900-
22799

CLINICA VETERINARIA SAN 
JORGE SLP JUNY 2014 A-

0100/2014 4.517,77

 assist.veterinaria Centre 
Protecció Animal JULIOL 2014 A-

0117/2014 2.934,75

  AGOST 2014 A- 2.808,20
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0130/2014

  SETEMBRE 2014 A-
0142/2014 4.307,60

 SUMA   14.568,32
     
33700-
22609

FUNDACIÓ DIOCESANA 
ISIDOR MACABICH JULIOL 2014 81/2014 11.161,84

 monitors educ.especial Escola 
Estiu AGOST 2014 94/2014 6.138,16

  AGOST 2014 95/2014 3.722,64
 SUMA   21.022,64
     
33800-
22799 SONOIBIZA SL SO INAUGURACIÓ A/4610 2.328,45

 assist.tècnica programació 
"Festes de la Terra"

IL·LUM. A/4611 1.972,54

 BACKLINE 
CONCERT RELS A/4612 206,31

  SO ACT.AIDA 
GOMEZ A/4613 2.739,00

  PIANO ACT.AIDA 
GOMEZ A/4615 1.452,00

  SO PROJECTE 
MUT A/4616 2.328,45

  IL·LUM.PROJECTE 
MUT A/4617 1.972,54

  BACKLINE 
PROJECTE MUT A/4618 375,10

  SO CELTAS 
CORTOS A/4619 2.328,45

  IL·LUMIN.CELTAS 
CORTOS A/4620 1.972,54

  BACKLINE 
CELTAS CORTOS A/4621 375,10

  SO GERARD 
QUINTANA A/4622 2.328,45

  IL·LUM.GERARD 
QUINTANA A/4623 1.972,54

  SO BANDA 
SIMFÒNICA A/4624 2.328,45

  
BACKLINE 
GERARD 

QUINTANA
A/4625 375,10

  SERVEIS 
VIGILÀNCIA A/4626 2.323,20

  IL·LUM.BANDA 
SIMFÒNICA A/4628 1.943,26

  ACTIVITATS 
INFANTILS A/4629 1.018,84

  MATERIAL EXTRA 
INAUG. A/4630 166,98
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 SUMA   30.507,30
     
92000-
22799 DAVID PRATS CHAIGNEAU MAIG 2014 0026-2014 3.018,95

 treballs rectificació inventari 
municipal i altres secretaria

JUNY 2014 0034-2014 2.908,84
 JULIOL 2014 0035-2014 2.897,95

  AGOST 2014 0038-2014

3.037,10

  SETEMBRE 2014 0042-2014 2.758,80
 SUMA   14.621,64
     

 TOTAL   250.616,99

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

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

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

3r. Que segons el que disposa l’article 215 de la Llei d’Hisendes Locals, si en l’exercici 
de la funció interventora l’òrgan interventor es manifesta en desacord amb el fons o amb la 
forma dels actes, documents o expedients examinat, haurà de formular el seu reparo per 
escrit abans de l’adopció de l’acord o resolució.

4r. Realitzada la nota de reparo, serà d’aplicació l’article 216.2, del següent tenor:

Si  el  reparo  afecta  a  la  disposició  de despeses,  reconeixement  d’obligacions  o 
ordenació de pagaments,  es suspendrà la  tramitació de l’expedient  fins que aquest  sigui 
resolt en els següents casos:

e. Quan es basi en l’insuficiència de crèdit  o el proposat no sigui l’adient.
f. Quan no haguessin estat  fiscalitzats  els  actes que varen donar origen a les 

ordres de pagament.
g. En els casos d’omissió a l’expedient de requisits o tràmits essencials.
h. Quan el  reparo derivi  de comprovacions materials d’obres, subministraments, 

adquisicions i serveis.
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5è. Que les  factures  presentades  i  que  figuren relacionades en el  present  informe, 
figuren conformades pels tècnics i  regidors encarregats del servei en qüestió,   donant  la 
conformitat al seu pagament.

6è. Que comprovat l’estat d’execució de les partides que formen el Pressupost General 
d’aquesta Corporació de l’exercici de 2014, existeix crèdit suficient i adient per a atendre les 
despeses que ens ocupen, en les respectives partides pressupostàries.

Per tot això,  aquesta intervenció vol fer constar la DISCONFORMITAT amb la relació de 
factures presentades, ja que es va ometre qualsevol tipus de fiscalització o aprovació prèvia 
de les despeses. 

Eivissa, a 29 de desembre de 2014.
LA INTERVENTORA – ACCTAL.,
(document signat electrònicament al marge)”

Vist  que  l’esmentada  relació  de  factures  no  es  pot  aprovar,  per  haver-hi  informat 
desfavorablement la intervenció i que s’ha aturat la seva tramitació.

Vist que els Regidors Delegats donen el vist i plau i la seua conformitat a que s’aboni, i en 
particular  així  ho  fan  i  ho  tornen  a  fer  aquestos  Regidors  Delegats,  per  tractar-se  de 
subministraments, de serveis, de prestacions o d’activitats que efectivament s’han prestat, 
s’han executat i s’han facturat, com es deriva de la proposta a què es remeten.

Vist  que,  tot  i  l’informe  desfavorable,  el  Sr  Interventor  comunica  que  a  les  partides 
corresponents  del   Pressupost  General  d’aquesta  Corporació   per  a  l’exercici  de  2014, 
existeix  consignació  suficient  i  adient,  a  nivell  de  vinculació,  per  atendre  les  despeses 
proposades.

Atès aquest estat de coses, els Regidors Delegats a sota signants manifesten a l’Alcaldia 
que no es mostren conformes amb aqueix informe desfavorable del Interventor i expressen 
que  aquestes  despeses  s’han  d’abonar,  tot  això  pel  fet  que  és  notori  que  aquestos 
subministraments, aquestos serveis i aquestes activitats o prestacions s’han realitzat i de tot 
això s’ha beneficiat la comunitat i el conjunt del municipi, cosa que comuniquen a l’Alcaldia 
en execució d’allò previst a l’article 217.1 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat 
per Reial Decreto legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Per tot això,

Demanem sobre la base d’aqueix article del Text  refós, que l’Alcaldia,  ateses les seves 
competències  i  totes  les  consideracions  que  pugui  ponderar  per  tal  que  siguin  abonats 
aquestos subministraments, aquestos serveis o aquestes activitats o prestacions, i per tal 
d’evitar  un  enriquiment  injust  o  sense  causa  de  la  pròpia  Corporació  (els  treballs  o  les 
activitats fets o prestats per les persones amb què es relaciona l’Ajuntament i no abonats per 
la  Institució),  resolgui  la  discrepància  a  favor  del  que  ara  es  proposa.  Eivissa,  30  de 
decembre de 2014. Sgt. Virginia Marí Rennesson Sgt.  Juan  Flores  Jiménez  Sgt.  Mar 
Sánchez Gutiérrez  Sgt.  Catalina Sansano Costa”

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

1º.  Resoldre les discrepàncies formulades entre l’informe emès per la interventora accidental 
i els regidors afectats a favor d’aquestos, tenint en compte que els subministraments, serveis, 
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activitats  i  prestacions  objecte de les factures que se tracten han estat  realitzats  i  el  no 
pagament  dels  mateixos  suposaria  un  enriquiment  injust  o  sense  causa  de  la  pròpia 
Corporació.

2º.     Procedir a l’aprovació de les factures de referència,  segons el detall que es relaciona a 
continuació:

PARTIDA PROVEÏDOR/CONCEPTE PERIÓDE/ACTE FACTURA IMPORT

     
13000-
22104 INSIGNA UNIFORMES SA VARIS FIA142785 1.261,40

 vesutari policia local VARIS FIA142293 623,51
  VARIS FIA141626 2.729,87
  VARIS FIA141704 41,64
  VARIS FIA142009 267,20
 SUMA   4.923,62
     
13000-
22799

UTE ISS AYUNTAMIENTO DE 
IBIZA JUNY 2014 FA000009 8.543,34

 gestió dipòsit municipal 
vehicles JULIOL 2014 FA000010 9.119,43

  AGOST 2014 FA000011 10.001,96
  SETEMBRE 2014 FA000012 10.296,13
  OCTUBRE 2014 FA000013 9.119,43
 SUMA   47.080,29
     
13000-
22799

ATESE ATENCION Y 
SERVICIOS SL JUNY 2014 1406/15 4.068,08

 control accés vehicles Dalt Vila JULIOL 2014 1407/9 4.068,08
  AGOST 2014 1408/5 4.068,08
  SETEMBRE 2014 1409/24 4.068,08
 SUMA   16.272,32
     
15200-
22699

SAGRARIO CABRERA 
MANZANARES    

 coordinació Sa Penya, Marina i 
Dalt Vila JUNY 2014 6 1.936,00

  JULIOL 2014 7 1.936,00
  AGOST 2014 8 1.936,00
 SUMA   5.808,00
     
16500-
22799 CITELUM IBERICA SA 2013/2014 14-1033-

IBZ 57.624,01

 il·luminació nadalenca    
 SUMA   57.624,01
     
16300-
22700 CESPA SA ABRIL 2014 14IB00030 3.084,53

 retirada algues platges municipi ABRIL 2014 14IB00029 6.357,78
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  ABRIL 2014 14IB00028 12.807,73

  MAIG 2014 14IB00043

13.157,44

  AGOST 2014 14IB00068 2.781,37
 SUMA   38.188,85
     
16900-
22799

CLINICA VETERINARIA SAN 
JORGE SLP JUNY 2014 A-

0100/2014 4.517,77

 assist.veterinaria Centre 
Protecció Animal JULIOL 2014 A-

0117/2014 2.934,75

  AGOST 2014 A-
0130/2014 2.808,20

  SETEMBRE 2014 A-
0142/2014 4.307,60

 SUMA   14.568,32
     
33700-
22609

FUNDACIÓ DIOCESANA 
ISIDOR MACABICH JULIOL 2014 81/2014 11.161,84

 monitors educ.especial Escola 
Estiu AGOST 2014 94/2014 6.138,16

  AGOST 2014 95/2014 3.722,64
 SUMA   21.022,64
     
33800-
22799 SONOIBIZA SL SO INAUGURACIÓ A/4610 2.328,45

 assist.tècnica programació 
"Festes de la Terra"

IL·LUM. A/4611 1.972,54

 BACKLINE 
CONCERT RELS A/4612 206,31

  SO ACT.AIDA 
GOMEZ A/4613 2.739,00

  PIANO ACT.AIDA 
GOMEZ A/4615 1.452,00

  SO PROJECTE 
MUT A/4616 2.328,45

  IL·LUM.PROJECTE 
MUT A/4617 1.972,54

  BACKLINE 
PROJECTE MUT A/4618 375,10

  SO CELTAS 
CORTOS A/4619 2.328,45

  IL·LUMIN.CELTAS 
CORTOS A/4620 1.972,54

  BACKLINE 
CELTAS CORTOS A/4621 375,10

  SO GERARD 
QUINTANA A/4622 2.328,45

  IL·LUM.GERARD A/4623 1.972,54
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QUINTANA

  SO BANDA 
SIMFÒNICA A/4624 2.328,45

  
BACKLINE 
GERARD 

QUINTANA
A/4625 375,10

  SERVEIS 
VIGILÀNCIA A/4626 2.323,20

  IL·LUM.BANDA 
SIMFÒNICA A/4628 1.943,26

  ACTIVITATS 
INFANTILS A/4629 1.018,84

  MATERIAL EXTRA 
INAUG. A/4630 166,98

 SUMA   30.507,30
     
92000-
22799 DAVID PRATS CHAIGNEAU MAIG 2014 0026-2014 3.018,95

 treballs rectificació inventari 
municipal i altres secretaria

JUNY 2014 0034-2014 2.908,84
 JULIOL 2014 0035-2014 2.897,95

  AGOST 2014 0038-2014

3.037,10

  SETEMBRE 2014 0042-2014 2.758,80
 SUMA   14.621,64
     

 TOTAL   250.616,99

Eivissa,

L’ALCALDESSA,                  En don fe,

             EL SECRETARI,

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

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

4.4.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia d'aprovació pressupostària per transferència de 
crèdits (Exp. relacionat (600/15):

Donat compte dels Decrets d’Alcaldia, del tenor literal següent:

“D E C R E T: Vist l’expedient tramitat de generació de crèdits per ingressos núm. 27/2014, 
per import de DOS-CENTS VINT-I-DOS MIL CINC-CENTS EUROS (222.500,00 €) dins del 
vigent Pressupost Ordinari de la Corporació per a l’any 2014.
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Considerant el que disposa l’article 181 del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el  
Text Refós de la LRHL, articles 43 a 45 del Reial Decret 500/90, les Bases d’Execució de 
l’esmentat Pressupost i l’informe emès per la Intervenció de Fons.

