
 
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. 9/09, ordinària, de data 24 de juny. 
- Acta núm. 10/09, extraordinària, de data 18 de juliol. 

2n.- Modificació Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per utilització de les piscines i instal·lacions 
municipals. 
3r.- Modificació Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius. 
4rt.- Modificació Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei del mercat 
municipal. 
5è.- Modificació Ordenança General reguladora de les Bases per a l’atorgament de subvencions per 
part de l’Ajuntament d’Eivissa. 
6è.- Mocions amb proposta d’acord: 

1. Moció del Grup Popular per la proposta d’acord per al millorar el finançament local 
mitjançant l’exempció subjectiva en el pagament de l’IVA per les administracions locals i el 
manteniment en la participació en els tributs de l’estat (PIE). 

2. Moció del Grup Popular per l’aplaçament en el pagament de taxes municipals per un any per 
als residents en situació d’atur. 

3. Moció del Grup Popular per a la bonificació de taxes municipals a favor de l’ocupació. 
7è.- Decrets i comunicacions. 
8è.- Mocions sense proposta d’acord: 

1. Moció del Grup Popular sobre les obres de l’aparcament soterrani situat a l’antiga Plaça de 
Bous d’Eivissa. 

2. Moció del Grup Popular sobre l’adjudicació de “Servei de suport en el planejament estratègic 
i elaboració del Plec de Condicions Tècniques per a la contractació del nou servei de 
recollida residus municipals, neteja viària i neteja de platges de l’Ajuntament d’Eivissa”. 

3. Moció del Grup Popular sobre la posada en marxa de la nova estació d’autobusos. 
9è.- Precs i preguntes. 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB CARÀCTER ORDINARI, PER L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2009. 
 
ASSISTENTS: 
 
Sr. Alcaldessa-Presidenta: 
 
Sra. Lurdes Costa Torres 
 
Srs. Regidors: 
 
Sr. Santiago Pizarro Simon 
Sr. Vicente Torres Ramón 
Sra. Sandra María Mayans Prats 
Sr. Marcos Costa Tur 
Sra. Irantzu Fernández Prieto 
Sr. Juan Manuel Rubio Córdoba 
Sra. Vicenta Mengual Lull 
Sr. Rafael Ruiz González 
Sr. Enrique Francisco Sánchez Navarrete 
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Sra. Virtudes Marí Ferrer 
Sr. Antonio Prats Costa 
Sr. Jaime León Díaz de Entresotos Cortés 
Sr. Rafael Triguero Costa 
Sra. Carolina Cava de Llano Carrió 
Sr. Alejandro Marí Ferrer 
Sra. Olga Martínez Parra 
Sra. Adrián Trejo de la Rosa 
 
Srs. que falten amb excusa: 
 
Sr. Ricardo Pedro Albín Pascual 
Sr. Vicente Ferrer Barbany 
Sra. María del Pilar Marí Torres 
 
Secretari-Acctal.: 
 
Sr. Joaquim Roca Mata 
 
Interventor-Acctal: 
 
Sr. Mario Añibarro Juan 
 
 
 

ACTA NÚM. 13/09 
 
 A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les onze hores del dia vint-i-nou d’octubre de dos mil nou; 
sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa-Presidenta, Sra. Lurdes Costa Torres, es reuneixen els 
Srs. Regidors expressats al marge per tal de celebrar sessió ordinària de l'Excm. Ajuntament Ple, 
en primera convocatòria, per a la qual han estat citats de forma reglamentària. 
 
 Actua de secretari el Lletrat de la Corporació que subscriu. 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA 
 
 

1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior: 
 
Per unanimitat s’acorda l’aprovació de les Actes, núm. 9/09, ordinària, de data 24 de juny, i núm. 
10/09, extraordinària, de data 18 de juliol. 
 
 
2n.- Modificació Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per utilització de les piscines i 
instal·lacions municipals: 
 
 Donat compte de la proposta d’acord del 1er. Tinent d’Alcalde Delegat de l’Àrea 
d’Administració Municipal, del tenor literal següent: 
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“ACORD  PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE L’ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE 
LA TAXA PER UTILITZACIÓ DE LES PISCINES I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS  
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l`aprovació i 
modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals. 
Quan es modifiquen les Ordenances Fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova 
redacció dels preceptes afectats. 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de 
donar compliment al que estableix l`article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina informativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l`article 25 del text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada 
de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits 
que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d`activitats 
administratives de competència local, que s`imposen o es modifiquen, l`import de la recaptació 
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, 
conforme al que preveu l`article 24.2 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
Vista la Memòria del Patronat Municipal d’Esports,  així  com els informes de la  Secretaria i la 
Intervenció i el de la Comissió d`Hisenda, es proposa al Ple l`adopció del següent ACORD: 
PRIMER.-  Aprovar provisionalment  la modificació de la Ordenança fiscal Reguladora de la Taxa 
per utilització de les piscines i instal·lacions municipals quedant els següents articles redactats del 
tenor literal següent: 
Article 2n.- Obligats al pagament. 
Està obligat al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança qui es beneficiï dels serveis, 
instal·lacions o activitats prestades o realitzades per aquest Ajuntament, a què es refereix l’article 
anterior. 
VIGENCIA 
Les modificacions de la present ordenança fiscal aprovades pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió 
celebrada el dia                           , i publicada l’aprovació definitiva, al BOIB núm .        , de data      , 
començaran a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2010, i romandrà en vigor fins a la seva 
modificació o derogació expressa. 
SEGON.-  Que es procedeixi a l’obertura del tràmit d’informació pública mitjançant la publicació del 
present acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al taulell d’anuncis de la Corporació a fi de que 
en el termini de 30 dies es puguin presentar les reclamacions que s’estimin oportunes. En el supòsit 
que dins el citat termini no es presentés cap reclamació o suggeriment, el present acord s’entendrà 
definitivament aprovat, procedint a la publicació del text íntegre al Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

Eivissa, 19 d’octubre de 2009. 
Sgt. Santiago Pizarro Simón, 

Tinent d’Alcalde Delegat Àrea de Admo. Municipal.” 
 
Dictaminat favorablement, per la Comissió Informativa d’Administració Municipal. 
 
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat. 
 
 
3r.- Modificació Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents 
administratius: 
 
 Donat compte de la proposta d’acord del 1er. Tinent d’Alcalde Delegat de l’Àrea 
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d’Administració Municipal, del tenor literal següent: 
 
“ACORD PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE L’ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA 
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS  
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l`aprovació i 
modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals. 
Quan es modifiquen les Ordenances Fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova 
redacció dels preceptes afectats. 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de 
donar compliment al que estableix l`article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina informativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l`article 25 del text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada 
de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits 
que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d`activitats 
administratives de competència local, que s`imposen o es modifiquen, l`import de la recaptació 
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, 
conforme al que preveu l`article 24.2 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
Vista la Memòria de la Gerent Municipal,  així com els informes de la  Secretaria i la Intervenció i el 
de la Comissió d`Hisenda, es proposa al Ple l`adopció del següent ACORD: 
PRIMER.-  Aprovar provisionalment  la modificació de la Ordenança fiscal Reguladora de la Taxa 
per  expedició de documents administratius  quedant els següents articles redactats del tenor literal 
següent: 
Article 6è.- Tarifa 
Epígraf primer: Censos de Poblacions 
Certificats d’empadronaments històrics                  5,00 euros 
Certificats de viatge                                                 1,00 euros 
Volant d’empadronament                                        1,00 euros 
Tots aquest documents administratius tributaran amb les tarifes que s’especifiquen, excepte aquells 
que es sol·licitin per via telemàtica, els quals seran gratuïts. 
Epígraf segon: Certificacions i compulses 

- Informes, certificacions i còpies autèntiques .................................... 5,00 euros 
- Per cada diligència de compulsa de documents amb seu original: 

- menys de tres folis ................................................................ 2,00 euros 
- de tres a deu folis .................................................................. 3,00 euros 
- més de deu folis fins a cinquanta .......................................... 5,00 euros 
- més de cinquanta folis ........................................................... 6,00 euros 

VIGENCIA 
Les modificacions de la present ordenança fiscal aprovades pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió 
celebrada el dia                           , i publicada l’aprovació definitiva, al BOIB núm .        , de data      , 
començaran a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2010, i romandrà en vigor fins a la seva 
modificació o derogació expressa. 
SEGON.-  Que es procedeixi a l’obertura del tràmit d’informació pública mitjançant la publicació del 
present acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al taulell d’anuncis de la Corporació a fi de que 
en el termini de 30 dies es puguin presentar les reclamacions que s’estimin oportunes. En el supòsit 
que dins el citat termini no es presentés cap reclamació o suggeriment, el present acord s’entendrà 
definitivament aprovat, procedint a la publicació del text íntegre al Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

Eivissa, 19 d’octubre de 2009. 
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Sgt. Santiago Pizarro Simón, 
Tinent d’Alcalde Delegat Àrea de Admó. Municipal” 

 
Dictaminat favorablement, per la Comissió Informativa d’Administració Municipal. 
 
