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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 3/10, ordinària de data 25 de març.

2n.  Aprovació inicial de la modificació de la ordenança dels serveis de estacionament regulat de 
vehicles de tracció mecànica a la via publica.
3r.  Desnonament   administratiu  de  l’immoble  ubicat  a  la  parcel·la  destinada  a  la  ampliació  de 
l’Hospital de Can Misses.
4t. Aprovació del Nou Pla d’Acció de l’Agenda Local 21.
5è. Posada a disposició de terreny per a la construcció d’un Centre Educatiu Infantil en Sa Joveria. 
6è. Aprovació inicial de l’alteració de la qualificació jurídica de la parcel·la situada a la zona des 
Gorg de titularitat municipal.
7è. Mocions amb proposta d’acord:

1. Moció del Grup Popular sobre proposta d’acord per rebutjar l’anunci del Govern ple qual es 
proposa la congelació de les pensions.
8è. Decrets i comunicacions.
9è. Mocions sense proposta d’acord:

1. Moció del Grup Popular sobre mesures de contenció de la despesa pública a adoptar per 
part de l’Ajuntament d’Eivissa per fer front a l’actual situació de crisi econòmica i al dèficit públic.
10è. Precs i preguntes.

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  CELEBRADA,  AMB  CARÀCTER  ORDINARI,  PER  L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 28 DE MAIG DE 2010.
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ACTA NÚM. 5/10

A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les dotze hores del dia vint-i-vuit de maig de dos mil deu; 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:

S’aprova per unanimitat l’Acta de la sessió anterior núm. 3/10, ordinària de data 25 de març, amb 
les observacions de la Sra. Marí Ferrer, següents:
A la pagina 18, últim paràgraf, on diu: “Vostès decideixen que amb el sous municipals, ....”, ha de 
dir: “Vostès decideixen que fan amb els sous municipals, ....·.
A la pagina 19, a la cinquena línia, on diu: “... contracte de l’Ajuntament, i ja duen més de 30.000 
euros.”, s’ha d’afegir “pagats”.

2n. Aprovació inicial de la modificació de la ordenança dels serveis de estacionament regulat 
de vehicles de tracció mecànica a la via publica.

Donat compte de la proposta d’acord del regidor de Medi Ambient, Mobilitat i Manteniment Urbà, del 
tenor literal següent:

“PROPOSTA D’ACORD DEL REGIDOR DE MEDI AMBIENT,
MOBILITAT I MANTENIMENT URBÀ AL PLE CORPORATIU

DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA

Assumpte:  Modificació  de  l’Ordenança  municipal  reguladora  del  servei  d’estacionament 
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regulat de vehicles de tracció mecànica en la via pública per implantar l’estacionament “amb 
rellotge” al barri de Figueretes

Vist l’Informe tècnic justificatiu de la creació de zona d’estacionament “amb rellotge” de vehicles de 
tracció mecànica en la via pública al barri de Figueretes, emès pels Serveis Tècnics municipals en 
abril  de 2010,  i  vist  l’Informe jurídic  en relació  a aquest  assumpte,  emès pels  Serveis  Jurídics 
d’aquesta corporació en data 19 de maig de 2010, mitjançant la present i considerant convenient la 
previsió a la Ordenança de la figura d’estacionament regulat amb limitació horària a fi de millorar la 
mobilitat i aparcament al municipi, es proposa al Ple l’adopció del següent:

ACORD

Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels articles 1, 3, 4, 5, 9 i 10 de l’Ordenança municipal 
reguladora del servei d’estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica en la via pública, 
quedant redactats en la forma prevista a l’annex que s’adjunta.

Segon.- Publicar l’anterior acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balear i en el taulell d’anuncis de la 
corporació durant trenta dies a fi de que es puguin presentar les al·legacions que es considerin 
oportunes. En el supòsit que no es presentés cap reclamació o suggeriment, l’acord d’aprovació 
inicial s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat d’un nou acord exprés.”.

Eivissa, 19 de maig de 2010
El regidor de Medi Ambient, Mobilitat
i Manteniment Urbà
Juan Manuel Rubio Cordoba”

“ANNEX: Modificació dels articles 1, 3, 4, 5, 9 i 10 de l’Ordenança municipal reguladora del 
servei d’estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica en la via pública

Article 1, canviant la següent redacció:

L’apartat 1r, on diu: «Aquestes zones es determinaran per la Comissió de Govern de la Corporació i  
se’ls donarà la suficient publicitat». 

Ha de dir:  «Aquestes  zones  es determinaran  per  la  Junta  de Govern  Local  i  se  lis  donarà  la 
suficient publicitat».

Article 3, canviant la següent redacció:

L’apartat 4t, on diu:  «El sistema d’horaris establert en el present article podrà ser modificat per la 
Comissió de Govern, i entrarà en vigor una vegada publicat en el taulell d’anuncis i en un diari de la 
localitat». 