Considerant que els ingressos que es detallen en l’expedient, no tenen naturalesa tributària, i 
existeix evident relació amb les despeses a què aniran destinats, segons la finalitat detallada 
en l’expedient; en virtut de les atribucions que m’han estat delegades mitjançant decret de 
data 13 d’agost de 2014, vinc en aprovar l’expedient de Generació de Crèdits per Ingressos 
núm.  27/2014 dins del Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa vigent, per import de 
222.500,00  €,  introduint-se  en  els  estats  d’ingressos  i  de  despeses  les  següents 
modificacions:

ESTAT D’INGRESSOS

PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT 
MODIFICACIÓ

176100 Aportacions Consell Insular 222.500,00

TOTAL IMPORT MODIFIC.INGRESSOS 222.500,00

ESTAT DE DESPESES

PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT 
MODIFICACIÓ

15500-61900 Inversió reposició barris ciutat 108.676,20
15500-61908 Inversió reposició vies públiques 113.823,80

TOTAL CRÈDITS GENERATS 222.500,00

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

Eivissa.

  LA TINENT D’ALCALDE DELEGADA    EL SECRETARI ACCTAL.
              María Fajarnés Costa         Joaquim Roca Mata
(Document signat electrònicament al marge)         (Document signat electrònicament al marge)

“DECRET.- De conformitat amb el que estableixen l’article 180 del R.D.L. 2/2004 de 5 de 
març pel  que s’aprova el  Text  Refós de la LRHL i  les Bases d’Execució del  Pressupost 
General per a l’exercici 2014, i vist l’informe emès per la Intervenció de fons; en virtut de les 
atribucions que m’han estat delegades mitjançant decret de data 13 d’agost de 2014, amb 
aquest  decret  vinc  en  ordenar  l’aprovació  de  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  per 
transferències núm. 28/2014 dins del vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa: 

M O D I F I C A C I Ó    D E    C R È D I T S

PARTIDES A INCREMENTAR:

PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT
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13000-15100 Gratificacions funcionaris policia 8.570,00
92002-13001 Hores extraordinàries personal laboral 5.222,00
92002-16204 Acció social personal 24.073,00

TOTAL INCREMENTS........................................ 37.865  ,00  

PARTIDES A MINORAR:

PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT

92002-15000 Productivitat personal funcionari 24.073,00
92002-15100 Gratificacions personal funcionari 13.792,00

TOTAL MINORACIONS...................................... 37.865  ,00  

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

Eivissa.

     En don fe,
  LA TINENT D’ALCALDE DELEGADA,      EL SECRETARI ACCTAL.
 (Document signat electrònicament al marge)  (Document signat electrònicament al marge)”

“DECRET.- De conformitat amb el que estableixen l’article 180 del R.D.L. 2/2004 de 5 de 
març pel  que s’aprova el  Text  Refós de la LRHL i  les Bases d’Execució del  Pressupost 
General per a l’exercici 2014, i vist l’informe emès per la Intervenció de fons; amb aquest 
decret; en virtut de les atribucions que m’han estat delegades mitjançant decret de data 13 
d’agost  de 2014,  vinc en ordenar l’aprovació de l’expedient  de modificació de crèdits per 
transferències núm. 29/2014 dins del vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa: 

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS

TRANSFERÈNCIES POSITIVES
APLICACIÓ DENOMINACIÓ AUGMENT

ÀREA DE DESPESA 1:
16200-22700 Recollida i tractament residus 115.850,00
16500-47900 Subvenció a la explotació enllumenat 900.450,00

Total Àrea de despesa 1 1.016.300,00
ÀREA DE DESPESA 9:

92000-23300 Altres indemnitz.personal funcionari 2.536,00
Total Àrea de despesa 9 2.536,00

TOTAL AUGMENTS 1.018.836,00

TRANSFERÈNCIES NEGATIVES
APLICACIÓ DENOMINACIÓ DISMINUCIÓ
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ÀREA DE DESPESA 1:
16300-22700 Neteja viària 900.450,00
16500-22799 Treballs altres empreses enllumenat 115.850,00

Total Àrea de despesa 1 1.016.300,00
ÀREA DE DESPESA 9:

92002-15000 Productivitat personal funcionari 2.536,00
Total Àrea de despesa 9 2.536,00

TOTAL DISMINUCIONS 1.018.836,00

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

Eivissa.

   En don fe,

   LA TINENT D’ALCALDE DELEGADA,    EL SECRETARI ACCTAL.,

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

“DECRET.- De conformitat amb el que estableixen l’article 180 del R.D.L. 2/2004 de 5 de 
març pel que s’aprova el  Text Refós de la LRHL i les Bases d’Execució del Pressupost 
General per a l’exercici 2014, i vist l’informe emès per la Intervenció de fons; amb aquest 
decret,  vinc  en  ordenar  l’aprovació  de  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  per 
transferències núm. 1/2014 dins del vigent Pressupost del Patronat Municipal de Música: 

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS

PARTIDES A AUGMENTAR
APLICACIÓ DENOMINACIÓ IMPORT
334-22104 Subministrament vestuari 1.425,00
334-22300 Transports 3.000,00
334-22609 Activitats culturals 10.000,00
334-23022 Dietes col·laboradors Orquestra Simfònica 15.000,00
334-62500 Mobiliari 3.800,00

TOTAL AUGMENTS 33.225,00

PARTIDES A MINORAR
APLICACIÓ DENOMINACIÓ IMPORT
334-13000 Retribucions bàsiques personal 24.000,00
334-16000 Seguretat social personal 9.225,00

TOTAL MINORACIONS 33.225,00
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L’import  dels  crèdits  que  es  pretenen  minorar  es  igual  al  dels  crèdits  que 
s’incrementen, mantenint-se l’equilibri  pressupostari exigit  per l’article 16.2 del R.D. 
500/90 de 20 d’abril.

Eivissa, 21 de novembre de 2014.

LA PRESIDENTA, Davant meu,
      EL SECRETARI,

Sgt.: Virginia Marí Rennesson    Sgt.: Joaquim Roca Mata
Alcaldessa-Presidenta Secretari Acctal.”

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

5è. Mocions sense proposta d'acord:

5.1.- Moció del grup EPIC, de control sobre la realització de l'informe sobre irregularitats del 
CETIS.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz 

del Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza, 

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

del Día del próximo Pleno.

MOCION DE CONTROL SOBRE LA REALIZACIÓN DEL INFORME SOBRE 
IRREGULARIDADES CETIS

Esta moción pretende conocer la fundamentación y las conclusiones de los informes 
emitidos por Secretaría e Intervención sobre las irregularidades denunciadas por este Grupo 
Municipal en relación al CETIS.

Eivissa, a 20 de enero de 2015.

Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr.  Villalonga: En referència a l’informe que varen remetre a la  Fiscalia  de Balears,  vol 
preguntar al Sr. Secretari,  si ell que ha llegit  aquest informe, si es troba referenciat en el 
mateix.
Demana a la Sra. Alcaldessa que doni la paraula al Secretari perquè contesti a la pregunta, 
perquè considera que és important.

29



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 26 de gener de 2015

Sra. Marí:Sí té alguna pregunta presenti-la per escrit.

Sr. Villalonga: Ho pregunta perquè consideren que si el Sr. Secretari es troba referenciat en 
aquest informe, no pot fer informes parlant del CETIS i de la personació de l’Ajuntament a la 
causa penal, perquè seria jutge i part. En comptes de tenir que dir-ho ell, prefereix que sigui 
el Secretari  qui digui si es troba o no referenciat a l’informe. 

Sr. Secretari: Què vol dir referenciat?

Sr. Villalonga: Si apareix el seu nom a l’informe.

Sr. Secretari: Citat?

Sr. Villalonga: Sí citat.

Sr. Secretari: El meu, el de l’Interventor, el de l’Arquitecte, el del Ple.. Llavors ningú faria res.

Sr.  Villalonga: Gracies  Sr.  Secretari.  En  el  ple  de  novembre  varen  portar  una  moció 
d’urgència a aquest plenari, i vol que consti en Acta la seua protesta per diversos motius.
Primer, varen portar aquesta moció sense un text que aprovar. No hi havia el text a aprovar. 
De fet encara no hi és.
En segon lloc, varen portar una moció d’urgència sense cap informe que l’avalés.
Varen agafar un informe per tirar enrere la moció que va presentar sobre la personació de 
l’Ajuntament com a perjudicat en el CETIS, i el tergiversaren per presentar-lo. Aquest informe 
no es va aportar a la moció d’urgència. Varen demanar aquest informe el dia 1 de desembre i 
vol protestar perquè els hi han entregat el dia 21 de gener, cinquanta dies després d’haver-
l’ho demanat.. El van entregar més tard perquè no poguessin presentar cap moció en aquest 
Ple en relació a dit informe.
També vol que consti en Acta que, a l’informe que va fer el Sr. Secretari en relació a la 
proposta seva perquè l’Ajuntament és personés com a part perjudicada, hi ha varis errors i 
omissions: El Secretari indica que EPIC ha denunciat, i no. Qui denuncia davant el jutjat és la 
Fiscalia de Balears. A l’informe no s’explica, perquè si la Fiscalia troba la possible comissió 
de delictes de prevaricació administrativa i  malversació de fons públics,  estafa i  frau,  no 
s’explica perquè el Sr. Secretari considera que no.
No es detallen els fets penals denunciats, i com abans ha dit el Sr. Secretari, com que es 
troba relacionat en aquest informe, considera que no és una persona adequada per informar 
sobre el mateix. No es pot ser jutge i part.
L’hi podran explicar qui va presentar la moció, quin dels grups la va presentar, i l’hi podran 
entregar el text de la moció?
Aquesta moció ve motivada perquè, fa quatre mesos votaren que es fes un informe sobre la 
denuncia de les 39 irregularitats, com a mínim,que hi ha en relació als acords plenaris. On 
està l’informe, tant de Secretaria com d’Intervenció, que expliqui aquestes irregularitats? Està 
fet? Qui l’està realitzant? Ho poden explicar?
Considera procedent que una persona que està referenciada pugui redactar l’informe?

Sra. Sánchez: Demana al Sr. Villalonga que no  faci atacs personals als membres d’aquesta 
Corporació. Està atacant a personal de la casa i creu que no és procedent, perquè la moció 
va referida a conèixer d’informe sobre el Cetis.

30



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 26 de gener de 2015

Els funcionaris de la casa mereixen un respecte. Tal i com l’hi ha dit el Secretari, s’hi troben 
referenciats tant ell, com la interventora, com l’arquitecte i molts altres. Ha de respectar a la 
gent de la casa.
Cenyint-se a la moció. És cert que en el ple de 25 de setembre es va acordar que es farien 
els informes, però no es va especificar el que tenien que informar. Fins el 29 de setembre no 
va entrar per registre especificant que tenien que informar, per tant estan dins termini. El 29 
de gener els serveis econòmics i jurídics tindran els informes corresponents i els hi faran 
arribar.