Intervencions: 
 
Sr. Díaz de Entresotos: Demana que l’hi aclareixin perquè introdueixen un nou concepte tributari, 
el volant d’empadronament. Volen saber quin tipus de document és, perquè apareix ara, i també  
perquè es produeix una modificació dins del tipus de la tarifa sexta, sobre els censos de població, ja 
que s’introdueix certificats d’empadronament històrics i actuals. Es pregunta si això significa  que 
els certificats d’empadronament actuals no es cobraven abans o si es cobraven sense cobertura 
legal. 
 
Sr. Pizarro: En la redacció de l’ordenança actual ja apareixen els certificats d’empadronament 
històrics i els de viatge. Es a dir no hi ha cap modificació al respecte, l’únic que s’introdueix és el 
volant d’empadronament, que és una documentació que s’entrega quan algú vol que es justifiqui 
que està empadronat, que fins ara no apareixia i que han cregut necessari que apareixés, ja que es 
fa molta feina amb l’expedició dels volants desde el Servei d’Atenció al Ciutadà. 
 
Sr. Díaz de Entresotos:  
Votaran a favor de la modificació. De totes formes vol fer constar que cada vegada que es modifica 
una taxa, s’emparen en un informe jurídic que determina si es pot modificar o no, i un altre 
econòmic que estableix que els costos del servei no es cobreixen, però no entren mai a discutir si el 
servei està suficientment ben organitzat per aquests costos. 
 
Sr. Pizarro: De volants d’empadronament ja se’n donaven, i  es cobraven com un certificat normal, i 
ara el que es fa és  aclarir que per aquest document concret es cobrarà aquesta taxa. 
 
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat. 
 
 
4rt.- Modificació Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei del mercat 
municipal: 
 
 Donat compte de la proposta d’acord del 1er. Tinent d’Alcalde Delegat de l’Àrea 
d’Administració Municipal, del tenor literal següent: 
 
“ACORD  PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE L’ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE 
LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL MERCAT MUNICIPAL 
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l`aprovació i 
modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals. 
Quan es modifiquen les Ordenances Fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova 
redacció dels preceptes afectats. 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de 
donar compliment al que estableix l`article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina informativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l`article 25 del text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada 
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de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits 
que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d`activitats 
administratives de competència local, que s`imposen o es modifiquen, l`import de la recaptació 
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, 
conforme al que preveu l`article 24.2 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
Vista la Memòria de la Regidoria de Mercats, així com  els informes de la  Secretaria i la Intervenció 
i el de la Comissió d`Hisenda, es proposa al Ple l`adopció del següent  
ACORD: 
PRIMER.-  Aprovar provisionalment  la modificació de la Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa 
per Prestació del Servei  del Mercat Municipal quedant els següents articles redactats del tenor 
literal següent: 
-Article 5è.  Tarifes 
Parades Mercat Nou              Unitat Abonament     Import dret/mes 
        Classe A.A.................                    m2 dia                 0,26 
        Classe A....................                    m2 dia                       0,23 
        Classe B....................                    m2 dia                       0,23 
        Classe C....................                    m2 dia                       0,18 
        Bars Interiors.............                    m2 dia                       0,11 
        Bars exteriors............                    m2 dia                       0,09 
        Entresolat.................                     m2 dia                       0,08 
        Magatzem................                      m2 dia                      0,09 
        Botigues...................                      m2 dia                      0,09 
Utilització cambra frigorífica mida m3          Lloguer anual 
1 m3............................................                                   82,82 
2 m3...........................................                                  157,34 
3 m3...........................................                                  231,93 
4 m3...........................................                                  306,46 
5 m3...........................................                                  380,98 
6 m3...........................................                                  455,51 
7 m3...........................................                                  472,10 
8 m3............................................                                 538,33 
9 m3.............................................                                604,56 
10 m3...........................................                                670,85 
Per cada m. o fracció més de 10 m3....................         24,82 
La tarifa a aplicar serà la següent: 
Parades Mercat Nou            Unitat abonament        Import dret/mes 
       Classe A.A.................               m2 dia                             0,29 
       Classe A....................                m2 dia                            0,25 
       Classe B....................                m2 dia                            0,25 
       Classe C...................                 m2 dia                            0,20 
       Bars interiors............                 m2 dia                            0,12 
       Bars exteriors...........                 m2 dia                            0,10 
       Entresolat..................                m2 dia                            0,09 
       Magatzem.................                m2 dia                             0,10 
       Botigues...................                 m2 dia                             0,10 
Utilització cambra frigorífica mida m3                      Lloguer anual 
      1 m3.............................                                                     152,27 
      2 m3.............................                                                     296,24 
      3 m3............................                                                      440,28 
      4 m3............................                                                      584,26 
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      5 m3............................                                                      728,23 
      6 m3............................                                                      872,21 
      7 m3............................                                                   1.016,18 
      8 m3............................                                                   1.160,15 
      9 m3............................                                                   1.304,12 
    10 m3..........................                                                     1.448,09 
     Per cada m. o fracció més de 10 m3....................               36,39 
VIGENCIA 
Les modificacions de la present ordenança fiscal aprovades pel Ple d`aquest Ajuntament en sessió 
celebrada el dia                                            , i que ha estat publicada l`aprovació definitiva , al BOIB 
núm.                              de data,       començaran a aplicar-se a partir de l´1 de gener de 2010, i 
romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa. 
SEGON.-  Que es procedeixi a l’obertura del tràmit d’informació pública mitjançant la publicació del 
present acord al  Butlletí Oficial de les Illes Balears i al taulell d’anuncis de la Corporació a fi de que 
en el termini de 30 dies es puguin presentar les reclamacions que s’estimin oportunes. En el supòsit 
que dins el citat termini no es presentés cap reclamació o suggeriment, el present acord s’entendrà 
definitivament aprovat, procedint a la publicació del text íntegre al Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

Eivissa, 19 d’octubre de 2009. 
Sgt. Santiago Pizarro Simón, 

Tinent d’Alcalde Delegat Àrea de Admó. Municipal.” 
 
Dictaminat favorablement, per la Comissió Informativa d’Administració Municipal. 
 
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat. 
 
 
5è.- Modificació Ordenança General reguladora de les Bases per a l’atorgament de 
subvencions per part de l’Ajuntament d’Eivissa: 
 
 Donat compte de la proposta d’acord del 1er. Tinent d’Alcalde Delegat de l’Àrea 
d’Administració Municipal, del tenor literal següent: 
 