Ha de dir:  «El sistema d’horaris establert en el present article podrà ser modificat per la Junta de  
Govern Local,  i  entrarà en vigor una vegada publicat  en el taulell  d’anuncis  i  en un diari  de la  
localitat».

Article 4, canviant la següent redacció:
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L’apartat  1r,  últim paràgraf,  on diu:  «Per a la  col·locació  de la  senyalització i  de les màquines  
expenedores de tiquets s’haurà de respectar el Decret 96/1994, de 27 de juliol, sobre el reglament  
per a la millora d’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques».

Ha de dir: «Per a la col·locació de la senyalització i de les màquines expenedores de tiquets s’haurà  
de respectar el Decret 20/2003, de 28 de febrer, que aprova el Reglament de supressió de barreres  
arquitectòniques».

Article 5, afegint un apartat, que passaria a ser el 6, amb la següent redacció:

«6. L’Ajuntament podrà determinar zones degudament senyalitzades que, per les seves especials  
característiques,  estiguin  subjectes  a  l’estacionament  regulat  amb  la  limitació  horària  que 
prèviament determini la Junta de Govern Local, en el mateix horari fixat en la present ordenança.  
Per a facilitar el control per part dels agents de trànsit del temps màxim autoritzat, en el moment  
d’estacionar la persona conductora haurà de deixar en el quadre de comandament, de forma que  
sigui visible des de l’exterior, un rellotge de cartró que marqui en un requadre l’hora i en altre el  
minut d’arribada».

Article 9, canviant la redacció de l’apartat 4t i afegint un nou apartat, que passaria a ser el 8, 
amb la següent redacció:

L’apartat 4t, on diu: «Manipular o falsificar el títol habilitant». 

Ha de dir:  «Manipular  o  falsificar  el  títol  habilitant  o  el  rellotge  en aquelles  zones  subjectes  a 
l’estacionament regulat amb limitació horària».

Redacció  del  nou apartat  8:  «Excedir-se del  temps màxim autoritzat  en les zones subjectes a  
l’estacionament regulat amb limitació horària».

Article 10, canviant la següent redacció:

L’apartat  1r,  on  diu:  «Les  infraccions  tipificades  als  apartats  1,  2,  3  i  7  de  l’article  9  seran 
sancionades amb una multa de 50 euros». 

Ha de dir: «Les infraccions tipificades als apartats 1, 2, 3, 7 i 8 de l’article 9 seran sancionades amb  
una multa de 50 euros».”

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Planificació Territorial i Espai Públic.

Donat compte de l’esmena del Grup Popular, del tenor literal següent:

 “ESMENA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR A L’ORDENANÇA REGULADORA 
DEL SERVEI D’ESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A LA VIA 
PÚBLICA
ESMENA D’ADDICIÓ
ARTICLE 6
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2. No serà d’aplicació l’ordenança fiscal corresponent que regula les tarifes i bonificacions per a 
residents a la zona d’estacionament amb rellotge.”
ARTICLE  7  BIS  La  forma  de  gestió  de  l’acreditació  de  les  persones  residents  a  la  zona 
d’estacionament de vehicles amb rellotge.
Les persones interessades en obtenir el reconeixement de la condició de resident ho tramitaran en 
la forma establerta a l’article 7 d’aquesta ordenança.
ESMENA  D’ADDICIÓ  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL  POPULAR  A  LA  PROPOSTA 
D’ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 6. Addició de l’article 7 bis.
Segon.- Iniciar els tràmits per a la modificació de l’ordenança fiscal corresponent per adaptar-la a 
les modificacions anteriors.”.

Vista  igualment  l’esmena  a  la  proposta  d’acord  del  Regidor  de  Medi  Ambient,  Mobilitat  i 
Manteniment Urbà, del tenor literal següent:

“ESMENA A LA PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
D’ESTACIONAMENT  REGULAT  A  LA  VISTA  DE  L’ACORDAT  PER  A  LA  COMISSIÓ 
INFORMATIVA DE DATA 25 DE MAIG DE 2010.

Es proposa que l’article 7 quedi redactat de la següent forma:

Article 7. Forma de gestió de les bonificacions i de les autoritzacions de no subjecció a limitació 
horària a zones d’estacionament regulat amb limitació horària per a les persones residents.

1.- El dret contemplat en aquest article només s’aplicarà per als estacionaments a la via pública 
i no en espais públics destinats a aparcament.

2.- Els interessats en obtenir el dret a bonificació, o en el seu cas les autoritzacions per a la no 
subjecció  a  limitació  horària  en  zones  d’estacionament  regulat,  ho  sol·licitaran  davant 
l’Ajuntament i de forma individual per a cada vehicle, havent d’acompanyar a la sol·licitud la 
següent documentació:

-  Certificat  municipal  d’empadronament  de  la  persona  sol·licitant,  en  el  qual  consti  que  la 
vivenda de la seua residència estigui ubicada en el carrer o tram de la zona declarada blava o 
subjecte a estacionament regulat amb la limitació horària.
- Certificat expedit per la Tresoreria Municipal en la qual hi consti que els interessats no tenen 
deutes municipals en via d’apremi.
- Fotocopia de l’últim rebut de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica degudament pagat.