Sr. Villalonga: No hi ha hagut cap atac personal. L’únic que ha fet ha set fer una pregunta al 
Secretari  i  la  resta de càrrecs els  ha nomenat  el   Secretari,  no  ell.  Si  el  Secretari  està 
referenciat en un informe, potser no és la persona adequada per fer informes sobre aquell 
l’informe. Potser a ella l’hi pareix normal, però a ell no. Potser ha llegit l’informe i pensa que 
no passar res,  o no l’ha llegi i parla per parlar, que és el que l’hi dona la sensació.
La moció és sobre una qüestió, i la moció que vostès varen dur el 28 de novembre també era 
sobre una qüestió i la van portar de passada. 
Clar que hi ha respecte, porten molt temps parlant d’aquest tema i noms i càrrecs no n’han 
dit cap.
Les irregularitats entraren per registre el 29 de setembre. En aquest Ple es varen denunciar 
el 26 de juny, es van dir i estan totes a l’Acta del Ple que aprovaren. Ja fa temps que es 
coneixen.  Esperaran els tres dies, perquè avui no el tenen, i no explicaran res perquè és lo 
fàcil, posar-ho a sota l’alfombra. 

Sra. Sánchez-Jáuregui: Vol recordar que el Sr. Villalonga també la va ficar en aquest grup, 
per possible delicte de prevaricació al firmar el Decret d’obertura del CETIS. Recordar també 
que el  jutge de 1ª Instància no va admetre la  querella  i  la va arxivar,  i  posteriorment el 
Tribunal  Superior  va  confirmar  la  inadmissió  d’aquesta  querella  per  la  firma  del  Decret 
d’obertura del CETIS.

Sra. Sánchez: Si el Sr. Villalonga no està d’acord en què el Sr. Secretari faci l’informe, ho 
faci constar però no l’ataqui.
Vagi en compte del que diu, l’equip de govern no amaga coses sota les alfombres  Es remet 
al que ha dit a l’anterior intervenció.

Sr. Secretari: Si el Sr. Villalonga creu que hi ha causes perquè s’abstengui de fer l’informe, 
que el recusi i no que presenti una moció demanant un informe a Secretaria, perquè és una 
contradicció demanar un informe a Secretaria i llavors dir que no el pot fer.

5.2.- Moció del grup EPIC, de control sobre la situació actual dels contenciosos entre Consell 
i Ajuntament.

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.
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MOCION DE CONTROL SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS
CONTENCIOSOS ENTRE CONSELL Y AYUNTAMIENTO

Esta moción pretende conocer el estado actual de los pleitos contenciosos administrativos 
planteados por el Consell Insular contra el Ayuntamiento de Eivissa en relación al CETIS, y 
entre otros aspectos:

· ¿Cuál es el objeto y/o causa que motiva el inicio de cada uno de dichos pleitos?

· ¿Cuál es el coste que ha supuesto al Ayuntamiento de Eivissa a fecha de hoy cada 
procedimiento judicial en trámite a causa del CETIS?

· ¿Cuál  es la  razón por la  que se niega a mc EPIC reiteradamente el  acceso a esta 
información por parte del equipo de gobierno?

Eivissa, a 20 de enero de 2015.
Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr. Villalonga: Informa que sí que tenen previst recusar al Sr. Secretari, perquè consideren 
que  no  és  la  persona  idònia  per  fer  aquests  tipus  d’informes.  Gràcies  al  Secretari  per 
recordar-l’hi.  Vol dir a la Sra. Sánchez que no ha atacat a ningú.
Aquesta moció tracta sobre el quatre contenciosos que va posar el Consell a l’Ajuntament. 
Volen saber en quin estat es troben? Cadascun dels plets en què està motivat? Quan estant 
costant a l’Ajuntament? Qui els està portant?
Li demana aquesta informació perquè des del 15 de desembre de 2013, que començaren a 
demanar  la informació, no els hi han entregat. Els hi deneguen la documentació i ho ha de 
preguntar al Ple. 
Demana si li poden explicar, en el plet 92/2013 què exigeix el Consell, i si la demanda  es va 
fer dins o fora de termini.

Sra. Sánchez: Té un curiós sentit de la denegació al dret a la informació.
El procediment ordinari 89/2013 del Jutjat núm. 1, és un recurs contra el Decret de posada 
en funcionament del CETIS, està pendent de que s’obri el període de prova. S’han abonat 
6.000 euros IVA no inclòs per al tràmit de contestació a la demanda. S’abonaren 3.000 euros 
IVA no inclòs per l’oposició al recurs d’apel·lació interposat, en el seu dia, pel Consell contra 
la  denegació  de la  mesura cautelar  de suspensió  que el  Consell  va  sol·licitar  en el  seu 
moment.
El procediment ordinari 177/2013 del Jutjat núm. 2, és un recurs contra la inadmissió a tràmit 
de la sol·licitud  de revisió d’ofici.  Està pendent  de que s’obri  el  període de prova.  S’han 
abonat 0 euros.
El  procediment  ordinari  92/2013  del  Jutjat  núm.  1,és  un  recurs  contra  l’acord  de  Ple 
d’aprovació de les tarifes. Està pendent de contestació a la demanda. S’han abonat 0 euros. 
S’abonaren 3.750 euros IVA no inclòs per l’oposició al recurs d’apel·lació presentat, en el seu 
dia, pel Consell contra la denegació de la mesura cautelar de suspensió que el Consell va 
sol·licitar en el seu moment.
Respecte a la raó per la qual es denega a EPIC, reiteradament, l’accés a aquesta informació 
per  part  de  l’equip  de  govern.  En  repetides  ocasions,  se  li  ha  comunicat  que  això  no 

32



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 26 de gener de 2015

constitueix un expedient administratiu. Estan parlant d’un expedient judicial que es deriva del 
procés contenciós administratiu, la custòdia del qual la té el secretari judicial. No és que se 
l’hi deneguin, sinó que estan en poder del Secretari Judicial.

Sr. Villalonga: Evidentment se li denega. A l’Ajuntament no hi ha aquesta documentació? 
L’Ajuntament ha rebut quatre demandes i aquí ningú sap res? Aquí no hi ha documentació?
Volen una còpia d’aquesta documentació. Està clara quina és la seva voluntat.

Sra. Sánchez: No sap de procediments administratius o judicials. Si la documentació està en 
poder del secretari judicial, és custòdia del secretari judicial. Si fos un expedient administratiu 
li podrien facilitar, però no és el cas.
No és una qüestió de voluntat és una qüestió de procediment.

5.3.- Moció del grup PREF, de control sobre que s'informi al plenari de la situació en la qual 
es troben els expedients administratius de les concessions de: publicitat, gestió de residus 
urbans, aigua i servei de recaptació. 

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
PRIMERO.- Hay  una  serie  de  concesiones  administrativas  vigentes  en  este 

Ayuntamiento  que  se  encuentran  en  trámite  de  prórroga  al  haber  vencido  su  plazo  de 
duración, tales como la de la publicidad, la de gestión de residuos urbanos, la del agua o el 
servicio de recaudación.

Por lo expuesto,
Solicita que se incluya en el orden del día del siguiente pleno ordinario municipal la 

siguiente
MOCIÓN DE CONTROL

Para que por quien corresponda del equipo de gobierno se informe al plenario de la 
situación en la que se encuentran los expedientes administrativos tramitados o en fase de 
tramitación sobre estas concesiones, con especial indicación de las fechas en las que se han 
efectuado  las  diferentes  resoluciones  que  en  dichos  expedientes  consten  y  los  plazos 
previstos de aprobación de las nuevas concesiones que se sustituirán a las que ya están 
finalizadas y prorrogadas.

En Eivissa, a 22 de enero de 2015”

Intervencions:

Sr.  Rodrigo: Quan arribaren al  govern el  2011,  hi  havia una sèrie de contractes que,  o 
estaven vençudes i caducades o estaven a punt de fer-ho. 
La  de  publicitat,  s’hauria  d’haver  denunciat  la  finalització  del  contracte  amb  sis  mesos 
d’antelació a la finalització el 2012. La de gestió de residus urbans que està prorrogada, i per 
les  manifestacions  que  fa  la  Sra.  Alcaldessa  als  mitjans,  no  s’aprovarà  en  aquesta 
legislatura. Han passat 4 anys i no seran capaços d’aprovar-ho aquesta legislatura.
La de l’aigua que hi havia una sentència, que per errors de notificacions l’Ajuntament va 
haver de prorrogar, i no saben com està.
I la del servei de recaptació que ningú sap quan finalitza.
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Sra. Fajarnés: En relació al contracte de gestió de residus urbans. El dia 19 de desembre es 
va celebrar  una mesa de contractació,  en la  qual  es  va donar  compte de l’informe que 
confirmava  l’exclusió  de  dos  de  les  cinc  empreses  que  s’havien  presentat.  A  les  dues 
empreses ja se’ls ha notificat la seua exclusió, i una d’elles ja ha presentat un recurs, per tant 
ara mateix, estan a l’espera de que el tribunal resolgui.
Els tècnics de la casa estan redactant l’informe del sobre que es va obrir el dia 19, que és el 
de criteris tècnics no avaluables mitjançant fòrmula. 
Quant al termini no el saben, ara dependrà del tribunal. Quan aquest resolgui es procedirà a 
l’obertura  del  següent  sobre.  En relació  al  contracte de l’aigua.  La setmana passada es 
reuniren i varen establir un calendari de treball, per a l’elaboració dels plecs i esperen que a 
final de legislatura estigui encaminat.
Quant al contracte de publicitat. L’empresa concessionària va presentar un contenciós en 
relació  a la  pròrroga.  El  tribunal  va fallar  a favor  de l’Ajuntament,  i  ara l’empresa ho ha 
recorregut, i per tant estan a l’espera. Així i tot s’ha treballat amb els plecs de condicions, i  
tenen previst que en el primer trimestre d’aquest any es pugui iniciar la licitació.
Quant al contracte de recaptació el tenen en ment, encara que les seues prioritats són l’aigua 
i la gestió de residus urbans.

Sr. Rodrigo: Li agradaria saber terminis. El contracte de recaptació no sap si legalment es 
pot  prorrogant  tant,  i  pel  que té entès hauria de sortir  a  licitació.  Creu que les  prioritats 
haurien de ser totes. Sí s’ha de treure un plec per Llei, s’ha de treure. Anima a que treguin 
les que tinguin que treure i compleixin la Llei.

Sr. Ruiz: Creu que és curiós que el plec de neteja es faci en època electoral, quan el grup 
popular va criticar molt que l’anterior es fes en època electoral.
El que està clar és que la ciutadania està pagant uns impostos que el PP va pujar, per un 
servei que no s’està fent. 

5.4.- Moció del grup PSOE-PACTE per Eivissa, de control sobre l'emissari de Talamanca. 

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ DE CONTROL DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE 
SOBRE L'EMISSARI DE TALAMANCA.

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:

Com ja s'ha senyalat durant els darrers mesos, en opinió del grup municipal PSOE-Pacte per 
Eivissa, la situació en que es troba actualment l'emissari de Talamanca és un dels problemes 
més greus que pateix el nostre municipi.

La  present  moció  de  control  té  com  a  objectiu  conèixer  en  quin  punt  es  troben  les 
negociacions per a la substitució total d'aquesta infraestructura i quins avanços s'han produït 
al respecte.

Eivissa, 21 de gener de 2015
Sgt. Rafel Ruiz González

Regidor del grup municipal
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PSOE-Pacte per Eivissa a 
l'Ajuntament d'Eivissa”

Intervencions:

Sr. Molina: Retiren aquesta moció, perquè abans del Ple han sabut que el PP porta una 
moció per urgència, que es debatrà després també relacionada amb el tema de l’emissari, i 
entenen que per simplificar el debat el millor és unificar el debat en una sola.