“PROPOSTA D'ACORD DEL PRIMER TINENT D'ALCALDE, DELEGAT DE L'ÀREA 
D´ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL, AL PLE DE L´AJUNTAMENT D´EIVISSA  
Vista la memòria justificativa de 28 de setembre de 2009, redactada per la gerent municipal, 
sol·licitant la modificació de l’ordenança general reguladora de les bases per a l’atorgament de 
subvencions per part de l’Ajuntament d’Eivissa (BOIB núm.81 de 10 de juny de 2008), com una 
millora i simplificació del procediment de concessió de subvencions.     
Atès que es justifica la necessitat de canviar la redacció de part d’aquesta ordenança per simplificar 
el procediment de concurrència competitiva en les fases d’instrucció i de justificació, regulades als 
articles 14 i 16 d’aquesta Ordenança. D’aquesta forma, les resolucions de les concessions de 
subvencions i la seua justificació s’emetran en un període més breu de temps i els beneficiaris no 
hauran de presentar tanta documentació. 
Vist que es justifica la possibilitat jurídica de realitzar aquestos canvis segons el que ve regulat per 
tota la legislació de subvencions (Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el 
seu Reglament aprovat mitjançant Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, així com la normativa 
estatal i autonòmica de règim local). 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
PRIMER. Aprovar amb caràcter inicial les modificacions de l´Ordenança Genereral reguladora de 
les Bases per a l'atorgament de Subvencions per part del Ajuntament d'Eivissa, al següents articles: 
Article 14 canviant la següent redacció: 
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L’apartat on s’indica el següent: “La proposta de resolució definitiva s’ha de notificar als interessats 
que hagin estat proposats com a beneficiaris en la fase d’instrucció, per a que en el termini de 10 
dies comuniquin de forma expressa la seva acceptació”. 
Modificar en aquest sentit: “La proposta de resolució definitiva, quan resulti procedent d’acord amb 
les bases reguladores, es notificarà als interessants que hagin estat proposats com a beneficiaris 
en la fase d’instrucció, per a que en el termini de 10 dies comuniquin de forma expressa la seva 
acceptació”. 
Article 16 canviant la següent redacció: 
L’apartat on s’indica el següent: “Certificats acreditatius que la entitat beneficiària està al corrent en 
el compliment de les seves obligacions tributàries davant de l’AEAT i la Tresoreria General de la 
Seguritat Social. 
Modificar en aquest sentit: “Certificats acreditatius que la entitat beneficiària està al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries davant de l’AEAT i la Tresoreria General de la 
Seguritat Social, o autorització expressa per la seua consulta per part de l´Ajuntament d'Eivissa, o 
declaració responsable en cas de subvencions que la seua quantia a atorgar a cada beneficiari no 
superi en la convocatòria l´import de 3.000 euros.  
SEGON. Que se sotmeti a informació pública mitjançant anunci en el BOIB i tauler d'anuncis de la 
Corporació per un període mínim de 30 dies per a formular reclamacions, objeccions i 
observacions, de conformitat amb el disposat en l'article 102 de la Llei 20/2006.  
TERCER. Que es notifiqui a les associacions veïnals i de defensa de les persones consumidors/es i 
usuaris/es establerts en l'àmbit territorial del municipi d'Eivissa inscrites en el Registre Municipal 
d'Associacions Veïnals i les finalitats de les quals guardin relació directa amb l'objecte de la 
disposició.  

Eivissa, 02 d’octubre de 2009. 
El Primer Tinent d'Alcalde de l'Ajuntament d'Eivissa, 

Santiago Pizarro Simón.” 
 
Dictaminat favorablement, per la Comissió Informativa d’Administració Municipal. 
 
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat. 
 
 
6è.- Mocions amb proposta d’acord: 
 
6.1.- Moció del Grup Popular per la proposta d’acord per al millorar el finançament local mitjançant 
l’exempció subjectiva en el pagament de l’IVA per les administracions locals i el manteniment en la 
participació en els tributs de l’estat (PIE). 
 
Donat compte de la moció, del tenor literal següent: 
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA 
PARA PROPUESTA DE ACUERDO PARA MEJORAR LA FINANCIACIÓN LOCAL MEDIANTE LA 
EXENCIÓN SUBJETIVA EN EL PAGO DEL IVA PARA LAS ADMINISTRACIONES LOCALES Y EL 
MANTENIMIENTO EN LA PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO (PIE) 
D. ADRIÁN TREJO DE LA ROSA, concejal del Grupo Municipal Popular, al amparo de lo establecido 
en los artículos 91.4 y 97.3 del Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su debate y 
aprobación en el Pleno ordinario correspondiente al mes de mayo de 2009 la siguiente PROPOSICIÓN. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La exención del pago sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) permitiría al municipio contar 
con recursos económicos suficientes para hacer frente a los denominados “gastos impropios” del 
Consistorio (Seguridad Ciudadana, Protección Social, Sanidad, Turismo o Promoción del Empleo). 
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Dichos gastos impropios pueden llegar a suponer hasta el 35 por ciento del presupuesto municipal, 
y a través de ellos se atienden problemas y necesidades de los ciudadanos, cuyas competencias y 
recursos financieros, sin embargo, se encuentran en manos de las Comunidades Autónomas. 
La disminución de la actividad económica conlleva una importante minoración en los ingresos 
municipales que se verá agravada por una previsible bajada en la recaudación de los impuestos 
estatales, que va a tener un efecto inmediato en la Participación de las Entidades Locales en los 
Ingresos del Estado (PIE). Según un reciente informe de la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP), la Participación en los Tributos del Estado (PIE) de las entidades locales se 
reducirán en un 8,4 por ciento. 
Por otra parte, las Comunidades Autónomas no terminan de concretar de forma efectiva el mandato 
constitucional de participación de las Entidades Locales en los ingresos autonómicos (PICAS).  
Desempleo, menos ingresos y mayores demandas sociales, junto con una inadecuada financiación 
local, están situando a muchos ayuntamientos en una difícil situación financiera para afrontar el 
funcionamiento ordinario de su propia organización. 
Todo ello anuncia un escenario preocupante de cara al ejercicio presupuestario del año 2010, para 
garantizar la suficiencia financiera de las Entidades Locales, pendiente de alcanzar el acuerdo en la 
negociación del nuevo Modelo de Financiación Local. 
Además, la subida de los tipos general y reducido del IVA aprobada en el proyecto de ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2010 y que será de aplicación a partir del julio del próximo 
año supondrá -a juicio de este grupo político- un gravísimo perjuicio económico para el Consistorio 
ibicenco. 
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular propone al Pleno del Ayuntamiento de Eivissa, la 
aprobación de los siguientes  

ACUERDOS 
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Eivissa insta al Gobierno central a mantener todas las partidas y 
conceptos presupuestarios que tradicionalmente se han destinado a las Entidades Locales, sin 
recortes ni supresión alguna. 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Eivissa insta al Gobierno central a adoptar cuantos acuerdos sean 
necesarios para aprobar la exención subjetiva en el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido a las 
Entidades Locales al objeto de mejorar la financiación de las mismas. 

En Eivissa, a 26 de octubre de 2009 
Fdo. Adrián Trejo de la Rosa 

Concejal del Grupo Municipal Popular 
Ayuntamiento de Eivissa” 

 
Intervencions: 
 
Sr. Díaz de Entresotos: La primera part de la moció, prové d’una moció aprovada en la sessió 
executiva de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, a la reunió de 29 de setembre de 
2009. Aquesta moció proposava que el Govern Central tingués en compte que els Ajuntaments són 
els que es troben més prop de la població, i que  es reduïssin el mínim possible les transferències 
de fons, i la participació en els pressupostos generals de l’estat de les Administracions Locals. 
Demanen que l’Ajuntament s’adhereixi a la moció presentada per la FEMP, en el sentit de sol·licitar 
al Govern Central el manteniment de les prestacions. 
La segona part de la moció, la que suposa la petició d’una modificació legislativa, és un canvi molt 
important i hauria de ser decidit per les Corts Generals, modificant la Llei i el Reglament de L’IVA, 
així com varies lleis associades a aquest. Es tractaria d’una modificació de l’article 20 de Llei de 
l’IVA, en el qual s’introduiria una nova exempció amb caràcter subjectiu. Això significa que les 
factures que tenguin que ser emeses pels proveïdors de l’Ajuntament no estarien subjectes a IVA. 
Com a punt de partida si aconsegueixen que els diferents municipis i províncies es dirigeixin a 
l’Estat demanant aquesta reforma legislativa, es tendria la força suficient perquè, en un curt termini 
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de temps, es pugui arribar a aquesta situació, que des del seu punt de vista, seria molt beneficiosa 
per a les arques municipals. Tot això independentment del Pla E. 
 