3.-  Les  bonificacions,  una  vegada  concedides,  es  comunicaran  als  interessats  i  aquests 
presentaran  el  document  a  l’empresa  que  els  hi  entregarà  la  corresponent  autorització, 
denominada R-1 o R-2 segons la Ordenança Fiscal.

4.- Pel que fa a les autoritzacions a residents, de no subjecció a limitació horària en zones 
d’estacionament regulat a residents, les mateixes seran expedides per part de l’Ajuntament als 
interessats, prèvia acreditació del compliment dels requisits establerts a l’apartat 2.”

Intervencions:

Sra.  Marí  Ferrer: L’objecte  de la  modificació  d’aquesta  ordenança,  és establir  un nou sistema 
d’aparcament en el barri de Figueretes.
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Després de veure el text que es proposava a la Comissió Informativa, varen notar una sèrie de 
mancances, sobre tot en dos aspectes: Un primer, és que s’hauria de reflectir que  els residents en 
el barri no estiguin sotmesos a la limitació horària.
En segon lloc, que quedés expressat que aquest tipus d’estacionament no està subjecte a cap tarifa 
o taxa, sinó que és gratuït. En aquest sentit presenten l’esmena d’addició, introduint un punt segon 
a l’article 6, i proposen un article 7. No obstant, retiren la segona part de l’esmena perquè el Sr. 
Secretari diu que no és necessari modificar-la.

Sr.  Rubio: Efectivament  s’aprova aquesta  modificació  d’ordenança,  per  poder  tenir  un sistema 
regulat gratuït en rellotge a la zona de Figueretes, com un pas previ a tenir tota aquella zona com a 
zona blava.
A la Comissió ja varen parlar del tema dels residents, i efectivament hi havia una errada.
Accepten l’esmena d’addició a l’article 6, i proposa mantenir l’article 7, amb les modificacions que li 
ha fet arribar a la Sra. Marí.

Sra. Marí Ferrer: Accepten l’article 7 tal i como el presenta el Sr. Rubio.

Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat, amb les esmenes presentades, quedant 
redactat de la següent forma:

“ANNEX: Modificació dels articles 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 10 de l’Ordenança municipal reguladora 
del servei d’estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica en la via pública

Article 1, canviant la següent redacció:

L’apartat 1r, on diu: «Aquestes zones es determinaran per la Comissió de Govern de la Corporació i  
se’ls donarà la suficient publicitat». 

Ha de dir:  «Aquestes  zones  es determinaran  per  la  Junta  de Govern  Local  i  se  lis  donarà  la 
suficient publicitat».

Article 3, canviant la següent redacció:

L’apartat 4t, on diu:  «El sistema d’horaris establert en el present article podrà ser modificat per la 
Comissió de Govern, i entrarà en vigor una vegada publicat en el taulell d’anuncis i en un diari de la 
localitat». 

Ha de dir:  «El sistema d’horaris establert en el present article podrà ser modificat per la Junta de  
Govern Local,  i  entrarà en vigor una vegada publicat  en el taulell  d’anuncis  i  en un diari  de la  
localitat».

Article 4, canviant la següent redacció:

L’apartat  1r,  últim paràgraf,  on diu:  «Per a la  col·locació  de la  senyalització i  de les màquines  
expenedores de tiquets s’haurà de respectar el Decret 96/1994, de 27 de juliol, sobre el reglament  
per a la millora d’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques».
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Ha de dir: «Per a la col·locació de la senyalització i de les màquines expenedores de tiquets s’haurà  
de respectar el Decret 20/2003, de 28 de febrer, que aprova el Reglament de supressió de barreres  
arquitectòniques».

Article 5, afegint un apartat, que passaria a ser el 6, amb la següent redacció:

«6. L’Ajuntament podrà determinar zones degudament senyalitzades que, per les seves especials  
característiques,  estiguin  subjectes  a  l’estacionament  regulat  amb  la  limitació  horària  que 
prèviament determini la Junta de Govern Local, en el mateix horari fixat en la present ordenança.  
Per a facilitar el control per part dels agents de trànsit del temps màxim autoritzat, en el moment  
d’estacionar la persona conductora haurà de deixar en el quadre de comandament, de forma que  
sigui visible des de l’exterior, un rellotge de cartró que marqui en un requadre l’hora i en altre el  
minut d’arribada».

Article 6, afegint un apartat, que passaria a ser el 2, amb la següent redacció:

2. No serà d’aplicació l’ordenança fiscal corresponent que regula les tarifes i bonificacions per a 
residents a la zona d’estacionament amb rellotge.

Es proposa que l’article 7 quedi redactat de la següent forma:

Article 7. Forma de gestió de les bonificacions i  de les autoritzacions de no subjecció a 
limitació horària a zones d’estacionament regulat amb limitació horària per a les persones 
residents.