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 tenor literal següent:

“IGNACIO RODRIGO MATEO, Concejal de este Ayuntamiento y Portavoz del Grupo 
Municipal PREF, al amparo del artículo 91 de Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales de las Islas Baleares,

EXPONE

PRIMERO.- Desde hace décadas la zona conocida como Sa Penya vive un declive 
que ningún gobierno municipal, hasta la fecha, ha sido capaz de frenar. La inseguridad, la 
suciedad,  el  tráfico de drogas,  los  hurtos,  robos,  intimidaciones,  jaurías de perros,  hasta 
cerdos criados en la calle y los vertidos de basuras así como escombros por su acantilado 
son algunos de los males que aquejan a esta emblemática zona del casco antiguo, adosado 
a la muralla de Dalt Vila, reconocido como patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

Los  diferentes  equipos  de  gobierno,  han  tratado,  con  mayor  o  menor  ahínco 
solucionar este problema, sin embargo las medidas adoptadas se han mostrado claramente 
insuficientes como lo demuestra el hecho de que a día de hoy la situación no sólo continúe 
sino que haya empeorado con la ocupación de la práctica totalidad de las fincas o viviendas 
que en su día expropio el Ayuntamiento y que por tanto ahora son de titularidad pública, muy 
a pesar de tener un retén de la policía local allí ubicado.

En el año 2009 siendo concejal de Urbanismo Vicent Torres y del Núcleo histórico 
Marc Costa se hizo pública una nueva hora de ruta para la revitalización y regeneración de la 
zona de sa Penya, y esta pasaba por la aprobación de un proyecto de expropiación de una 
serie de infraviviendas situadas entre las calles Alta y Retiro, la llamada unidad de actuación 
UA-27. Por primera vez desde hacía décadas se abordaba la problemática de sa Penya de 
forma unitaria proporcionando una solución global y definitiva.

En Enero de 2010 se aprobó por el pleno del Ayuntamiento, con la abstención del PP, 
el proceso de expropiación de las fincas comprendidas en la U-27. Siendo el 29 de abril del 
2011 cuando la Comisión de Ordenación del Territorio,  Urbanismo y Patrimonio Histórico 
Artístico del Consell d’Eivissa aprueba el proyecto de expropiación, por el procedimiento de 
tasación conjunta con la correspondiente valoración. Acuerdo que se ordenó notificar a los 
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expropiados para que en el plazo de 20 días formulasen su conformidad o disconformidad 
con la valoración. Pues bien, terminada esta fase del procedimiento expropiatorio tan sólo 
quedaba la de su ejecución, es decir la de proceder al pago de las indemnizaciones y a la 
toma de posesión u ocupación de los bienes expropiados.

Pero  llegan  las  elecciones  y  el  PP  recupera  el  gobierno  de  este  Ayuntamiento, 
dilatándose esta última fase tan en exceso a pesar de la “implícita declaración de urgencia 
en la ocupación” que la aprobación del proyecto lleva consigo que ha provocado la insólita 
situación  de  que  las  infraviviendas  expropiadas  y  desalojadas  han  sido  nuevamente 
ocupadas.

El pasado 15 de diciembre el Juzgado de lo Contencioso Administrativo emitió un 
Auto, en sede de procedimiento número 382/2014, por la que se inadmite la autorización de 
entrada en las viviendas adquiridas por este Ayuntamiento, por vía de expropiación forzosa, 
situadas en la UA27, UA 2 y UA 3 del barrio de Sa Penya, con un argumento tan peregrino 
como que no consta expediente administrativo adjunto a la solicitud que efectúa al Juzgado 
nuestros representantes legales.

SEGUNDO.- Aunque en este mes hemos tenido una comisión de urbanismo, nada se 
nos ha informado a los miembros de la misma sobre esta situación, que por otra parte debe 
tener vencido el plazo de apelación, desconociendo este Grupo Municipal si se ha efectuado 
o no el correspondiente recurso.

Por otra parte, tras ponernos en contacto con los vecinos de la zona nos informan que 
no encuentran predisposición en este equipo de gobierno para lograr comunicar sus puntos 
de vistas y sus inquietudes con el barrio, algo que va totalmente en contra de los tiempos 
modernos,  donde la participación ciudadana es más tenida en cuenta y cuya opinión se 
considera parte fundamental para acometer cualquier reforma o proyecto que les afecte si es 
que se quiere lograr el éxito.

Por lo expuesto,

Solicita que se incluya en el orden del día del pleno ordinario municipal de 26 de 
enero, tras la aprobación de la urgencia, la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

1º Que se informe al plenario de la corporación si se ha presentado el Recurso de 
Apelación  contra  la  resolución  judicial  citada  o  bien  se  va  a  presentar  nuevamente  un 
procedimiento contencioso administrativo nuevo solicitando la autorización de entrada en las 
viviendas propiedad del Ayuntamiento.

2º Que se acuerde que hasta  la  entrada  del  nuevo equipo  de gobierno,  tras  las 
próximas  elecciones  municipales,  un  miembro  de  este  equipo  de  gobierno  efectúe  una 
reunión  cada  quince  días  con  los  representantes  de  las  asociaciones  vecinales  y 
empresariales  afectadas por  los  proyectos  de remodelación  del  barrio  de Sa  Penya,  en 
concreto con los representantes de la asociación vecinal Salvem Sa Penya y el puerto viejo, 
así como las asociaciones de comerciantes de la Marina y la de los comerciantes y vecinos 
del Puerto.

En Eivissa, a 25 de enero de 2015.
Fdo: Ignacio Rodrigo Mateo
Portavoz Grupo PREF”
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Intervencions:

Sr.  Rodrigo: Presenten aquesta moció fent-se ressò d’unes peticions  que els  hi  han fet 
vesins de sa Penya. S’han assabentat per la premsa i per aquests vesins que, pel contenciós 
administratiu, s’ha resolt denegar l’entrada en els domicilis que estaven expropiats per part 
de  l’Ajuntament.  Pareix  ser  que  està  a  punt  de  vèncer  el  termini  del  possible  recurs 
d’apel·lació contra aquesta resolució, i entenen que és urgent debatre l’assumpte aquí.

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

Intervencions:

Sr.  Rodrigo: Demanen que s’informi al  plenari  si  es recorrirà aquesta resolució,  perquè 
tenen entès que és possible que no estigui molt ben fonamentada.
També  han  tengut  coneixement  de  que  algunes  de  les  vivendes  que  es  desallotjaren 
voluntàriament,  i  que ja estaven en possessió de l’Ajuntament s’han tornat a ocupar. Els 
agradaria  saber  què  passarà  amb  aquestes  vivendes,  i  què  farà  l’equip  de  govern  per 
desocupar-les i que no es tornin a ocupar.
Fa una crida d’atenció a la participació ciutadana,  pretenen que es reprenguin les bones 
costums que hi havia a l’anterior legislatura i al principi d’aquesta, de reunions periòdiques 
amb els  representants vesinals.  Creu que és  interès de tots  el  portar  endavant  aquesta 
revitalització,  reforma o  reconversió  del  barri  de  sa  Penya  que  és  el  més  degradat  del 
municipi. No es poden prendre decisions de despatx sense escoltar als vesins i comerciants, 
que són els que coneixen la problemàtica, per això demanen que algú de l’equip de govern 
es reuneixi periòdicament, amb representants vesinals i associacions de comerciants perquè 
puguin escoltar les seues opinions.

Sra. Sansano: Demà s’acaba el termini i ja tenen la resposta llesta, i avui és presentarà el 
recurs. Entenen que hi  va haver un error,  perquè es diu que no està prou documentat  i 
s’aportaren 6 kgs. de documentació.
Referent a les vivendes ocupades, és veritat que algunes s’han tornat a ocupar. Al principi 
d’aquest mandat es va fer un retén de policia permanent, però hi va haver uns mesos que es 
varen retirar. Ara hi tornen a estar i és de gran ajuda.
Des del principi d’aquest mandat també s’han fet reunions quinzenals, que se segueixen fent 
només  per  parlar  del  tema de  sa  Penya,  hi  intervenen  tècnics  de  nucli  històric,  policia, 
Aqualia,  GESA,  CESPA,  perquè  es  produeixen  desperfectes  de  forma  continuada,  i 
d’aquesta manera miren d’agilitzar la reparació d’aquests desperfectes.
Entén que en el segon punt mescla el tema de sa Penya amb les associacions de La Marina i 
comerciants del Port i de la Marina. Habitualment es reuneix amb aquests col·lectius, però de 
forma separada i  mai li  han expressat  cap petició  respecte al  tema de la UA27 o de sa 
Penya. És més en aquestes reunions hi són també els comerciants i empresaris del carrer de 
la Mare de Déu, i tampoc s’han pronunciat sobre això.

Sr. Rodrigo: La seua petició és més ambiciosa de les reunions que diu la Sra. Sansano que 
manté quinzenalment. La seua intenció és que s’obri un for de debat, on es pugui tractar no 
només el present sinó el futur del barri, les estratègies, la idea que té l’equip de govern que 
després  tendrà  que  traslladar  a  les  comissions  informatives,  perquè  els  representants 
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municipals, en funció de tot el que s’hagi tractat en aquest for, prenguin una decisió i aprovin 
o deneguin el que se’ls plantegi.
Tal vegada aquestes reunions que celebren ara no tenguin el caràcter tan estratègic del que 
és  el  futur  de  la  zona,  per  això  no  hagin  tengut  interès  per  a  determinats  col·lectius  o 
associacions, que si bé no estan a sa Penya, tenen una afectació directa del que hi passa. 
Espera que els hi votin la moció a favor.

Sr. Costa: Votaran a favor aquesta moció, per molts motius però sobretot, perquè mostra la 
falta de lideratge que hi ha hagut dins del barri de sa Penya.
Si es repassen els contractes que s’han fet durant aquest mandat l’Ajuntament, no n’hi ha 
cap a sa Penya.
Tal ha set la falta de lideratge d’aquesta legislatura dins del barri de sa Penya, que varen 
començar aquest mandat tenint que pagar 200.000 euros d’interessos, perquè es va pagar 
tard i malament l’expropiació de la UA27.
Aquesta unitat d’actuació que són uns 30 infrahabitatges, ara són propietat de l’Ajuntament, i 
si passen coses dins d’aquell espai el responsable és l’Ajuntament.
Creu que aquests quatre anys, s’ha perdut molt temps.
Tot el que sigui aportar un poc més de participació sempre ho veuran b, sobretot el que sigui 
tornar a parlar de sa Penya.

Sr. Ferrer: L’anterior legislatura es va fer molta feina amb participació ciutadana. Es va fer 
una reglament de participació ciutadana que hi varen participar el ciutadans per realitzar-lo, 
la qual cosa va fer que el convidessin a un congrés de participació ciutadana a Vitòria, per 
explicar  com havien organitzat  el  Consell  de Participació Ciutadana.  Com que l’equip de 
govern no està d’acord amb la participació ciutadana no l´’ha convocat més, i  serà difícil 
tornar a motivar als ciutadans perquè hi participin.