Sr. Pizarro: Està d’acord amb el que diu el Sr. Díaz. Els Ajuntaments estan assumint competències 
que no li són pròpies, i que han arribat a la conclusió que encara que no siguin pròpies, si no ho fan 
ells no ho fa ningú. No està d’acord amb la forma, ja que creu que aquestes coses hi ha dues 
maneres de reivindicar-les,  a base de mocions i titulars de premsa, o a base de treball continuat en 
els òrgans de participació dels que tots els Ajuntaments s’han dotat. Per això, tant la FEMP com la 
FELIB tenen constituïts grups de treball amb les administracions autonòmica i estatal, per parlar del 
tema de finançament dels Ajuntaments. Ja hi ha una proposta de document elaborat per la FEMP, 
en el qual es reivindiquen aquesta i moltes altres coses. Creu que el treball de l’Ajuntament ha de 
ser donar recolzament a les mocions que aprovi l’executiva de la FEMP, on hi ha Ajuntaments de 
tots els colors, i a la FELIB on s’està treballant per arribar a un pacte local. 
Encara que estan d’acord votaran que no, perquè prefereixen seguir treballant en el marc de la 
FELIB i de la FEMP, i aportar allà totes les propostes. 
 
Sr. Díaz de Entresotos: La única oportunitat que té l’oposició de dir alguna cosa és en el Ple. 
És la FEMP qui recomana als Ajuntaments que es posicionin en aquest tema. En quasi totes les 
mocions que aprova demana als Ajuntaments que s’adhereixin i que facin un posicionament 
institucional. 
No li ha contestat el tema del posicionament de l’Ajuntament pel que fa a sol·licitar una modificació 
legislativa respecte a l’IVA, que podria ser molt important. 
Vol recordar el Ple de 29 de maig de 2009, en el que el Sr. Pizarro va demanar una modificació a 
una moció que va presentar el Grup Popular, en la qual es demanava que una quantitat equivalent 
a l’IVA pagat per les factures de l’Ajuntament, fos retornat per part de l’Estat, el Sr. Pizarro va 
proposar el següent: “El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa aprova sol·licitar al Govern que posi en marxa 
tots els mecanismes legals necessaris perquè els Ajuntaments espanyols estiguin exempts de 
pagar IVA en totes les seues operacions.”. 
Es pregunta què  ha passat des del 29 de maig a avui perquè hagi canviat d’opinió. 
Es presenten mocions raonables i raonades, coses que tenen més punts en comú entre els uns i 
els altres, que discrepàncies. No els demanen cap barbaritat, estan parlant de qüestions que 
l’Ajuntament pot pronunciar-se per elles. 
 
Sr. Pizarro: Li aconsella que busqui el document que ha elaborat la Comissió d’Hisenda de la 
FEMP, on hi apareixen una sèrie de propostes que van més enllà de les que planteja el Sr. Díaz, ja 
que aquestes són les que s’estan negociant amb el Govern en benefici de tots. 
Estan treballant tots a la FELIB per arribar a un pacte local amb el Govern de les Illes Balears, per 
solucionar el problema del finançament dels Ajuntaments. 
 
Sotmesa a votació, és desestimada, amb els vots en contra de les Sres. Costa, Mayans, 
Hernández, Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Costa, Rubio, Ruiz i Sánchez, i a favor de les Sres. Marí 
Ferrer, Cava de Llano, Martínez, i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero, Marí i Trejo. 
 
6.2.- Moció del Grup Popular per l’aplaçament en el pagament de taxes municipals per un any per 
als residents en situació d’atur. 
 
Donat compte de la moció, del tenor literal següent: 
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA 
PARA EL APLAZAMIENTO EN EL PAGO DE TASAS MUNICIPALES POR UN AÑO PARA LOS 
RESIDENTES EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO 
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D. ADRIÁN TREJO DE LA ROSA, concejal del Grupo Municipal Popular, al amparo de lo establecido 
en los artículos 91.4 y 97.3 del Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su debate y 
aprobación la siguiente MOCIÓN. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Estamos inmersos en la mayor crisis financiera y económica desde la II Guerra Mundial que en 
España está afectando, de manera especial, al empleo. Nuestra ciudad también está sufriendo 
estos efectos que se traducen en una reducción de las oportunidades de empleo y desarrollo. 
En esta crisis es necesaria la colaboración de todas las administraciones; el Gobierno de la Nación 
ha puesto en marcha varias medidas dirigidas a todos los ayuntamientos de España como el fondo 
de apoyo a los municipios, que ha supuesto un incentivo a la inversión pública municipal. 
El Ayuntamiento de Eivissa no puede quedarse al margen de esta realidad y debe impulsar 
medidas que frenen el desempleo y atiendan a las personas en esta situación; salir de la crisis y 
ayudar a los más desfavorecidos es una necesidad que compete también a este Consistorio, 
incrementando las ayudas de emergencia dada la situación de desempleo y realizando un especial 
seguimiento de las necesidades de las familias en las que todos sus miembros se encuentren en 
situación de desempleo. 
La crisis económica tiene como consecuencia más negativa un importante crecimiento del 
desempleo que es la primera causa de exclusión social. Ante esta situación, las instituciones 
públicas han ido incorporado iniciativas en busca de generar actividades económicas que permitan 
la creación de empleo, por lo que se hace preciso, también desde el Ayuntamiento de Eivissa, 
empezar a tomar medidas para aumentar los instrumentos locales al servicio del desarrollo 
económico y del empleo 
El actual contexto de crisis económica ha puesto de manifiesto que la rigidez del marco normativo 
aplicado por las corporaciones locales ha situado a muchas familias en  una difícil posición para poder 
afrontar sus obligaciones tributarias. Ante las previsiones del Gobierno de España -tal y como se 
desprende de los Presupuestos Generales del Estado- de que el desempleo se incremente de forma 
alarmante al finalizar el año 2009, es imprescindible adoptar medidas de auxilio económico a las 
familias. 
Según los últimos datos disponibles correspondientes al mes de septiembre, el conjunto de la isla 
de Eivissa registra 8.088 parados, de los que 3.677 residían en Vila, siendo el municipio que 
lideraba la destrucción de empleos con un incremento del 42 por ciento de los parados entre el 
promedio anual y las cifras de paro registradas a final de año. Estas cifras revelan que el paro está 
alcanzando niveles desconocidos desde el año 2000 y se refleja en el drama de más de un millar 
de hogares ibicencos que tienen a todos sus miembros en el paro. 
La realidad de esos 4.119 ibicencos obliga de la Administración municipal a desempeñar un papel 
activo en la búsqueda de soluciones contra la crisis y a adoptar cuantas medidas sean necesarias 
para auxiliar a esas familias ante una situación no buscada ni deseada por ninguna de ellas. 
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular plantea el siguiente  
ACUERDO 
El Pleno del Ayuntamiento acuerda el aplazamiento en el pago de tasas municipales hasta 2011 para 

los residentes que no perciban prestaciones o subsidios. El procedimiento de pago posterior se 
realizará de “de manera razonable” en un plazo máximo de cuatro años. 

En Eivissa, a 26 de octubre de 2008 
Fdo. Adrián Trejo de la Rosa 

Concejal del Grupo Municipal Popular 
Ayuntamiento de Eivissa” 

 
Intervencions: 
 
Sr. Trejo: L’atur va augmentant i demanen que les persones que es trobin en situació d’atur i no 
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poden fer front a les diferents taxes que han de pagar a l’Ajuntament, se’ls permeti aquest 
aplaçament. Ja saben que la llei ho permet, però s’hauria de fer un esforç per millorar els requisits 
perquè s’hi pugin acollir. No se’ls hi regala res, sinó que ho pagaran després quan la situació millori. 
Creuen que no seria una quantitat massa important per a l’Ajuntament. 
 
Sr. Pizarro: Aquest és un debat que ja han tengut varies vegades durant els últims mesos. A la 
Comissió Informativa d’Hisenda ja li varen dir que difereixen en el tema dels tributs en la filosofia. 
Pel Grup Popular els tributs són una càrrega i per l’equip de govern són un element de justícia 
redistributiva. Per tant no són favorables a la reducció d’impostos, perquè els impostos que es 
recapten permeten posar en marxa polítiques que beneficien radicalment als ciutadans més 
desafavorits. Per això pensen que mantenir el nivell de tributació actual, els permetrà poder 
augmentar els serveis que es presten a aquests col·lectius. Votaran en contra de la moció. 
 