1.- El dret contemplat en aquest article només s’aplicarà per als estacionaments a la via pública 
i no en espais públics destinats a aparcament.

2.- Els interessats en obtenir el dret a bonificació, o en el seu cas les autoritzacions per a la no 
subjecció  a  limitació  horària  en  zones  d’estacionament  regulat,  ho  sol·licitaran  davant 
l’Ajuntament i de forma individual per a cada vehicle, havent d’acompanyar a la sol·licitud la 
següent documentació:

-  Certificat  municipal  d’empadronament  de  la  persona  sol·licitant,  en  el  qual  consti  que  la 
vivenda de la seua residència estigui ubicada en el carrer o tram de la zona declarada blava o 
subjecte a estacionament regulat amb la limitació horària.
- Certificat expedit per la Tresoreria Municipal en la qual hi consti que els interessats no tenen 
deutes municipals en via d’apremi.
- Fotocopia de l’últim rebut de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica degudament pagat.

3.-  Les  bonificacions,  una  vegada  concedides,  es  comunicaran  als  interessats  i  aquests 
presentaran  el  document  a  l’empresa  que  els  hi  entregarà  la  corresponent  autorització, 
denominada R-1 o R-2 segons la Ordenança Fiscal.

4.- Pel que fa a les autoritzacions a residents, de no subjecció a limitació horària en zones 
d’estacionament regulat a residents, les mateixes seran expedides per part de l’Ajuntament als 
interessats, prèvia acreditació del compliment dels requisits establerts a l’apartat 2.
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Article 9, canviant la redacció de l’apartat 4t i afegint un nou apartat, que passaria a ser el 8, 
amb la següent redacció:

L’apartat 4t, on diu: «Manipular o falsificar el títol habilitant». 

Ha de dir:  «Manipular  o  falsificar  el  títol  habilitant  o  el  rellotge  en aquelles  zones  subjectes  a 
l’estacionament regulat amb limitació horària».

Redacció  del  nou apartat  8:  «Excedir-se del  temps màxim autoritzat  en les zones subjectes a  
l’estacionament regulat amb limitació horària».

Article 10, canviant la següent redacció:

L’apartat  1r,  on  diu:  «Les  infraccions  tipificades  als  apartats  1,  2,  3  i  7  de  l’article  9  seran 
sancionades amb una multa de 50 euros». 

Ha de dir: «Les infraccions tipificades als apartats 1, 2, 3, 7 i 8 de l’article 9 seran sancionades amb  
una multa de 50 euros».”

3r. Desnonament  administratiu de l’immoble ubicat a la parcel·la destinada a la ampliació de 
l’Hospital de Can Misses:

Donat  compte  de  la  proposta  d’acord  del  Tinent  d’Alcalde  Delegat  de  l’Àrea  de  Planificació 
Territorial i Espai Públic, del tenor literal següent:

“PROPUESTA DE ACUERDO

Mediante  Acuerdo  de Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  22 de  diciembre de 2009  se aprobó 
inicialmente el Proyecto de Reparcelación de la UA Sa Joveria.

Durante  el  trámite  de  información  pública,  concretamente  en  fecha  25  de  enero  de  2010,  se 
presentan alegaciones por parte de Dña. Soledad Lorente Rodríguez poniendo en conocimiento de 
este  Ayuntamiento  que  sobre  parte  de  una  parcela  integrante  del  Proyecto  de  Reparcelación, 
ostentaba calidad de arrendataria y además posible titular de un derecho de opción de compra 
(comunica a este Ayuntamiento que la sentencia dictada en primera instancia en relación con el 
arrendamiento había sido recurrida y que a su vez se seguía también procedimiento judicial  en 
relación con el derecho de opción de compra)

Las citadas alegaciones fueron estimadas mediante el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 25 de febrero de 2010 por el que se acuerda también la aprobación definitiva del Proyecto de 
Reparcelación.

El citado Acuerdo fue notificado a la alegante, a través de su abogado, en fecha 26 de febrero de 
2010, sin que conste a día de hoy que el mismo haya sido recurrido.

La estimación de las alegaciones dio lugar a la consideración en el proyecto de dicha parcela como 
de titularidad litigiosa y en cuanto al derecho de arrendamiento se refiere se tasó su importe en el 
proyecto de reparcelación en la suma de 54.220 Euros.
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El  citado  importe  fue  depositado  en  fecha  25  de  marzo  de  2010  ante  la  Caja  de  Depósitos 
Municipal.

Ese mismo día el Proyecto de Reparcelación fue elevado a escritura pública y actualmente consta 
inscrito  en el  Registro  de la  Propiedad;  en  concreto  la  parcela  sobre  la  que existía  el  posible 
derecho de arrendamiento formaba parte de una parcela de cesión a este Ayuntamiento de forma 
que actualmente la inscripción está practica a su nombre, configurando un bien demanial.