Sra.  Sansano: La  participació  ciutadana  és  necessària.  Porta  dos  mesos  reunint-se 
setmanalment amb totes aquestes associacions i col·lectius.
Respecte al projecte de la UA27, s’ha fiat del criteri tècnic que li diuen que per fer el projecte, 
han d’esperar a entrar dins, fer els amidaments, i veure el que hi ha. Com vol Sr. Costa que 
facin el projecte abans?
Sempre fa falta lideratge però també feina en equip, i això és el que estan fent.
Darrerament s’han fet bastants actuacions al barri de sa Penya, i ara estan treballant per 
solucionar  el  tema de sa Pedrera.  És increïble haver-se gastat  un milió  d’euros  amb un 
centre artesanal, i després trobar-se que cap artesà hi vulgui anar. S’ha fet el projecte per 
habilitar això amb un altre ús i costava un milió més. Per això ara estan mirant altres opcions 
que creu que serà millor i més convenient, poden ser més ràpides i menys costoses.
Creu que en realitat el PSOE-Pacte no va ser capaç de solucionar-ho, sinó ara no estarien 
discutint d’això.
No  tenen  cap  problema en  aprovar  aquesta  moció,  perquè  estan  tots  d’acord,  entenen, 
saben i es preocupen pel tema de sa Penya, que és el barri més degradat del municipi, tot i  
que hi estan treballant intensament des de diferents àrees. Qualsevol esforç en aquest sentit 
és poc, i per tant votaran a favor.
Els col·lectius que esmena a la moció, i que ella s’hi està reunint setmanalment i ha sortir el 
tema de sa Penya, creu que no tenen interès en ser en aquestes reunions.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

U.2.- Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
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“A  raíz  de  la  propuesta  presentada  por  el  grupo  municipal  PSOE-PACTE  en  el  Pleno 
celebrado  el  día  17  de  diciembre  de  2014,  con  motivo  del  debate  de  aprobación  del 
Presupuesto General de esta Corporación para el presente ejercicio de 2015 y en relación 
directa con las obras del emisario de Talamanca, y tras las conversaciones mantenidas con 
los portavoces de los distintos grupos municipales, se propone al Pleno de la Corporación la 
siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

Que una vez se haya procedido a la Liquidación del Presupuesto de esta Corporación 
correspondiente  al  pasado  ejercicio  de  2014,  y  a  la  visa  de  los  resultados  económicos 
obtenidos en el referido ejercicio, se proceda a la incoación del correspondiente expediente 
de Modificación de Créditos financiado mediante incorporación del remanente, con el fin de 
habilitar  el  crédito necesario para poder  asumir  por parte del Ayuntamiento  las obras de 
sustitución del emisario de Talamanca, siempre en el caso de que no se hayan aportado 
soluciones concretas por parte de las administraciones competentes.”

Intervencions:

Sra. Marí: La urgència és per l’acord de ple celebrat el 17 de desembre de 2014.

Sr. Molina: L’interès del seu grup per debatre el  tema de Talamanca és evident,  ja que 
havien presentat una moció de control al respecte, que per simplificar el debat els pareix 
correcte  debatre-ho conjuntament.  No  acaben  d’entendre  la  urgència  perquè  han  tengut 
tempos per presentar-la a la Comissió. No s’oposaran a la urgència perquè l’important és 
debatre-ho.

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

Intervencions:

Sr. Ruíz: No entén perquè ho porten ara i no ho varen fer al desembre.
Pensen que arriben tard, malament i a remolc del grup PSOE-Pacte que han dut la iniciativa 
en aquest tema, com s’ha demostrat en els diferents plenaris i a les diferents iniciatives que 
aquest grup ha portat a terme, com per exemple la comissió especial de Talamanca, que 
aquest mes no s’ha reunit. No volen secretismes.
L’Alcaldessa sabia de la reunió que varen tenir els vesins amb el Conseller Company? Si és 
així i si hi era, els agradaria que contés què va passar.
El 18 d’octubre va sortir publicat que el Govern Balear li demanava al Ministeri que introduís 
el tema de l’emissari a la depuradora (700.000 euros). Saben si el Ministeri ha contestat a 
aquesta  petició?  Sospiten  que  no,  perquè  després  es  va  fer  publica  la  licitació  de  la 
depuradora de Santa Eulària.
Saben alguna cosa de la depuradora d’Eivissa? Hi ha un argument que utilitzen i que és el 
tema de que no faran  il·legalitats. S’estan fent il·legalitats ara?
Perquè no s’ha reunit la comissió especial a primers d’any? 
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Sr. Ferrer: Li sorprèn que estant dins del Consistori no s’avisi als diferents grups de la reunió 
amb el Conseller, per poder saber la seua postura sobre l’emissari.
Demana que convoqui la Comissió de Talamanca, per poder explicar aquesta reunió i que es 
va decidir en aquesta.

Sr. Rodrigo: Al seu grup també li ha sorprès la reunió secreta del Conseller amb els vesins, i  
no saben el que els hi ha promès.
No saben que el que li promet a l’Alcaldessa, perquè en les entrevistes diu que el Conseller li 
ha promès coses, i que espera que no la defraudi. Si es reunissin en la Comissió Especial de 
Talamanca, s’assabentarien de les promeses.
No votaran a favor aquesta proposta d’acord, perquè entenen que serien còmplices d’aquest 
paperot de voler sortir al diari, i realment està buida. No diu quants sous són i no han fet un 
estudi de quan costa canviar l’emissari. Governant el PP en el Ministeri, en el Govern, en el 
Consell i a l’Ajuntament, no es posen d’acord per forçar aquesta suposada il·legalitat, i entre 
tots aconseguir  que sigui  legal  declarar d’alguna manera la competència,  o traspassar la 
competència, o declarar la urgència.  Si no és legal, han de canviar el que calgui perquè ho 
sigui.

Sr. Daura: El seu vot serà favorable. Si l’Ajuntament té fons perquè no es fa? Si el Govern 
Balear o Abaqua els denuncien, que denunciïn. No creu que ho facin perquè defensar els 
interessos dels ciutadans està per damunt de tot.

Sra. Marí: La urgència d’aquesta moció ha vengut, perquè a la comissió digueren que seria 
conjunta.
D’aquesta reunió en cap moment ha fet declaracions.
El Sr. Company quan ja era a Eivissa, la va trucar per comunicar-li que tenia una reunió amb 
els vesins. Li va pregunta si volia que hi fos i li va dir que no, que era un tema que ell volia  
donar la cara primer davant de l’associació de vesins i comerciants, i que aquest dimarts es 
farà la part política amb les administracions. Després podrà contar-los tot el que hagi dit. Vol 
recordar que al 2006 també va ser un any molt dolent per l’emissari i no manava el grup 
popular.
Abaqua ja ha contractat  el  tema d’avaluació  d’impacte  ambiental  per  a  la  substitució  de 
l’emissari.  Això  seria  el  primer  pas  per  canviar-lo.  Saben  que  el  govern  ha  sol·licitat  la 
legalització condiconada per poder actura.
Està pendent de la reunió de demà amb el Sr. Company, per veure les seues propostes.
La prioritat per a ella és la reforma de l’ancoratge de la protecció del abalisament. Ja han 
començat a redactar el projecte de l’abalisament que espera que en un mes estigui llest.
Saben  que  s’ha  demanat  la  modificació  per  introduir  l’emissari  en  el  projecte  de  la 
depuradora.
No han rebut resposta a la sol·licitud d’emergència.
Volia  convocar  la  subcomissió  la  setmana  que  vé,  una  vegada  que  tengui  les  dades  i 
propostes del Sr. Company.
L’equip de govern està disposat a unir-se a l’Associació de vesins, en cas de que pronunciïn 
per denunciar per delicte ambiental.
Està per la labor d’arreglar el problema i està amb això.

Sr.  Ruíz: Creu  que  falta  voluntat  de  fer-ho,  de  liderar-ho  i  de  prendre  decisions, 
independentment del que diguin o facin els altres.
El que ha fet el Conseller venint aquí i reunir-se amb els vesins, és una falta de respecte al 
municipi d’Eivissa.
Qui redacta el projecte? Els serveis tècnics municipals?
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Quan  es  convoqui  la  comissió  de  Talamanca,  els  agradaria  tenir  informació  d’aquest 
projecte. 
Creu que es conformen amb poc,  i  la  majoria de gent  el  que vol  és que se substitueixi 
l’emissari.
Tenen garantit  per escrit  que tendràn una embarcació constantment controlant que ningú 
posi l’ancora damunt l’emissari?
No estan d’acord amb la proposta d’acord i  proposen que es modifiqui,  quan diu: “poder 
assumir  por parte del  Ayuntamiento  las obras de sustitución del  emisario de Talamanca, 
siempre en el  caso de que no se hayan aportado soluciones concretas por parte de las 
administraciones competentes”.  Pensen que aquestes dues línies no tenen cap sentit,  els 
agradaria negociar que s’eliminessin.

Sr. Villalonga: No recolzarà la moció. Considera que hi ha una comissió, a la qual s’haurien 
de portar aquestes qüestions, i allí redactar un text conjunt amb els números concrets i votar-
ho en el Ple. El que porten aquí és un acte de fe.

Sr. Rodrigo: No sap si s’ha equivocat en la primera intervenció, però no votaran en contra 
s’abstendran.
A l’Illa hi ha un munt d’emissaris que tenen la mateixa problemàtica que el de Talamanca, i el 
problema que té el govern és com aproven l’emergència de Talamanca, i als demés els hi diu 
que no. El problema del  Govern és que no té capacitat  per assumir l’arreglo de tots els 
emissaris.  No s’entén  com quatre administracions governades pel mateix partit no trobin 
una solució, si ho consideren tant urgent. Estan jugant amb el temps.

Sra.  Marí: La  moció  urgent  és  perquè  es  va  quedar  així  en  l’anterior  Ple.  No  hi  ha 
secretisme. El Sr. Company va voler donar la cara amb els vesins. Demà és la reunió amb 
les administracions, i espera que li expliqui el que vol fer. En relació a les declaracions del Sr. 
Costa al Diario de Ibiza dient que l’emisari era legal, demana al Sr. Costa que li demostri que 
fer les obres és legal, i si li demostra executarà les obres immediatament.

Sr. Costa: No sap a quines declaracions es refereix.  Abaqua que és el titular de l’emissari, 
en el període d’al·legacions de la construcció de la depuradora, el Ministeri li va preguntar si 
era legal i va dir que sí i que l’emissari està perfecte. Abaqua va dir que no feia falta canviar-
lo quan els tècnics de l’Ajuntament i els del Consell varen dir que s’havia de canviar.

Sra. Marí: Abaqua va dir que estava bé l’emissari, però no va dir que era legal. 

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

6è. Precs i preguntes:

6.1.- Sra. Costa: Preguntes: 1. S’obrirà aviat el Centre Interpretació de ses Salines?
2. En el document del Pla de Gestió de Patrimoni de la Humanitat, que han llegit en premsa 
que s’està preparant, els agradaria saber aquest document inicial de què consta i quin és el 
seu contingut. Vol recordar que la UNESCO una de les coses que exigeix, és que tot es faci 
en participació i intentant la unanimitat.
3. Tenen decidit quins usos se li donaran a la casa de sa Colomina?
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6.2.- Sr. Costa: Preguntes: 1. Quina és la previsió perquè els pisos de Dalt Vila en règim de 
lloguer tornin estar amb gent?
2. En quina situació es troba el Pla Especial de Puig des Molins?
3. En quina situació està l’aprovació del Text Refós del PGOU?
4.  Varen baixar  els  preus dels  14 pisos  de Can Cantó,  i  segueixen  sense adjudicar-se. 
S’estan  pagant  uns  ingressos  importants  per  la  hipoteca  que  sufraga  IMVISA,  o  sigui 
l’Ajuntament.

6.3.- Sra. Boned: Preguntes: 1. Qui anirà a FITUR?
2. Quina és l’Agenda de reunions que tenen prevista?
3. Quan convocaran el Consell de Participació Ciutadana?
Prec: Demana que a la propera moció que presentin sobre barris pensin amb els ciutadans i 
la votin a favor.
4. La promoció que hi ha hagut en Nadal per incentivar la zona de La Marina, en concret el 
carrer de la Mare de Déu, vol saber quines ajudes ha donat el Consistori als comerciants?

6.4.- Sr. Sánchez: Pregunta:  Ha dit que acompanyarà als vesins de Talamanca en el cas de 
que interposin una denuncia sobre delicte mediambiental.? Perquè no interposa la denuncia 
vostè si creu que hi ha base per fer-ho?

6.5.- Sra. Martínez: Preguntes. 1. Ja que hi ha dos escoles noves, tenen previst incrementar 
la partida de neteja?
2. Com es troba el trasllat de l’Escola d’Adults?

6.6.- Sra. García: Prec: Demana que arreglin les escales que baixen a la platja de baix de sa 
Penya?
Preguntes: 1. Com està el mapa de sorolls?
2. Quan arreglaran la pista de Skate Park de Gesa?