Sr. Trejo: No demanen que perdonin un euro, sinó que l’Ajuntament els permeti pagar quan tenguin 
diners. No hi ha major desigualtat que tractar a desiguals per igual.. L’únic impost en el que 
realment hi ha una valoració del poder adquisitiu d’una persona és l’IBI. Està molt bé recaptar per 
després poder redistribuir, però hi ha que tenir sous per poder pagar. 
El que demanen és que per aquelles famílies que no puguin pagar, l’Ajuntament els hi doni facilitat 
de poder pagar quan treballin. 
Al Grup Popular li agradaria que aquesta moció s’aprovés. Estan oberts a qualsevol possibilitat, per 
tal que al final això arribi a bon fi. 
 
Sr. Pizarro: Les taxes paguen el cost d’un servei. Les taxes es podrien dedicar a moltes coses, 
però l’Ajuntament destina una part important d’aquests tributs a mantenir un programa d’ajut a 
famílies, que fa que al llarg d’aquest any hagin arribat a més de 137 famílies amb ajuts d’aliments, a 
mantenir un programa d’ajut perquè les mares en dificultats puguin dur els nens a l’escoleta, i 
també a mantenir un servei d’ajut a domicili. A més s’ha posat  en marxa programes de facilitar 
ajuts tècnics a persones majors. També s’ha destinat part important a mantenir el centre d’acollida 
municipal, a atendre famílies amb algun problema de drogoaddicció, i a mantenir uns serveis 
socials que són exemplars. Tots aquests ajuts es poden mantenir, entre altres coses perquè tots els 
ciutadans tenen un comportament exemplar respecte a les seues obligacions cap aquest 
Ajuntament, perquè saben que els seus impostos i tributs serveixen per alguna cosa. Per això 
durant el període de pagament d’impostos els ciutadans, dels padrons emesos han pagat un 91,5% 
d’IBI, un 89,13% de la taxa de recollida de fems, un 92% d’IAE, un 93% de la taxa de sanejament i 
servei d’aigua. 
 
Sotmesa a votació, és desestimada, amb els vots en contra de les Sres. Costa, Mayans, 
Hernández, Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Costa, Rubio, Ruiz i Sánchez, i a favor de les Sres. Marí 
Ferrer, Cava de Llano, Martínez, i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero, Marí i Trejo. 
 
6.3.- Moció del Grup Popular per a la bonificació de taxes municipals a favor de l’ocupació. 
 
Donat compte de la moció, del tenor literal següent: 
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE 
EIVISSA PARA LA BONIFICACIÓN DE TASAS MUNICIPALES A FAVOR DEL EMPLEO 
D. ADRIÁN TREJO DE LA ROSA, concejal del Grupo Municipal Popular, al amparo de lo establecido 
en los artículos 91.4 y 97.3 del Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su debate y 
aprobación la siguiente MOCIÓN. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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El Grupo Municipal Popular considera que en la actual situación de crisis económica, es 
imprescindible garantizar y reforzar a través de los presupuestos de todas las Administraciones 
Públicas las medidas destinadas a la reactivación del empleo y las políticas sociales. Para alcanzar 
estos objetivos, los Gobiernos Locales, Ayuntamientos, Diputaciones, Consells y Cabildos Insulares 
tenemos acreditado nuestro firme compromiso y responsabilidad ante la demanda creciente de la 
ciudadanía que sufre en nuestro entorno los efectos de la inestabilidad económica incrementando 
todo tipo de prestaciones sociales básicas. 
El último mes de la temporada alta en los hoteles no ha mejorado la mala evolución del paro de los 
últimos meses, con tasas de crecimiento interanual que no han bajado del 30% desde julio del año 
pasado. En septiembre, el desempleo creció un 40% en las Pitiüses, y ya son 8.468 personas las 
que no tienen trabajo, la cifra más alta jamás alcanzada en este mes. Por islas, Eivissa sufrió un 
incremento del paro del 39,9% y se situó en los 8.088 desempleados, mientras que en Formentera 
la situación empeoró en un 45,6% respecto a septiembre de 2008 y se alcanzaron los 380 parados. 
Ante esta situación, el Govern balear no aprecia “signos evidentes” para el optimismo y, ante la falta 
de indicios de recuperación, el propio director general de Planificación, Llorenç Pou, ha pedido 
medidas “extraordinarias” durante el próximo invierno, ante un previsible deterioro de la situación 
económica para muchas familias. Por ello, el director general ha indicado que se requieren 
actuaciones “estratégicas” para favorecer la situación de las empresas y los parados.  
El desempleo ha registrado un mejor comportamiento interanual en las Pitiüses que en el resto de 
Balears, donde el aumento ha sido del 54,1 por ciento, el tercero más alto de todo el Estado. En 
cambio, la evolución del paro pitiuso respecto al mes de agosto ha sido peor que la media, lo que 
indica que el cierre de la temporada se adelantará aún: en Eivissa perdieron su empleo 924 
personas en el último mes, un 12,9 (%) más; en Formentera fueron 58 los nuevos parados, un 18% 
más, y en Balears se quedaron sin trabajar 5.320 personas, un 7,9% más, la tasa más alta del 
Estado.  
Mientras, con 2.918 contratos firmados y un descenso respecto al mismo mes del año pasado del 
4,6%, Eivissa marcó la segunda mejor evolución del archipiélago en contrataciones. Por el 
contrario, Formentera experimentó la peor caída con los 158 contratos firmados el mes pasado, un 
23,7% menos. También es la única isla de Balears en la que se han formalizado menos contratos 
en septiembre que en agosto, un 8,1% menos. Eivissa se quedó con un incremento positivo de la 
contratación del 3,6%, lejos de los crecimientos del 12,6 de Menorca y el 32,9 por ciento de 
Mallorca.  
Por sectores, la construcción registró una leve reactivación, con un aumento de los contratos 
firmados en este sector del 63,6% en Balears en el último mes, cifra que se superó en mucho en las 
Pitiüses con un 97,7% en Eivissa y un 133,3% en Formentera. Esto se tradujo en una reducción del 
paro en el sector. Así, los 292 contratos rubricados en agosto significaron que 123 personas 
abandonaron las listas del SOIB, –una tercera parte del total de Balears–, lo que supone un 
descenso del 4,7% del paro en el sector.  
En el lado opuesto, el número de contratos firmados en el sector servicios cayó un 8,8% respecto al 
mes anterior. Este descenso fue más acusado en la hostelería, donde se firmaron un 25,6% menos 
de contratos que en agosto, mientras que en el comercio fue del 10,9%. A pesar del repunte en el 
último periodo, la construcción sigue generando la tercera parte del total de desempleados de las 
Pitiüses frente a los dos tercios que aporta el sector servicios, en el que el paro aumentó un 24,9% 
respecto al mes de agosto. 
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular plantea el siguiente  
ACUERDO  
El Pleno del Ayuntamiento acuerda bonificación de hasta un 75% de las tasas municipales a aquellas 
empresas, industrias, comercios y actividades profesionales que realicen la contratación 
indefinida de desempleados con cargas familiares. 

En Eivissa, a 26 de octubre de 2008 
Fdo. Adrián Trejo de la Rosa 
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Concejal del Grupo Municipal Popular 
Ayuntamiento de Eivissa” 

 
Intervencions: 
 
Sr. Trejo: Creu que la moció afecta a un percentatge petit de la població, però és igualment 
important. El que volen és incentivar a les empreses locals perquè s’esforcin al màxim per tractar de 
contractar gent que es trobi en situació d’atur, i l’Ajuntament pot ajudar-les amb les obligacions que 
aquestes tenen amb el Consistori. Això  no suposa gaires sous per a l’Ajuntament. 
 
Sr. Pizarro: Com que diu que s’ha de fomentar la política de treball, per això li explicarà que faran 
en aquest tema, encara que li vol recordar que l’Ajuntament no té ni una competència, però fa anys 
varen arribar a la conclusió de que hi ha coses que o les fa l’Ajuntament, o és difícil que les facin 
altres. Per tant fa anys que estan treballant en programes que faciliten l’accés al treball i a la 
formació als residents a aquest municipi. Hi ha un servei específic, que és Eivissa Ocupació, 
gràcies al qual al llarg d’aquest any 71 persones han trobat treball. A més s’han realitzat accions 
formatives a les quals hi han assistit més de 200 persones. Tenen un taller d’ocupació en el qual 
han ocupat 10 persones majors de 25 anys en greu situació d’atur, una escola taller que ha donat 
treball a 10 joves aturats entre 16 i 25 anys. Tenen programes varis amb els quals han contractat 36 
persones durant 6 mesos fora de la temporada turística per col·laborar en feines de manteniment a 
la ciutat. Aquestes són les polítiques d’ajut a buscar feina que porta a terme l’Ajuntament. 
 