A pesar de lo anterior, en fecha 13 de abril de 2010 se ha emitido informe por la Policía Local 
Municipal del que se desprende que  la vivienda continúa siendo ocupada.

Por todo lo anterior, y al efecto de que por este Ayuntamiento se adopten las medidas necesarias 
en orden a la defensa de sus bienes, y visto el informe jurídico de fecha 20 de mayo de 2010 se 
propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Acordar el desahucio administrativo de los ocupantes del inmueble situado en la finca 
número 9 titularidad del Ayuntamiento de Eivissa, requiriendo a los mismos a fin de que en el plazo 
de un mes procedan al desalojo voluntario del mismo dejándolo libre enseres, con entrega de llaves 
a este Ayuntamiento.
 
SEGUNDO.- Comunicar a los ocupantes de que si en el  plazo de ocho días desde la expiración del 
plazo del mes no han procedido a desocupar el inmueble, se procederá previo apercibimiento por 
parte de la Alcaldía, a su lanzamiento en el plazo de cinco días por parte del Ayuntamiento y que 
los gastos a que de lugar el lanzamiento o depósito de bienes serán de su cuenta y cargo pudiendo 
la Corporación retener y enajenar por procedimiento de apremio los bienes que estime suficientes 
para atender el pago de os mencionados gastos.

TERCERO.- Facultar a la Alcaldesa/Presidenta para autorizar cuantos actos fueren necesarios para 
llevar a cabo la ejecución de lo acordado.”.

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Planificació Territorial i Espai Públic.

Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat.

4t. Aprovació del Nou Pla d’Acció de l’Agenda Local 21:

Vista la Proposta de la regidoria de Medi Ambient i Mobilitat i Manteniment Urbá, del tenor literal 
següent:

“PROPOSTA  D’APROVACIÓ  PEL  PLE  DE  L’AJUNTAMENT  D’EIVISSA   DEL  NOU  PLA 
D’ACCIÓ DE L’AGENDA LOCAL 21 

Presentació y camí corregut
La  redacció  de  l’Agenda  Local  21  del  Municipi  d’Eivissa,  va  començar  a  l’any  2001,  amb  la 
signatura de la carta d’Aalborg i elaboració de la diagnosi, és a dir l’avaluació del territori a partir 
d’un conjunt de dades del municipi, com són les dades demogràfiques, els usos dels recursos. El fet 
de comptar amb una bona diagnosi ens va permetre planificar estratègicament.
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Quan ja comptàvem amb el diagnòstic que va ser compartit pels diferents agents socials, és a dir, 
quan detectàrem quins aspectes del municipi calia potenciar i quins calia millorar començàrem a 
construir  conjuntament  el  Pla  d’Acció.  Aquest  pla  és  el  conjunt  d’accions  agrupades  en  línies 
estratègiques que ens ha de permetre anar cap a la  sostenibilitat  de la  ciutat  d’Eivissa.  El  Pla 
d’Acció es va aprovar en el ple municipal  a l’any 2003 i  això ens va permetre acompanyar les 
accions de recursos propis, de recursos externs buscats o de tots dos. Posteriorment es va   a 
aprovar també en sessió del Ple de  l’Excm. Ajuntament d’Eivissa,  de data 30 de setembre 2004, 
l’adhesió del nostre municipi als compromisos d’Aalborg plus. 

Des de l’inici es va crear el Fòrum de l’Agenda 21, espai obert a tota la ciutadania, que va realitzar 
el seguiment dels treballs del diagnòstic que s’anaven desenvolupant i es van realitzar trobades per 
tal d’establir propostes per al Pla d’Acció amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida del municipi.

L’Agenda Local 21  del Municipi d’Eivissa, en compliment de l’establert al Decret 123/2002, de 4 
d’octubre, sobre la implantació de l’Agenda Local 21 als municipis  de les Illes  Balears, va ser 
validada  en sessió del Comitè especialitzat  Insular  de l’Agenda Local 21 de data  4 de març de 
2004 i inscrita al Registre Balear de l’Agenda Local 21  i  a la Xarxa balear de sostenibilitat  de 
l’Agenda Local 21. 

L’any 2006 s’inicia un procés per tal de dinamitzar el Fòrum de l’Agenda 21. L’inici d’aquest procés 
respon a dues necessitats  detectades:  d’una banda el  descens de participació  ciutadana en el 
Fòrum Agenda 21 i  la  pèrdua d’interès en el  seguiment  del  procés i  d’altra tornar a elaborar  i 
incorporar noves accions en el Pla d’Acció de l’Agenda 21, donat que del pla aprovat anteriorment 
ja s’havien desenvolupat pràcticament totes les actuacions i la majoria de les que restaven no eren 
de competència municipal.