6.7.- Sr. Ruíz: Pregunta: Hi ha algun document o acord amb l’empresa que va fer el gran prix 
de fórmula 1, o si se sap si es tornarà a fer l’estiu que ve?

6.8.-  Sr.  Molina: Preguntes:  1.  Quan estarà llesta  la  liquidació  del  pressupost  de 2014? 
Demana que sigui el més aviat possible.
2. En quin estat està el procés de venta dels locals i pàrkings de Carles III?
3. En quina situació està el tema de l’ocupant de Santa Margarita?
Prec: En aquest Ple s’han aprovat diferents mocions relacionades amb ordenances fiscals, 
entre elles la de escoletes. Tenen un mandat de portar una modificació d’aquesta ordenança, 
i també la de la creació una taxa per als caixers automàtics. Se’ls hi va dir que donat que 
estaven  tramitant  els  pressupostos,  era  complicat  que  els  serveis  municipals  poguessin 
preparar aquestes ordenances, i ho comprengueren en el seu moment, però ara ja no és tant 
comprensiu que segueixin passant plens sense portar aquestes ordenances.

6.9.- Sr. Ferrer: Precs: 1. Demana a la Sra. Sansano que deixi de fer comentaris fora de lloc.
2.  Demana que per  primera vegada aixequin  la  veu,  i  demani  al  Govern Balear  que els 
eivissencs i formenters, deixin de tenir que pagar dues vegades la promoció turística
3. Amb el que li ha contestat amb el tema de participació ciutadana, li ha demostrat que no 
sap res de participació ciutadana. Demana que es llegeixi el Reglament.
4. Demana l’informe firmat sobre el tema de les taxes de fems.
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6.10.- Sr. Villalonga: Preguntes: 1. A l’Ajuntament hi ha còpia de la documentació dels 4 
contenciosos del Consell en relació al CETIS?
2. Qui porta la defensa lletrada d’aquests contenciosos?
Prec: Demana que tot el que han dit en les mocions anteriors quedi íntegrament en Acta.

6.11.- Sra. Sánchez-Jáuregui: Precs: - 1.-El dia que es va publicar l’arxiu per no haver-hi 
conducta delictiva en les seves actuacions, la Sra Costa va dir que els diners públics havien 
estat mal utlilitzats. Demana a la Sra. Lurdes Costa que s’apliqui el que va dir i dimiteixi,  
perquè li recorda que en el seu mandat del 2007 al 2011, va gastar en publicitat institucional 
una quantitat de pràcticament 4 milions d’euros, i d’aquests diners una quantitat molt importat 
es va entregar al Diario de Ibiza, sense expedient de contractació.
Demana que a través d’aquest Ple expliqui a la ciutadania, a quan va ascendir la quantitat 
que va gastar en el 2007 al 2011, en publicitat institucional.
Demana que expliqui a la ciutadania a quins mitjans locals els va repartir, tant directament 
com a través d’agències de publicitat i a quan va ascendir la quantitat de cadascun d’ells.
Demana que expliqui a la ciutadania quins expedients de contractació empararen aquestes 
quantitats.
2. Al Sr. Ferrer li fa el mateix prec, perquè formava part de l’equip de govern de la Sra. Costa.
3. El Sr. Villalonga és més papista que el papa. No està d’acord amb el que diu el Jutge ni 
amb l’actuació  de la  fiscal,  perquè no recorreix l’Auto.  Està d’acord amb l’estat  de dret? 
Desde el Ple del 30 de maig de 2013, estàn esperant que els hi expliqui quins  serveis va 
prestar a aquest Ajuntament des del 2004 al 2010, pels quals va rebre un import total de 
85.841 euros, i concretament en el 2005 i 2006, va rebre 25.436 euros i 19.448 euros.
Demana que expliqui a la ciutadania quins serveis va prestar a l’Ajuntament entre els anys 
2004-2010, i a més que justifiqui quin va ser l’expedient de contractació pel qual es va portar 
a terme l’adjudicació d’aquests serveis.
4. Demana al Sr. Rodrigo que no menteixi a la ciutadania, que no s’ho mereix. 
5. Donat que s’ha posat de manifest que la Comissió ha estat una farsa, ja que el jutge ha 
declarat la seua bona intenció i l’actuació en interès dels ciutadans, tots els regidors que 
estan asseguts en aquesta sala, i que formaren part intencionadament d’aquest repugnant 
complot,  haurien  de  fer  una  reflexió,  de  si  són  dignes  d’estar  aquí  representant  a  la 
ciutadania.

Sra. Costa: El ROF diu a l’article 97.6 que es poden fer precs a l’equip de govern, i cap dels 
que acaba de mencionar estaà a l’equip de govern. Però en tot cas s’està equivocant una 
vegada més, i veu que porta molt malament les crítiques. Complot d’ella i els seus companys 
no n’hi va haver cap. Varen ser els seus la que la varen fer fora. Si hi ha alguna cosa de les 
que va fer quan ella era responsable d’aquesta Corporació, ho posi en coneixement de qui 
vulgui.

Sr. Ferrer: Aquella Comissió va ser per arrivar a conclusions polítiques. Que el jutge arribi a 
unes altres conclusions està fora de la seua opinió. És un cas curiós i és que es va pagar per 
una feina que no es va realitzar.

Sr. Villalonga: Desconeix si hi va haver un complot. Les conclusions que va fer la comissió 
d’investigació, ara , un any i mig després, les ratificaria al 100%. Era algo objectiu. No hi 
havia publicitat, no hi havia contracte i no hi havia concurs.
Si l’interessa el treball que ha fet per a aquest Ajuntament, ha de saber que la seua activitat 
professional és la d’ensenyança d’informàtica, i l’han contractat equips de govern durant una 
sèrie d’anys. Si considera que algo està malament ja sap on pot anar a recórrer-ho.
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Quan hi ha una seqüència de cursos i per fer-ne un has de fer els cursos anteriors, sí que 
s’entén  que  hi  ha  un  encadenament  de  cursos,  però  quan  cada  curs  és  totalment 
independent l’un de l’altre, no i no es computen.

6.12.- Sra. Valladolid: Pregunta: 1. Abans la Sra. Martínez ha fet una pregunta sobre el 
trasllat de l’escola d’adults. Durant l’anterior equip de govern del qual formaven part, varen 
fer una proposta de què en aquest mateix espai, o a l’escola de sa Bodega, hi poguessin 
estar les colles de ball pagès. Se segueix tenint en compte aquesta proposta?
En el mes d’octubre varen demanar un llistat de les obres de manteniment i  millora dels 
centres escolars i encara no se’ls hi ha entregat. Demana que ho tenguin en compte.

6.13.- Sr. Rodrigo: Precs: 1. Demana que accelerin tot el tema dels expedients de l’emissari 
de Talamanca.
2.  Si  acompanya  als  vesins  a nivell  personal  no diu  res,  però  si  els  acompanya  com a 
Alcaldessa millor que s’avanci, contracti un advocat i presenti una querella.

6.14.- Sr. Daura: Pregunta: Com està el Reglament Orgànic per al funcionament dels Plens?

Sra. Sánchez-Jáuregui: Demana que consti en acta que a l’expedient del procés judicial 
que s’ha arxivat, hi havia tota la documentació, inclòs l’informe de que els serveis s’havien 
prestat. El jutge mai ha posat en dubte això. 

Sra. Sansano: Contesta a les preguntes de la Sra. Costa. El Centre Interpretació de ses 
Salines correspon al  Govern Balear i  està al  municipi  de Sant  Josep.  Així  i  tot  s’han fet 
gestions conjuntament amb el Consell  Insular,  que va estar  disposat  a pagar un monitor 
perquè es pogués posar en funcionament, i ni així va ser possible, però seguiran insistint.
Quan al  Pla  de Gestió  de Patrimoni  de la  Humanitat,  fa  poc  s’ha entregat  el  document 
definitiu  de  l’informe  de  conservació,  igual  que  les  respostes  que  s’havien  de  fer  i  que 
passaran a revisió de l’1 de febrer per la UNESCO. Respecte al Pla de Gestió, ara estan en 
el  procés de recollida de dades i  intentant vertebrar una estructura, per poder començar 
reunions amb tots els col·lectius. L’objecte d’aquest Pla és definir quina serà la conservació, 
la preservació i la gestió de cadascun dels 4 bens.
Respecte a la casa de sa Colomina, els serveis tècnics estan treballant amb la restauració.
Contesta a les preguntes 1, 2 i 4 de la Sra. Boned. A FITUR hi anirà la Sra. Alcaldessa, el 
Cap de Gabinet, el Tècnic de Turisme i ella mateixa com a Regidora de Turisme.
Se segueixen promocionant els temes que ja varen dur a la Wold Travel Market, de 15 anys 
de Patrimoni de la Humanitat, la Platja de Talamanca, i l’agenda d’esdeveniments culturals i 
esportius, però a més hi ha moltes novetats. Se segueix també patrocinant el tema de bodes 
i esdeveniments en els diferents entorns patrimonials. Hi porten el mercat medieval, perquè 
últimament no tenia prou presència. El tema del turisme idiomàtic, accions cap el turisme 
xinés, i finalment el Gay Preit Ibiza.
Quant a les reunions tenen tres tipus d’agendes, la que han fet des de l’Ajuntament, la que 
han fet conjuntament amb el Consell, i la que els hi envia el Govern Balear.
Respecte  al  carrer  de  la  Mare  de  Déu.  Quan varen  començar  a  organitzar  el  tema de 
promocionar La Marina i carrer de la Mare de Déu, no hi havia temps material per fer l’obra 
d’instal·lació per enllumenat públic, varen ser els mateixos vesins i comerciants, que varen dir 
que ho posessin i que ho enganxarien a les seues cases. Els fulletons es pagaren des de la 
Regidoria de Comerç, i des de Festes es va pagar la carpa i l’actuació dels músics. A part 
també aconseguiren la col·laboració de l’Associació d’Artistes visual i d’artesans.
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Contestació a la  pregunta 2 de la  Sra.  Martínez i  a la  de la  Sra.  Valladolid.  El  tema de 
l’Institut  d’Estudis  Eivissencs  han  estat  tots  els  nadals  pendents  que  els  hi  arribés 
l’autorització que finalment va arribar.
De  seguida  que  sigui  possible  l’Escola  d’Adults  passarà  a  sa  Bodega.  Ha  volgut  donar 
preferència a què la Colla de sa Bodega pogués dir les necessitats que tenien, i varen dir que 
necessiten una altra sala per a totes les seues pertinences. Això ja està solucionat, i falta la 
Colla de Vila que també anirà allí.
Quant als precs del Sr. Ferrer. Si a algú ha ofès demana disculpes perquè no hi ha hagut 
intenció. Però li demana que revisi el seu to perquè se sent ofesa amb la seua manera de 
parlar.
De veritat vol que deixin de fer promoció turística de les illes d’Eivissa i Formentera, no s’ho 
pot creure. Sap perfectament que si Eivissa i Formentera no paguen un estand, el de Balears 
fa una promoció fluixa d’aquestes illes.
Respecte  al  tema de  participació  ciutadana,  creu que  no la  entès,  perquè  li  ha  dit  que 
d’aquest tema no en diria res perquè no és la regidora de l’àrea.

Sra. Sánchez: Contesta a la pregunta 2 de la Sra. García. S’està elaborant un projecte de 
reparació de 40.000 euros. Aquesta setmana sortirà el plec tècnic i espera que el procés de 
contractació sigui el més breu possible.
Contesta a la pregunta del Sr. Ruiz. El Patronat d’Esport mai ha tengut res a veure amb el 
gran prix.
Respecte  al  prec  del  Sr.  Molina.  Sobre  l’ordenança  de  les  escoletes,  va  parlar  amb  la 
Interventora i li va comentar que per motius personals entenia que no ho havia d’ informar. El 
segon  d’intervenció  també  lligams  familiars  dins  de  les  escoletes  i  que  no  ho  havia 
d’informar, i la tercera està de vacances el mes de gener. Intentaran portar-la al mes de 
febrer.