Sr. Trejo: Li pareixen perfectes totes aquestes polítiques de feina, però creu que es pot fer més, 
perquè a pesar d’aquestes polítiques hi ha 4.000 aturats en el municipi. S’han d’esforçar més i ara 
és el moment. Creu que el que proposa és compatible amb les polítiques que fa l’equip de govern. 
Encara que no tenguin cap competència amb el tema, creu que qualsevol cosa que preocupi a un 
ciutadà d’aquest municipi ha de ser una preocupació per tots, i per tant ha de ser de la seua 
competència lluitar per això. 
 
Sr. Pizarro: És cert que podrien fer més coses en tots els temes, però amb el que tenen prioritzen 
segons el que poden fer. Creu que encara que no tenen cap competència fan moltes coses, i no ara 
que hi ha crisi, sinó també abans. 
 
Sotmesa a votació, és desestimada, amb els vots en contra de les Sres. Costa, Mayans, 
Hernández, Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Costa, Rubio, Ruiz i Sánchez, i a favor de les Sres. Marí 
Ferrer, Cava de Llano, Martínez, i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero, Marí i Trejo. 
 
 
7è.- Decrets i comunicacions: 
 
 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. 
 
 
8è.- Mocions sense proposta d’acord: 
 
8.1.- Moció del Grup Popular sobre les obres de l’aparcament soterrani situat a l’antiga Plaça de 
Bous d’Eivissa. 
 
Donat compte de la moció, del tenor literal següent: 
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“El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Eivissa, al amparo de lo establecido 
en el artículo 22.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 
para ejercitar la función de control y fiscalización de los Órganos de Gobierno, puede presentar, y 
así lo hace, la siguiente MOCIÓN DE CONTROL: 
Sobre las obras del aparcamiento subterráneo situado en la antigua Plaza de Toros de Eivissa. 

Eivissa, a 23 de octubre  de 2009 
Fdo. Alejandro Marí Ferrer 

Concejal del Grupo Municipal Popular 
Ayuntamiento de Eivissa” 

 
Intervencions: 
 
Sr. Prats: El dèficit de places d’aparcament en els darrers anys s’ha anat agreujant, sobre tot a la 
zona d’es Pratet. Es va projectar un aparcament que es va adjudicar el 26 de març de 2007, i no 
saben que ha passat des de llavors ja que les obres no han començat. 
Si bé entenen que les obres no s’haurien d’haver començat a l’estiu, no entenen que no s’aprofita la 
temporada d’hivern per començar unes obres que són molt necessàries per aquest barri, i per als 
ciutadans del municipi. 
Quan començaran les obres? Han parlat amb l’empresa contractista? Quin és el motiu d’aquest 
retard? De qui ha set la responsabilitat dels retard de les obres? En cas que hagi set l’Ajuntament 
es farà càrrec dels costos que això suposi? 
 
Sr. Torres: Les dificultats econòmiques afecten a tothom, i en aquest cas l’empresa adjudicatària 
ha tengut problemes de finançament d’aquesta obra. Segurament es veuran obligats a rescindir el 
contracte amb aquesta empresa. És una obra necessària i l’equip de govern la vol portar endavant, 
i per tant es comprometen a fer una nova licitació perquè no es retardi l’execució d’aquest projecte. 
Probablement, en altres circumstàncies i amb un altre tipus d’obra aquest tràmits podrien estar fets, 
però en la licitació que es va fer només es va presentar una empresa. Per fer aquesta obra hi ha 
molt poca oferta d’empreses, per les dificultats que té l’obra en sí. 
 
Sr. Prats: No posa en dubte les paraules del Sr. Torres, però la paciència que té amb l’empresa la 
pateixen els vesins de la zona. 
Demana que el que s’hagi de fer que es faci quan abans. Tal vegada les circumstàncies hagin 
canviat, abans hi havia molta feina, les empreses anaven a obres més rendibles i ara no ni ha tanta, 
i a lo millor si presenten més empreses. Tenen el problema, s’ha d’arreglar i el  grup popular els 
ajudarà amb el que necessitin. 
 
Sr. Torres: Li agraeix la seua disposició per donar una mà. No té molt més que dir, únicament que 
a la ma de l’equip de govern està fer el possible perquè es liciti el més aviat possible, perquè es 
pugui començar l’obra, i a això es comprometen. 
 
8.2.- Moció del Grup Popular sobre l’adjudicació de “Servei de suport en el planejament estratègic i 
elaboració del Plec de Condicions Tècniques per a la contractació del nou servei de recollida 
residus municipals, neteja viària i neteja de platges de l’Ajuntament d’Eivissa”. 
 
Donat compte de la moció, del tenor literal següent: 
“El Grup Municipal del Partit Popular en l'Ajuntament d'Eivissa, a l'empara de l'establert en l'article 
22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i per a exercitar la 
funció de control i fiscalització dels Òrgans de Govern, pot presentar, i així ho fa, la següent MOCIÓ 
DE CONTROL. 
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Sobre l'adjudicació de ‘Servei de Suport en el Planejaments Estratègic i elaboració del Plec de 
Condicions Tècniques per a la Contractació del nou servei de Recollida de Residus municipals, 
neteja viària i neteja de platges de l’Ajuntament d’Eivissa’. 

Eivissa, a 23 d’octubre  de 2009 
Sgt. Alejandro Marí Ferrer 

Regidor del Grup Municipal Popular 
Ajuntament d’Eivissa” 

 
Intervencions: 
 
Sr. Marí: Es troben amb una nova i dubtosa pràctica, que consisteix en demanar a empreses 
externes com s’han de fer les coses. 
El plec que redacta la Regidoria de Medi Ambient, és perquè algú redacti un plec de condicions 
tècniques i no ho entenen. 
La concessió d’aquest servei és una de les més importants, per la qual cosa entenen que 
l’Ajuntament ha de destinar-hi tots els recursos que té. 
Es pregunta perquè el plec de la concessió de l’enllumenat el va fer un tècnic de la casa i aquest 
no.  
Aquest plec redactat per la Regidoria, recull totes les condicions que té que complir l’empresa 
adjudicatària, en temes tècnics i econòmics, i a més les especifica punt per punt. Parla que la nova 
contracta, a partir de gener de 2012, haurà de complir unes línies directius, s’hauran d’analitzar 
diferents sistemes de recollida, de neteja viaria, de neteja de platges, freqüència, serveis, nombre i 
tipus. Demanen que redactin una estratègia per reduir els residus, anàlisis de residus especials. 
Li ha cridat l’atenció que demanen la revisió de les ordenances, i es pregunta perquè se n’han de 
fer de noves, si ni tan sols es fan complir les que estan en vigor. També fa referència als recursos 
humans, i una cosa molt curiosa és que es demana un control específic del servei que s’està 
donant. Es pregunta si això vol dir que l’actual contracte no està complint amb les obligacions. A 
més s’hi afegeix una retribució variable, i es pregunnta si  això vol dir que damunt el preu del 
contracte  encara si hauran d’afegir més sous. Amb aquest plec de condicions els requisits que es 
demanen a les empreses per poder concursar, és que hagin redactat com a mínim un plec de 
característiques similars en els darrers tres anys, i que tenguin personal titulat superior  destinat a 
aquest estudi. 
Conviden a tres empreses. La primera, es dedica a fer prospeccions i extraccions de petroli i gas. 
La segona, es dedica a industries com l’automoció, alimentació, química farmacològica, tèxtil i 
turisme, res a veure amb la neteja. La tercera, es dedica al sector de contractista de serveis 
energètics, tractament i depuració d’aigües, i gestors de tractament de residus i abocaments. 
L’única empresa de les tres que te alguna cosa relacionada amb el que estan demanant, és la 
tercera. El currículum d’aquesta, diu que ha fet tres estudis similars, un per l’Ajuntament de Reus, 
un altre per l’Ajuntament del Prat de Llobregat i un altre per l’Ajuntament de Cerdanyola, i que 
col·labora activament amb l’Ajuntament de Barcelona en el tema de neteja. 
Hauran de reconèixer que hauria set suficient convidar a una única empresa, doncs no té sentit 
convidar a les altres dos que no tenen res a veure amb el que s’està demanant. Tenint en compte 
que l’Ajuntament te enginyers tècnics, tècnics de medi ambient, advocats, i un regidor al front de la 
neteja, que haurien pogut fer aquesta feina, no entenen perquè s’ha d’assumir aquesta despesa per 
fer un estudi, i que es convidin a tres empreses, que d’aquestes només una compleix els requisits. 
Això és així perquè de les altres dues ni tan sols varen obrir els sobres. 
Els agradaria que els expliquin el perquè de la necessitat d’aquesta contracta, i quin criteri es va 
seguir per convidar a aquestes tres empreses. 
 