Per tal de dinamitzar el Fòrum Agenda 21 amb tots els participants es van revisar les dinàmiques de 
treball, es va proposar incloure accions formatives en el marc de treball del Fòrum Agenda 21 i es 
van recollir propostes per millorar el funcionament futur. També es va creure necessari visualitzar el 
treball realitzat, és a dir, conèixer el grau de compliment del Pla d’Acció aprovat i executat.

L’any 2007, en el marc del pla de dinamització del Fòrum Agenda 21, es va planificar conjuntament 
amb els  integrants  del  Fòrum el  pla  de treball  i  el  tipus  d’organització  d’aquest  espai.  Es  van 
organitzar unes jornades formatives sobre dinàmiques de participació i també es va dissenyar una 
estratègia que ens havia de permetre incorporar noves accions promogudes pels diferents agents 
socials en el nou pla d’acció que es vol aprovar.

Al llarg del 2008 els diferents agents socials del municipi van elaborar un total de 90 propostes que 
s’han recollit  per tal de construir el nou Pla d’Acció, es va portar a terme la segona jornada de 
formació sobre dinàmiques de participació  i  es van consolidar  tres taules de treball:  ambiental, 
econòmica i social que han revisat i concretat cada una de les propostes recollides per cada un dels 
àmbits d’actuació. 

Al llarg de l’any 2009 es va continuar treballant a través de les diferents  taules de treball i recollint 
propostes a través de internet,  i  visites personals  a diferents  agents socials   fins arribar   a  la 
redacció  final del Pla d’Acció que es presenta per a la seua aprovació i del Pla de Acció per a l’any 
2010  per la inviabilitat de portar a terme al mateix temps les 90 acciones proposades i per a la qual 
redacció, abans de començar la fase d’execució es va obrir un procés participatiu per triar les 10 
accions prioritàries a portar a terme, tenint present que les propostes triades no   serien les que 
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s’executaran i la resta es descartaran, sinó que les propostes triades seran les que es considera 
que s’haurien d’executar en primer lloc. 

Després de realitzar la priorització de les 10 primeres accions a executar, en el mes de setembre es 
va portar a terme una jornada de presentació d’aquestes 10 accions

A partir d’aquí es preveu  donar la màxima difusió al procés d’Agenda 21 i  organitzar  diferents 
taules  de treball  amb l’objectiu  de que la  ciutadania  faci  un  seguiment  i  sobretot  s’involucri  en 
l’execució de les mateixes, per exemple opinant sobre els diferents conceptes que ha de recollir una 
ordenança o organitzant jornades de sensibilització a les platges o definint els usos dels espais 
verds...

Així, un cop revisades i concretades cada una de les accions proposades pels tècnics municipals, 
s’ha arribat a elaborar un Nou Pla d’Acció per als propers 4 o cinc anys

El Pla d’Acció es converteix així en el document, que es construeix amb la participació ciutadana 
basant-se en el diagnòstic i en defineix les propostes a realitzar. Aquest Pla d’Acció ha d’incloure un 
“Pla de Participació” i un ”Pla de Comunicació i seguiment” per al seu desenvolupament tal i com 
s’estableix  el   Decret  123/2002,  de 4 d’octubre,  sobre la  implantació  de l’Agenda Local  21 als 
municipis de les Illes Balears,    i  tot i que no és vinculant  s’ha d’aprovar   pel Ple  Municipal per tal 
de poder-les executar,  la qual cosa suposa  el compromís polític de portar endavant les propostes 
ciutadanes.  Amb posterioritat a la seu aprovació, aquest Pla d’Acció  haurà de ser validat pel òrgan 
que  determina  el  Decret  29/2009,  de  8  de  maig,  d’organització,  funcions  i  règim  jurídic  de  la 
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears,  que  ha eliminat el Comitè especialitzat Insular de 
l’Agenda Local 21 passant  la validació del Pla d’Acció  al Comitè Especialitzat a la Comissió de 
Medi Ambient de les Illes Balears  

Es presentan a continuació un resum de les diferents propostes que conformen el Pla d’Acció, que 
han estat ordenades seguint els deu compromisos de la Carta d’Aalborg.  En informe adjunt  es 
detallen cadascuna de les propostes  així com el passos  seguits per tal d’elaborar el present Pla 
d’Acció.  

Resum de les propostes

governabilitat

1.1. Promoure espais de trobada entre entitats i associacions de diferents 
àmbits

1.2. Realitzar un programa d’accions pel foment de la participació en 
l’Agenda 21

1.3. Explicar l’Agenda 21 als barris

1.4 Convenis amb altres ciutats per tal de tenir un intercanvi 
d’experiències

gestió local 
cap a la 

sostenibilitat

2.1 Coordinació entre els diferents departaments de l’Ajuntament 
d’Eivissa

2.2 Creació d’una brigada verda

2.3 Formació sobre espai urbà, aspectes arquitectònics dirigits a tècnics, 
arquitectes i constructors municipals

2.4 Campanya informativa del telèfon d’atenció al ciutadà
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2.5 Inclusió de criteris de sostenibilitat en l’administració