Sra. Sansano: Respecte a la pregunta del Sr. Sánchez sobre festival d’humor feta a un Ple 
anterior.  La  majoria  de grups  de  teatre  locals  fan  anualment  alguna  sessió  destinada  a 
col·laborar amb alguna ONG. Cada grup o cada companya escull quina ONG vol. Des de 
l’Ajuntament només poden participar en aquesta tria quan es tracte del Cor o de la Banda del 
Patronat.
El  Festival  del  Humor  va  dedicar  la  recaptació  integra  de  la  sessió  matinal  infantil  de 
diumenge, a nens necessitats de la zona rural de Miranda de Douro. En cap cas, ni en grups 
locals ni de fora, l’Ajuntament pregunta que cobra cada autors de les obres de teatre, saben 
els honoraris totals però no pregunten que cobra cada actor.
La liquidació del 2012 va ser de 23.394 euros i la del 2013 de 15.235 euros.

Sra. Fajarnés: Contesta les preguntes 1 i 4 del Sr. Costa. Respecte a les 14 vivendes de 
Can Cantó. Es va adjudicar la primera, i ara quan acabi el Ple l’Alcaldessa en firmarà dos 
més.
Sobre les vivendes de lloguer de Dalt Vila. L’IBAVI els va passar un llistat baremat a finals de 
desembre. La setmana passada varen fer les notificacions pertinents, i ara mateix tenen deu 
dies hàbils per presentar la documentació que se’ls requereix.
Contesta a la pregunta 1 del Sr. Molina. La liquidació estarà abans de l’1 de març, així que la 
portaran al Ple de febrer.
Respecte a l’ordenança de taxes, estan els tècnics acabant els informes, i també estaran al 
febrer.

Sr. Gallego: Contesta a la Sra. Boned. Respecte al cotxe cremat han consultat a la policia i 
els hi han dit, que segons les ordenances s’ha d’esperar 15 dies per poder-lo retirar. Es va 
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cremar el dia 6 i el 22 es va retirar. Ahir diumenge es va iniciar una campanya de retirada de 
vehicles de totes les zones.
Quan als parcs infantils. Estan a l’espera de contractar la reparació de tots els parcs infantils.

Sra. Riera: Contesta a la pregunta 1 de la Sra. Martinez. S’han contractat 3 dones més de 
neteja, 1 per una jubilació i les altres dues de reforç a les escoles.

6.15.- Pregunta escrita de la regidora Sra. 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 Baleas:

En relació a la liquidació del contracte amb l’empresa adjudicatària Park Control:

- Quan s’hauria d’haver iniciat l’expedient de liquidació del contracte amb l’empresa 
Park Control?

- En quins informes s’ha basat la decisió de no iniciar la liquidació del contracte?
- Qui i quan va prendre aquesta decisió? Qui són els responsables de la mateixa 

(funcionaris i polítics?

Eivissa, 15 de desembre de 2014
Sgt. Lurdes Costa Torres

Regidora del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”

Contestació escrita de la portaveu Sra. Sansano, de tenor literal següent:

“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTES 2014-E-RC-38491

Vist l’escrit presentat per la Sra. Lurdes Costa Torres, portaveu i regidora del grup municipal 
PSOE-Pacte,  en  data  15  de  desembre  de  2014,  amb Registre  General  d’Entrada  núm. 
38491, en el qual formula tres preguntes sobre el contracte amb l’empresa Park Control, se li 
remet a la resposta que se li va donar en el punt sisè de l'escrit referenciat com 'Contestació 
sol·licitud 1041' de data 19 de gener i rebut pel Grup Municipal PSOE-Pacte amb data 20 de 
gener,  del  que s'adjunta  una còpia  als  efectes de constància  documental  per  part  de la 
Secretaria de l'Ajuntament.

Eivissa, 26 de gener de 2015
Sgt. Lina Sansano Costa

Portaveu
Ajuntament d’Eivissa”

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

“PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL 
MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA, 

PARA SER CONTESTADAS EN LA PRÓXIMA SESIÓN PLENARIA.
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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 durante 2014?

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?

Eivissa, a 20 de enero de 2014

Fdo. Antonio Villalonga Juan”

Contestació escrita de la portaveu Sra. Sansano, de tenor literal següent:

“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTA 2015-E-RC-1420

Vist l’escrit presentat pel Sr. Antonio Villalonga Juan, portaveu del grup municipal Movimiento 
Ciudadano EPIC Ibiza, en data 21 de gener de 2015, amb Registre General d’Entrada núm. 
1420, se li informa el següent:

- Durant  2014, 
l'Ajuntament  d'Eivissa,  a 
través  del  seu  Gabinet 
de  Comunicació,  ha 
signat  un  contracte  per 
contraprestacions 
publicitària  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 la 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.

Eivissa, 26 de gener de 2014
Sgt. Lina Sansano Costa

Portaveu
Ajuntament d’Eivissa”

6.17.- Preguntes escrites de la regidora Sra. García, del tenor literal següent:

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

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

En quin punt es troba la rescissió del contracte amb l’empresa que prestava fins ara el servei 
de control de plagues al municipi?
S’ha signat ja el contracte amb la nova empresa? Si és així, en quina data?
En cas d’estar ja signat el contracte amb la nova empresa, quines actuacions s’han realitzat 
des del moment de la signatura del contracte i fins al dia d’avui?
S’han realitzat recentment actuacions a les piscines i les escoles del municipi? Quan i quines 
actuacions?
S’ha realitzat alguna actuació per controlar la població de coloms? Si s’ha fet, quina actuació 
s’ha dut a terme i en quina data? Si no, per quan està prevista?

Eivissa, 20 de gener de 2015
Sgt. Montserrat García Cuenca

Regidora del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”

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

“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTA 2014-E-RC-1435

Vist l’escrit  presentat per Dª. Montserrat García Cuenca, regidora del grup municipal PSOE-
Pacte, en data 21 de gener de 2014, amb Registre General d’Entrada núm. 2014-E-RC-2015, se 
li informa que a l'empresa se li va notificar la resolució del contracte en data 8 de gener, per 
tant des d'aquesta data es dóna per rescindit.
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La nova empresa Eivissa Integral Concept, S.L. (Ibiplagas) va començar a treballar el 15 de 
gener; es tracta d'un contracte menor per 7 mesos mentre es prepara la documentació i es 
licita el concurs obert. 

Els parts de treball es presenten cada setmana. Dintre d’els treballs realitzats entre el 15 i el 
16  de  gener  (primera  setmana),  es  van  tractar  C/  Narcís  Puget,  C/  Lluís  Tur  i  Palau,  
Bartolomé Roselló i Plaça del Parc.

S'ha realitzat un tractament en data 15 de gener en la piscina de Es Viver contra rosegadors. 
Es va detectar activitat de paneroles i s'està a l'espera que des de la piscina concretin un dia 
per al tractament. S'ha realitzat tractament també en el CETIS contra rosegadors. Respecte 
a les escoles se li ha facilitat a l'empresa les direccions, els nombres de telèfon i els noms de 
les persones de contacte perquè programin amb els directors els tractaments. 

El control de coloms no està inclòs en aquest contracte menor. En cas de detectar-se algun 
problema de sobrepoblació de coloms es mirarà d'actuar puntualment. Cal tenir en compte 
que, per actuar sobre els coloms, cal actuar a la zona en la qual  nidifiquen i normalment 
aquests edificis són privats, per la qual cosa l'Ajuntament no podria actuar directament. Si es 
detecten zones problemàtiques se li requereix al titular de l'edifici que prengui les mesures 
pertinents per evitar que tinguin on allotjar-se. (per exemple fa un parell de mesos se li va 
requerir  a  Telefónica  que actués sobre  l'edifici  de  la  seva propietat  situat  al  carrer  Fray 
Vicente Nicolás).

Eivissa, 22 de gener de 2015
Sgt. Salvador Gallego del Águila

Regidor de Salut Pública
Ajuntament d’Eivissa”

6.18.- 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:

− Quina va ser l'aportació de l'Ajuntament d'Eivissa a l'any 2014 segons els acords de 
la Mesa d'Exclusió Social i quines varen ser les aportacions acordades per a la resta 
d'ajuntaments i  el  Consell  d'Eivissa? Quines són les aportacions acordades per a 
l'any 2015 de totes i cada una de les administracions implicades?

Eivissa, 21 de gener de 2015
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete

Regidor del grup municipal 
PSOE-PACTE per Eivissa”

Contestació de la regidora Sra. Sánchez, del tenor literal següent:

“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTA 2015-E-RC-1437

49



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 26 de gener de 2015

Vist l’escrit presentat per D. Enrique Sánchez Navarrete, regidor del grup municipal PSOE-
Pacte, en data 21 de gener de 2015, amb Registre General d’Entrada núm. 1437, sobre 
l’aportació de l’Ajuntament d’Eivissa a la Mesa d’Exclusió Social,  se li informa, respecte a 
l’any 2014, es va acordar pagar el mateix que 2015. L'acordat en 2015 és 4.195,79 euros en 
concepte de lloguer de la nau i persona responsable d'aprovisionament.

Respecte a les aportacions de la resta d'ajuntaments i del Consell Insular d'Eivissa, pot vostè 
sol·licitar  aquesta  informació  directament  a  aquestes  administracions  a  través  dels  seus 
representants polítics.

Eivissa, 26 de gener de 2015
Sgt. Mar Sánchez Gutiérrez

Regidora de Benestar Social
Ajuntament d’Eivissa”

6.19.- Preguntes escrites del regidor Sr. Ruíz, 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:

− Quants d'usuaris té registrats a dia d'avui la piscina municipal segons les diferents 
modalitats que es poden practicar? (natació lliure, amb monitor, etc.)

− Existeix  llista  d'espera  per  a  alguna  d'aquestes  pràctiques?  Si  fos  així,  quantes 
persones hi ha en llista d'espera i quin és el termini mitjà que han d'esperar per a 
aconseguir plaça?

− En quin punt es troben les obres de la piscina de Can Misses i quan està prevista la 
seva obertura? Quin pressupost s'ha destinat a aquestes obres i a les anteriors que 
s'hagin fet aquesta legislatura per tal d'obrir aquesta instal·lació? Quines inversions 
resten per fer per tal de poder obrir-la al públic?

Eivissa, 21 de gener de 2014
Sgt. Rafel Ruiz González

Regidor del grup municipal 
PSOE-Pacte per Eivissa”

Contestació de la regidora Sra. Sánchez, del tenor literal següent:

“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTA 2015-E-RC-1439

Vist l’escrit presentat pel Sr. Rafel Ruiz González, regidor del grup municipal PSOE-Pacte, en 
data 21 de gener de 201e, amb Registre General d’Entrada núm. 1439, pel que formulada 
diverses preguntes en relació a la piscina municipal se l’informa que el nombre d’usuaris de 
la piscina municipal d’Es Viver registrats a dia 21/01/2015 segons les diferents modalitats és 
el següent:

USUARIS DE LA PISCINA D'ÉS VIVER A DIA 21-01-2015
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ABONATS BANY LLIURE 775
ALUMNES AMB MONITOR ADULTS 116
ALUMNES AMB MONITOR INFANTIL 257
AQUAGYM 99
PLA ESCOLAR DE NATACIÓ 353

Actualment,  només  existeix  llista  d’espera  per  alumnes  de  3-5  anys  (288  nens/nenes)  i 
alumnes de 6-14 anys de nivell  ‘Blancos’ (262 nens/nenes),  En tots dos casos, el temps 
d'espera estimat per empadronats a Vila és de 2 anys.

Sobre la relació d'obres i projectes de la Piscina Municipal de Can Misses per a la seva 
reobertura,  se l’informa que ja s’ha executat  el  projecte de condicionament  de la Piscina 
Municipal de Can Misses, amb un pressupost de 247.712,71 euros.