Sr. Rubio: Pel que fa al  plec de l’enllumenat, el primer intent es va fer amb els tècnics de la casa, i 
el segon amb una empresa externa, ja que es va buscar recolzament per poder-lo fer bé. 



 
 
 
 

 
17

Secretaria General 
 
 

PLE ORDINARI 
Dia 29 d’octubre de 2009 

El que es busca amb aquest plec, marcant des de l’Ajuntament els criteris, és el guió del que té que 
venir després. Les tècniques de la casa, estan fent la feina ordinària i controlant el servei del dia a 
dia, el que fa difícil que puguin fer el plec tècnic de la nova concessió. A part com que tenen un gran 
coneixement de la problemàtica de la ciutat, això ho aporten a l’empresa que té altres 
coneixements. 
Pel que fa modificar l’ordenança, ja que es fa el contracte, és convenient que  l’empresa deixi 
l’ordenança modificada, perquè s’haurà d’avaluar també el tema del reciclatge dels orgànics, i a 
l’hora d’adjudicar la nova concessió potser serà el moment  d’incloure a l’ordenança l’obligatorietat 
de reciclar, i posar multes a les empreses i ciutadans que no reciclin. També buscar les 
bonificacions per a la gent que recicli. 
S’han de modificar els sistemes de neteja, perquè hi ha coses que funcionen i unes altres que no.  
Estarà d’acord amb que es tingui un sistema que faci molt més fàcil el control, i poder optimitzar les 
hores dels nostres tècnics, i això vol dir tenir sistemes informatitzats per fer el seguiment dia a dia. 
S’està parlant d’un nou sistema de neteja i d’una concessió que regirà els 8 o 10 anys següents, 
que té que ser molt eficient com demana un destí turístic com la nostra ciutat. 
Quan a la neteja de platges necessita un altre tractament, menys mecanitzat i més acurat amb el 
medi ambient, i és en la línia que estan treballant tots. 
Li demana que agafi aquest plec com un guió, no com a definitiu, i parlaran d’ell quan estigui 
acabat. 
S’han convidat tres empreses, una de les quals ja havia treballat amb aquest Ajuntament, doncs va 
ser la que va dissenyar part dels sistema que s’està utilitzant ara. Parlant amb gent de l’Ajuntament 
de Barcelona per conèixer altres empreses, la conclusió va ser que no hi havia cap empresa 
d’Eivissa que pogués fer aquesta feina. 
Les empreses que ha comentat el Sr. Marí, són internacionals, treballen molt, són de reconegut 
prestigi i estan de sobra capacitats. 
 
Sr. Marí: Si sap tant bé el que s’ha de fer perquè es demana fora? En relació a l’enllumenat,  el plec 
el va redactar un tècnic, i després es varen fer unes revisions relatives  als temes econòmics. 
No poden entendre que una empresa de fora pugui tenir més informació o veure el problema de 
forma diferent de com es veu aquí. 
Des de l’any 1994 que CESPA és la concessionària, s’han fet varies modificacions del contracte, 
perquè els tècnics de la casa sabien les necessitats. Per això, no poden entendre perquè es 
conviden a tres empreses, i ni  tan sols s’han obert els sobres de la proposta econòmica de dues de 
les empreses. 
Poden estar d’acord amb tot el que ha exposat el Sr. Rubio, però moltes de les coses que ha dit no 
tenen res a veure directament amb la neteja del municipi. 
Respecte a la neteja de les platges, ja saben la postura del Grup Popular i quines són les peticions 
de les diferents associacions. 
Segueixen sense entendre perquè ho han de subcontractar amb una empresa de fora, tinguent en 
compta els coneixements del Sr. Rubio i dels serveis tècnics en relació a les deficiències de l’actual 
concessió i del seguiment que s’ha de fer de la  mateixa. 
 
Sr. Rubio: El plec del contracte de l’enllumenat el va fer una empresa externa i va costar 30.000 
euros. Molts Ajuntaments, que en aquests anys han fet nous plecs, també els han subcontractat 
perquè els plecs de neteja són molt complicats. 
S’està fent el correcte i ja es veuran els resultats. No hi ha res il·legal per part de l’Ajuntament, i els 
dos sobres no s’han obert perquè no varen subsanar les deficiències que la Mesa va requerir. 
El que sí es pot fer, és que tota la informació en la que vagin treballant, la poden anar parlant per 
arribar a un magnífic plec i tenir un contracte de neteja com es mereix la ciutat, que doni els 
resultats que tots volen. 
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8.3.- Moció del Grup Popular sobre la posada en marxa de la nova estació d’autobusos. 
 
Donat compte de la moció, del tenor literal següent: 
“El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Eivissa, al amparo de lo establecido 
en el artículo 22.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 
para ejercitar la función de control y fiscalización de los Órganos de Gobierno, puede presentar, y 
así lo hace, la siguiente MOCIÓN DE CONTROL: 
Según informaciones aparecidas recientemente en la prensa local, la puesta en marcha de la nueva 
estación de autobuses de Vila, en sa Colomina, sigue sin fecha, según una portavoz del 
Consistorio, a pesar del retraso que arrastra y que antes del verano se preveía que la nueva 
infraestructura podría estar operativa en julio. Pasados ya casi cuatro meses desde entonces, el 
Ayuntamiento mantiene que sólo quedan pendientes las obras de las calles y del vial de 
incorporación al primer cinturón. 
Ante esta situación, el Grupo Municipal Popular quiere conocer qué está ocurriendo con la estación 
de autobuses y cuáles son las causas que están  motivando el retraso en su puesta en 
funcionamiento, para lo cual presenta esta moción de control. 

Eivissa, a 26 de octubre  de 2009 
Fdo. Virtudes Marí Ferrer 

Portavoz del Grupo Municipal Popular 
Ayuntamiento de Eivissa” 

 
Intervencions: 
 
Sr. Marí Ferrer: Plantejen aquesta moció perquè és una preocupació de tots els ciutadans, i també 
del Grup Popular, que no entenen perquè es van anunciant nous terminis per a la inauguració de 
l’estació d’autobusos. 
No saben si els problemes són per les prescripcions de la llicència d’instal·lació o que és el que 
passa. Volen saber si és justificada o no la preocupació per part de les empreses concessionàries, 
que no han pogut provar si l’operativa que permet aquesta estació és la correcta. 
Aquest Ple mereix saber si totes les prescripcions que va posar el Consell s’han solucionat, si ja es 
té data per a la posada en funcionament, i si no és així quins problemes existeixen en aquest 
moment, i quin és el motiu pel qual no han participat les empreses que tendran que utilitzar aquest 
serveis, amb els tipus d’autobusos que hi ha a l’illa d’Eivissa. 
 
Sr. Rubio: Totes les prescripcions que marcava el Consell les tenen, i estan esperant que 
l’empresa adjudicatària del CETIS presenti tota la documentació acreditativa que han corregit totes 
les deficiències, per poder donar el final d’obra i que  comenci a funcionar. 
Han tengut varies reunions amb les empreses de gestió d’autobusos. Volen fer les proves amb els 
seus autobusos i circular al voltant del CETIS per veure com va. Varen passar un protocol al 
Consell que és el que coordinarà aquestes proves, i es realitzaran quan estiguin acabats els vials. 
No sap dir en temps quan es posarà en funcionament, però esperen que sigui el més aviat possible. 
 