béns naturals 
i comuns

3.1 Neteja i creació d’un centre d’interpretació a Ses Feixes

3.2 Zones verdes amb espais d’oci i esbarjo

3.3 Estudiar solucions per a les zones limítrofes

3.4 Crear el parc a Can Escandell

3.5 Manteniment al Parc de la Pau

3.6 Creació de jardins i horts urbans públics

3.7 Pla de gestió de platges

3.8 Recollida d’aigües pluvials dels carrers

3.9 Estudi comparatiu entre l’obtenció d’aigua per dessaladora o per 
reutilització de l’aigua pluvial

3.10 Ordenança on es reguli un pla d’aprofitament de les aigües d’un 
edifici

3.11 Realització d’una campanya de sensibilització per a l’estalvi de 
l’aigua

3.12 Estudi de viabilitat per a l’ús d’energia fotovoltaica

3.13 Promoure la col·locació de punts de recarrega elèctrica per a 
vehicles elèctrics

3.14 Estudi de soroll en el municipi d’Eivissa

3.15 Campanya informativa i de control sobre la contaminació acústica

consum i 
elecció 

d’estils de 
vida

responsables

4.1 campanya per promoure l’ús de bosses ecològiques

4.2 revisió del servei de recollida de deixalles Dalt Vila

4.3 campanya de conscienciació i informació dirigida a la ciutadania

4.4 campanya informativa sobre recollida de cartró als comerços

4.5 promoció del compostatge en el municipi d’Eivissa

4.6 habilitar contenidors per reciclar olis

4.7 ús d’energies renovables en habitatges nous

4.8 normativa que obligui a instal·lar ER en edificis

4.9 ajudes pel manteniment d’instal·lacions d’ER

4.10 campanya de sensibilització sobre l’estalvi energètic

4.11 enllumenat públic utilitzant energies renovables

4.12 Realitzar una auditoria energètica en edificis públics

5.1 Ordenança Municipal que promogui el disseny bioclimàtic i sostenible 
dels edificis
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Urbanisme i  
disseny

5.2 Pla d’habitatges bioclimàtics

5.3 Ajudes i incentius per a que s’apliquin criteris de sostenibilitat en la 
construcció

5.4 Promoure la formació de professionals en construcció sostenible i 
bioclimàtica

5.5 Supervisió i inspecció pel compliment de l’Ordenança Municipal sobre 
edificació bioclimàtica i sostenible

5.6 Codi de Bones Pràctiques en els diferents edificis públics

5.7 Realitzar Auditories Medi Ambientals

5.8 Aplicar el codi Tècnic de l’Edificació

5.9 Plecs de condicions amb puntuació sobre aspectes sostenibles i 
bioclimàtics

5.10 Revisió del PEPRI

5.11 Promoure l’edificació sostenible i bioclimàtica

Millor 
mobilitat,

menys trànsit

6.1 Implementar el pla de mobilitat

6.2 Supressió de barreres arquitectòniques

6.3 Reunió informativa sobre el Pla de Mobilitat

6.4 Millorar l’accés de l’autobús de ciutat a les zones comercials

6.5 Proposta de solució per a la manca d’aparcaments

Acció local
per a la salut

7.1 Crear noves d’instal·lacions esportives

7.2 Pla municipal de drogues

7.3 Crear nous Centres de Salut i/o Hospitals

7.4 Promoció d’hàbits d’alimentació saludables

Una economia 
local activa i  
sostenible

8.1 Guia informativa sobre les diferents activitats que es porten a terme a 
la ciutat d’Eivissa

8.2 Model de desenvolupament turístic i comercial de la illa d’Eivissa

8.3 Potenciar un model de turisme alternatiu

8.4 Promoció de les certificacions ambientals

8.5 Campanya de promoció de l’illa

8.6 Fer visible les bones pràctiques que es promouen des dels 
establiments hotelers amb un distintiu propi de la ciutat

8.7 Retirada dels contenidors d’escombraries en les zones comercials

8.8 Millorar l’enllumenat públic en les zones comercials

8.9 Realitzar estudis de marcat
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8.10 Plànol de la ciutat amb els logos dels comerços