Es van realitzar treballs per millorar les instal·lacions, consistents en la renovació del sistema 
de climatització i màquines humectores, l'adequació de la sala de calderes, la reparació de la 
instal·lació d'ACS. També es va substituir l'enrajolat en mal estat, es van pintar els paraments 
interiors i les façanes,etc.

És troba en execució el  Projecte de canvi de coberta i  fals sostre de la Piscina de Can 
Misses,  amb un pressupost de 152.631,82 euros i el projecte complementari de canvi de 
coberta i fals sostre. Aquest projecte complementari inclou la substitució, sanejat i protecció 
dels  elements  de l'estructura  metàl·lica  de la  coberta,  amb un pressupost:  de  75.611,51 
euros. El Projecte d'instal·lació de gas està pressupostat en 52.628.35 euros.

Sobre l’estat actual de les obres, s’està acabant la substitució i col·locació de les corretges 
de l'estructura del sostre per a continuació col·locar els panells de la coberta i plaques del 
fals sostre.

Els serveis tècnics preveuen que els treballs finalitzessin en el mes de febrer. També s'està 
finalitzant  l'escomesa  del  gas-ciutat  i  instal·lació  de  la  nova  caldera,  per  a  continuació 
contractar el subministrament de gas.

Les principals inversions ja s'han dut a terme o s’estan duent a terme en aquests moments i  
només quedarà realitzar  els  ajustos oportuns de posada a punt  de la maquinària,  filtres, 
neteja a fons, etc.

Eivissa, 26 de gener de 2015
Sgt. Mar Sánchez Gutiérrerz

Regidora d’Esports
Ajuntament d’Eivissa”

Ara es contestaran les preguntes pendents del Ple anterior.

“A: SR. D. IGNACIO RODRIGO MATEO, PORTAVEU I REGIDOR DEL GRUP PREF

ASSUMPTE: RESPOSTA A LA PREGUNTA FORMULADA VERBALMENT EN LA SESSIÓ 
DEL PLE MUNICIPAL DE 27 DE NOVEMBRE DE 2014 EN RELACIÓ AMB RESOLUCIONS 
D’INFRACCIONS URBANÍSTIQUES

En resposta a la pregunta formulada verbalmente en la sessió del Ple Municipal celebrada en 
data 27 de novembre de 2014 pel portaveu i regidor del Grup Municipal PREF, Sr. D. Ignacio 
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Rodrígo  Mateo,  sobre  el  nombre  de  resolucions  d'infraccions  urbanístiques  enviades  a 
Rendes pel departament d'Urbanisme en els últims cinc anys, mitjançant el present se li lliura 
còpia de la relació sol·licitada. 

En la mateixa pregunta, el regidor s'interessava per quantes d'aquestes resolucions s'havien 
cobrat  i  el  motiu  d'aquelles  que  no  s'haguessin  cobrat.  Aquesta  informació  ha  estat 
sol·licitada al departament corresponent, estant en aquests moments encara pendent de ser 
lliurada.

Eivissa, 26 de gener de 2015
Sgt. Juan Flores Jiménez

Regidor d’Urbanisme
Ajuntament d’Eivissa”

“A: SR. D. RAFEL RUIZ GONZÁLEZ, REGIDOR DEL GRUP PSOE-PACTE PER EIVISSA

ASSUMPTE: RESPOSTA A LA PREGUNTA FORMULADA VERBALMENT EN LA SESSIÓ 
DEL PLE MUNICIPAL DE 27 DE NOVEMBRE DE 2014 EN RELACIÓ AMB EL BECUT 
VERMELL

En resposta a la pregunta formulada verbalmente en la sessió del Ple Municipal celebrada en 
data 27 de novembre de 2014 pel regidor del Grup Municipal PSOE-Pacte per Eivissa Sr. D. 
Rafel Ruiz González  sobre el nombre de palmeres que s'han tallat en el municipi d'Eivissa 
afectades pel becut vermell, mitjançant el present se li informa que, segons informe emès 
pels Serveis Tècnics municipals en data 11 de desembre de 2014, en el terme municipal 
d'Eivissa  s'han  aixecat  34 actes  de detecció  de becut  vermell  en  palmeres  de propietat 
particular, localitzant 54 exemplars afectats i sent registrades en el Consell Insular.

Segons el  citat  informe, les palmeres de propietat municipal  que s'han vist  afectades pel 
becut vermell des del 15 de setembre han estat 51, gairebé totes destruïdes, excepte uns 
pocs exemplars als quals s'ha fet el que es denomina sanejament, però que, segons el parer 
dels Serveis Tècnics municipals,  tenen un pronòstic desfavorable atès que s'ha hagut de 
realitzar de cara a l'hivern, quan la possibilitat de recuperació de la palmera és molt més 
difícil

Eivissa, 26 de gener de 2015
Sgt. Salvador Gallego del Águila

Regidor de Vies Públiques, Obres i Manteniment Urbà
Ajuntament d’Eivissa”

“A:  SRA.  MARÍA  DEL  CARMEN  BONED  VERDERA,  REGIDORA  DEL GRUP  PSOE-
PACTE PER EIVISSA

ASSUMPTE:  RESPOSTA  A  LES  PREGUNTES  FORMULADES  VERBALMENT  EN  LA 
SESSIÓ DEL PLE MUNICIPAL DE 27 DE NOVEMBRE DE 2014 EN RELACIÓ A L'ÀREA 
DE COMERÇ

En resposta a les preguntes formulades verbalment en la sessió del Ple Municipal celebrada 
en data 27 de novembre de 2014 per la regidora del Grup Municipal PSOE-Pacte, Sra. María 
del Carmen Boned Verdera,  en relació a l'àrea de Comerç de l'Ajuntament d'Eivissa, se li 
informa que,  durant  aquest  últim trimestre  de l'any  2014,  s’han  mantingut  reunions  amb 
diferents associacions comercials del municipi. En aquest sentit, s'han mantingut trobades 
amb l'Associació de Comerciants de La Marina, l'Associació de Comerciants del carrer de la 
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Verge,  l'Associació  de  Comerciants  del  Port  d'Eivissa  i  l'Associació  de  Comerciants  del 
Mercat Vell per poder llançar el projecte La Marina Port d'Eivissa centre comercial Obert tot 
l'any.

Durant  aquest  període,  s'ha  impulsat  la  campanya  de dinamització  del  Mercat  Nou  amb 
reunions amb l'Associació de venedors del Mercat  Nou.  També s’han mantingut  reunions 
amb les associacions d'Eivissa Centre,  Isidor Macabich i  s’ha finançat  una campanya de 
promoció comercial de Nadal amb anuncis en ràdios.

També va haver-hi una reunió amb el tècnic de comerç de Pimeef i  s’ha participat en la 
campanya  de  sortejar  6.000  euros  per  a  compres  en  un  dia  organitzat  per  la  Pimeef. 
L'Ajuntament també ha col·laborat amb el concurs d'aparadors de Nadal organitzat per la 
cambra de comerç d’Eivissa i Formentera.

Per a l'any 2015, està previst mantenir una reunió la primera setmana de febrer amb les 
diferents  associacions  de  comerciants  per  dissenyar  conjuntament  les  activitats  de 
dinamització comercial del municipi.

Eivissa, 26 de gener de 2015
Sgt. Salvador Gallego del Águila

Regidor de Comerç
Ajuntament d’Eivissa”

“A:  SR.  ENRIQUE SÁNCHEZ NAVARRETE,  REGIDOR DEL GRUP PSOE-PACTE PER 
EIVISSA

ASSUMPTE:  RESPOSTA  A  LES  PREGUNTES  FORMULADES  ORALMENT  EN  LA 
SESSIÓ  DEL  PLE  MUNICIPAL  DE  27  DE  NOVEMBRE  DE  2014  EN  RELACIÓ  AL 
PERSONAL  I  HORARI  D’ATENCIÓ  DEL  SERVEI  DE  TREBALL  I  FORMACIÓ  DE 
L’AJUNTAMENT D’EIVISSA

En resposta a les preguntes formulades oralment en la sessió del Ple Municipal celebrada en 
data 27 de novembre de 2014 per la regidora del Grup Municipal PSOE-Pacte Sr. Enrique 
Sánchez Navarrete  sobre diverses qüestions en relació al Servei de Treball i  Formació d 
l’Ajuntament  d’Eivissa,  se  l’informa que  l’horari  d’atenció  al  públic  d’aquest  servei  és  de 
dilluns  a  divendres,  de  09:00  a  14:00h.  I  que  el  personal  adscrit  al  Servei  de Treball  i 
Formació és el següent: 

NOM I LLINATGES LLOC DE TREBALL

Mª ISABEL ALVAREZ SOLLA CAP DE SERVEI DE TREBALL I FORMACIÓ

ANTONIA BONED TORRES TÈCNIC FORMACIÓ OCUPACIONAL

MARIA LUZ RUIZ RODRIGUEZ AUXILIAR ADMINISTRATIU POLIVALENT
PROFESOR MOD GENERAL PROGR FP 
BÁSICA PENDENT DE CONTRACTACIÓ
PROFESOR MOD ESPECÍFICO PROGR FP 
BÁSICA PENDENT DE CONTRACTACIÓ

AUXILIAR PROGR FP BÁSICA PENDENT DE CONTRACTACIÓ

Eivissa, 26 de gener de 2015
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Sgt. Lina Sansano Costa
Portaveu

Ajuntament d’Eivissa”

“A: SRA. MIRYAM VALLADOLID PORTAS, REGIDORA DEL GRUP PREF

ASSUMPTE:  RESPOSTA  A  LES  PREGUNTES  FORMULADES  ORALMENT  EN  LA 
SESSIÓ DEL PLE MUNICIPAL DE 27 DE NOVEMBRE DE 2014 EN RELACIÓ A L’EDIFICI 
DE L’ANTIGA DELEGACIÓ DEL GOVERN I SANCIONS PER GRAFFITIS

En resposta a les preguntes formulades oralment en la sessió del Ple Municipal celebrada en 
data  27  de  novembre  de  2014  per  la  regidora  del  Grup  Municipal  PREF,  Sra.  Miryam 
Valladolid  Portas,  sobre  el  projecte  de demolició  de  l'antiga  Delegació  del  Govern,  se  li 
informa  que  aquesta  obra  es  troba  pendent  de  fiscalització  per  part  d'Intervenció  per 
començar la licitació. Aquesta obra té un termini d'execució de dos mesos i el pressupost 
d'execució ascendeix a 248.749,14 euros.

Al llarg de l'any 2014, han estat denunciades un total de 15 empreses. Sobre els expedients 
oberts i les sancions corresponents, se li informa que, per part del Departament de Sancions, 
s'estan  recopilant  aquestes  dades  per  facilitar-li  la  informació,  però  el  seu  lliurament  es 
demorarà una mica atès que ha de ser recopilada pel tècnic de l'AS400, des de València.

Eivissa, 26 de gener de 2015
Sgt. Juan Flores Jiménez

Regidor d’Urbanisme
Ajuntament d’Eivissa”

“A:  SR.  ENRIQUE SÁNCHEZ NAVARRETE,  REGIDOR DEL GRUP PSOE-PACTE PER 
EIVISSA

ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTES 2014-E-RC-37480, 2014-E-RC-37481 i 2014-E-
RC-37482

Vists els escrits presentats pel Sr. Enrique Sánchez Navarrete, regidor del grup municipal 
PSOE-Pacte,  en  data  2  de  desembre  de  2014,  amb Registre  General  d’Entrada  núms. 
37480, 37481 i 37482,  totes elles referides al ‘Festival de l'Humor’, s'informa que han estat 
contestades oralment en el Ple ordinari celebrat amb data 26 de gener de 2015.

Eivissa, 26 de gener de 2015
Sgt. Lina Sansano Costa

Portaveu
Ajuntament d’Eivissa”

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