Sra. Marí Ferrer: Part dels problemes són per no haver fet participar a qui ho haurà d’utilitzar. Els hi 
demanen que en futures actuacions de la mateixa envergadura que aquesta, ho tinguin en compte. 
El que més els preocupa de tot l’informe del Consell, és el tema de la seguretat, ja que sota de 
l’estació d’autobusos hi ha un aparcament, i això s’ha de tenir en compte. Han de garantir la 
seguretat i l’operatiu d’aquest nou servei. 
Creu que el retard acumular per l’empresa és molt gros i l’haurien d’estrènyer. 
 
Sr. Rubio: És cert que han d’estrènyer a l’empresa. 
Li agradaria trencar algunes llegendes urbanes. Per conduir un autobús, un taxi, o tenir una 
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empresa d’autobusos no vol dir que s’entengui de mobilitat. 
Potser es tenia que haver contactat abans amb les empreses, però aquestes porten unes 
concessions i s’han d’ajustar al que digui l’Ajuntament en benefici de l’interès públic i del servei que 
presten. 
L’equip de govern no deixarà que s’obri, ni aquest ni cap espai que incompleixi la normativa de 
seguretat. Els tècnics de la Comissió d’Activitats que estan informant ja saben que hi ha un pàrking, 
perquè tenien els dos expedients damunt la taula. 
 
 
9è.- Precs i preguntes: 
 
9.1.- Sra. Marí Ferrer: Precs: 1. El Ple hauria de fer arribar el seu condol a l’Ajuntament de Palma, 
per les morts provocades per l’esfondrament d’un edifici que ha succeït recentment. 
 
2. Fa 6 anys es va parlar de fer inspeccions tècniques a edificis, i s’hauria d’establir la necessitat de 
reprendre el tema. 
 
3. Al Sr. Costa, en relació a una pregunta feta al setembre, que li contesta avui, referida a 4 
documents concrets que li demanaven del Consorci Patrimoni de la Humanitat,,atès que la contesta 
a mitges, demana que li contesti tot i compleixi amb la legalitat. 
 
Sra. Costa: Faran arribar el condol com acord de ple, però ja s’han fet els contactes personals amb 
l’Ajuntament de Palma i les banderes onegen a mitja asta. 
 
Sr. Costa: Les inspeccions tècniques d’edificis no són obligatòries per part dels Ajuntaments, però 
varen aprovar una ordenança l’any 2008, i a més han dotat de persones que estan seguint de 
manera visual bona part dels edificis de la ciutat, sobre tot del conjunt històric. 
El propietaris són els primers responsables de que les seues edificacions estiguin bé. 
En relació a les preguntes, li va remetre la informació que tenia, però no té problema en 
complementar-ho. L’acta no li pot passar perquè no està aprovada 
 
9.2.- Sr. Díaz de Entresotos: En el Ple del mes passat va fer un prec perquè es prenguessin 
mesures a l’aparcament dissuasori de l’antiga plaça de bous, relatives a que es cridés l’atenció als 
aparcacotxes i que posassin cartells indicant que es gratuït. 
Hi ha hagut detencions per denúncies de particulars, per coacció. S’haurien pogut evitar si 
s’haguessin posat els cartells perquè no hi hagi cap confusió amb l’Ajuntament. 
 
Sr. Torres: Els cartells estan encarregats i es posaran aquesta setmana. 
 
9.3.- Sr. Triguero: 1. Demana que es passegin per les instal·lacions esportives del municipi, i 
veuran que no hi ha seguretat. 
2. Tenen constància d’un accident d’un jove a una instal·lació esportiva municipal? 
3. Tenen previstes actuacions per resoldre les deficiències que tenen les instal·lacions esportives 
de la ciutat? 
4.S’han pagat totes les subvencions de l’any 2008? 
5. Tal com es va aprovar en aquest Ple, han instat al Consell Superior d’Esport perquè subvencioni 
el transport dels equips i clubs esportius del municipi? Han rebut resposta? 
6. La SD Ibiza els ha informat si finalment pagarà els deutes contrets degut a l’organització de 
l’Ibiza Cup 2008? Quan es farà la Junta Extraordinària del Patronat per decidir que es farà amb 
aquest tema? 
7. Com seran els premis per als guanyadors del concurs de disfresses, en metàl·lic o materials? 
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8. Quin són els col·lectius que imparteixen els cursos de formació que es porten a terme en el Casal 
de Joves? 
 
Sra. Costa: Contesta a les preguntes 1 i 3. 
Faran una revisió de les instal·lacions esportives. Les reparacions estan previstes amb el Pla E nou. 
 
Sr. Pizarro: Contesta a la pregunta 4. 
Segons informa el Sr. Interventor, estan pagades des de fa temps. 
 
Sr. Ruiz: A la pregunta 5. Li contestarà per escrit. 
A la 6. Ha tengut varis aplaçaments d’una reunió que tenen pendent, i la tendran la setmana que ve. 
A la 3. Ampliant el que ha comentat l’Alcaldessa, s’han fet moltes actuacions de manteniment, ja 
se’ls hi va passar el llistat fa un mesos. 
A la 2. Tenen constància de l’accident d’aquest al·lot, si bé vol dir que hi ha bastants accidents en la 
pràctica de l’esport. 
 
Sra. Fernández: A la pregunta 7. El premis seran en metàl·lic. 
A la 8. Una part important dels cursos la fa el personal del Casal, la resta de cursos ho pot veure si 
vol al mateix casal. 
 
9.4.- Sr. Trejo: 1. Li han dit que ahir a les 22 hores estaven obertes les portes de l’antiga Delegació 
del Govern. S’hauria de vigilar perquè està en mal estat. 
2. Quina valoració fan del serveis de les càmeres de videovigilància? 
 
Sra. Costa: Respecte a lo de la Delegació del Govern, no saben res però els hi  ho comunicaran. 
 
Sr. Torres:  Recopilarà la informació del tema de les videocàmeres i l’hi passarà. 
 
Sra. Costa: Les videocàmares estan en funcionament, pero varen evitar fer la inauguració, perquè 
abans de començar ja n’havien trencat una, i varen optar per la discreció. 
 
9.5.- Sra. Martínez: 1. Prec per a la Sra. Fernández. Hi ha un alumne del CP Portal Nou que té una 
malaltia, la família demanava una zona d’ombra, i se li va contestar que això correspon a la 
Conselleria i la Conselleria els va dir que és de l’Ajuntament. 
Demanen que solucionin  el tema per aquest alumne i per tots els demés. 
 
Sra. Costa: Hi ha un debat sobre qui és el responsable en tots els temes educatius, i creu que 
l’Ajuntament només té que fer el manteniment. 
Hi ha una zona d’ombra al pati del Col·legi Portal Nou. Estudiaran més el tema. 
 
Sra. Fernández: Estan en contacte continu amb la família. Necessiten un informe mèdic de les 
necessitats que té el nen, i encara no el tenen. 
El nen va a aquesta escola perquè l’Ajuntament hi va posar aire condicionat, sent una cosa que no 
li pertoca. 
 
Sra. Martínez: Qui ha posat la pèrgola de les escoles prefabricades? 
 
Sr. Fernández: L’Ajuntament, però no és el mateix cas que el del nen amb la malaltia. 
 
9.6.- Sra. Cava de Llano: 1. Prec. Demana que l’autobús petit, tots els diumenges de l’any tengués 
una parada al Cementeri Nou. 
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2. Pregunta. Creuen es poden gastar només 30.000 euros per tot un any en desratització i 
desinsfectació? 
 
Sra. Costa: Recullen el prec i el faran arribar al Consell que és qui gestiona aquesta línia. Li consta 
que el primer diumenge de cada mes l’autobus va al Cementeri Nou. 
 
Sr. Pizarro: El plec de desratització es va fer pels funcionaris de la casa, el dilluns que ve 
s’adjudicarà i creu que serà per menys de 30.000 euros 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les tretze hores i trenta minuts del dia vint-
i-nou d’octubre de 2009, de la qual se n’estén la present Acta que consta de vint-i-un folis que, amb 
mi el Secretari, firmen tots els assistents. 
 
De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific. 
 
 
 
 
 
 