8.11 Incentivar l’obertura de comerços en l’època d’hivern

8.12 Donar incentius per a que les empreses promocionin els productes 
autòctons de l’illa

8.13 Rehabilitar el Mercat Pagès

8.14 Mercat d’antiguitats i artesania

Igualtat social  
i justícia

9.1 Augmentar l’oferta d’obra pública per pal·liar l’impacte del fre de la 
construcció

9.2 Promoure un debat sobre com estem educant

9.3 Fomentar la rotació de carreres universitàries que s’ofereixen al 
municipi

9.4 Potenciar l’ús de la vídeo conferència en la formació

9.5 Millorar l’accés a les beques

9.6 Millora dels centres educatius

9.7 Potenciar el ús de programari lliure

9.8 Cursos d’orientació professional

9.9 Portar a terme l’Agenda 21 escolar

9.10 Facilitar l’accés a l’habitatge

9.11 Desplegament de l’agenda 21 cultural

9.12 Promoció d’espais culturals: museus, Dalt vila

9.13 Programa de recuperació de cultura i tradicions eivissenques

9.14 Ampliació de les ofertes de les biblioteques

9.15 Potenciar la realització activitats a dalt vila

9.16 Dinamitzar l’espai públic

9.17 Obrir el teatre pereyra

9.18 Organizació d’un cine club durant tot l’any

Del local al  
global

10.1 Campanya de sensibilització dirigida a la ciutadania

10.2 Campanya informativa sobre agenda 21 dirigida a la ciutadania

Per altra banda, des de el comitè Pitius d’Agendes Locals 21 es va decidir que a fi de dinamitzar  la 
implantació  de  les  diferents  propostes  i  fer  més  viable  la  seva  progressiva  implantació,  seria 
convenient  determinar,  dins del  Pla d’Acció,  un Pla d’acció de caràcter  anual  composat  per un 
màxim de 10 propostes. Això va donar lloc a l’elaboració d’un Pla d’acció específic per a l’any 2010 
integrat per deu propostes seleccionades i prioritzades pel fòrum d’Agenda 21 del total d’accions 
que composen el Pla d’Acció General. Adjuntam Informe sobre “Pla d’Acció any 2010”.
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Tant  el  Pla  d’Acció  que  s’ha  d’implantar  aquest  any  2010  com  a  la  resta  de  propostes  que 
constitueixin  el  Pla  d’Acció  per  als  propers  4 ó 5 anys,  es  presenten al  Ple  Municipal  per  ser 
aprovades. En quant a les propostes sorgides que no  siguin competència de l’Ajuntament s’enviarà 
una carta a l’organisme competent informant de la proposta i  demanant una resposta sobre les 
possibilitats de portar-les a terme.

LA PROPOSTA QUE ES PRESENTA AL PLE DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA PER A LA SEVA 
APROVACIÓ ES LA SEGÜENT: 

1r.-  Aprovar  el  Pla  d’Acció  de l’Agenda Local  21 del  municipi  d’Eivissa i  dins d’aquest  del Pla 
d’Acció per a l’any 2010  
2n.- Aprovar el Pla de Participació i  el Pla de Seguiment i comunicació que acompanyan al  Pla 
d’Acció de l’Agenda Local 21 del Municipi d’Eivissa.
3º.-  Enviar el Pla d’Acció i la resta de la documentació que l’acompanya al Comitè Pitiús d’Agenda 
21 a fi de que es procedeixi a la seva validació.”.

Dictaminat favorablement, per la Comissió Informativa de Planificació Territorial i Espai Públic.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

5è.  Posada a disposició de terreny per a la construcció d’un Centre Educatiu Infantil en Sa 
Joveria:

Donat compte de la proposta d’acord del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Planificació Territorial i Espai 
Públic, del tenor literal següent:

“PROPOSTA D’ACORD

“Vist l’escrit presentat amb data 21 d’abril de 2010  per part de la Conselleria d’Educació i Cultura  
del Govern de les Illes Balears sol·licitant la posada a disposició d’us del solar de “Sa Joveria” per  
la construcció d’un centre d’infantil i primària de doble línia.

Vista la memòria elaborada per la Regidoria d’Educació i Joventut amb data 20 de maig de 2010.

Atesa la necessitat imminent de places educatives per a la població escolar del nostre municipi

I atès que aquest Ajuntament es titular de la finca registral núm 24208, corresponent a la parcel·la  
resultant  núm 4 del projecte de reparcel·lació de la UA Sa Joveria, amb la següent descripció: 
“Parcela  de  nueve  mil  setecientos  metros  cuadrados  de  superficie.  Linda:  Noroeste,  Vial  VL5 
(peatonal);  Noroeste,  vial  VL-3;  Sureste  Vial  VL-4  y  Suroeste  finca nº  5”  i  amb la  qualificació  
d’equipament docent públic.

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent 

ACORD
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PRIMER.- Acordar la posada a disposició a favor de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern 
Balear de la finca registral nº 24208, titularitat d’aquest Ajuntament amb una superfície de nou mil  
set cents metres quadrats i amb la qualificació d’equipament docent públic”.

Dictaminat favorablement, per la Comissió Informativa de Planificació Territorial i Espai Públic.

Sra. Marí Ferrer: Vol fer constar que la posada a disposició és per a centre d’infantil i primària, 
doncs al títol de l’assumpte només hi consta que és per a centre infantil.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

6è. Aprovació inicial de l’alteració de la qualificació jurídica de la parcel·la situada a la zona 
des Gorg de titularitat municipal:

Donat compte de la proposta d’acord del regidor de Benestar Social i Recursos Humans, Enrique 
Sanchez Navarrete del tenor literal següent:  

“ASSUMPTE: APROVACIÓ INICIAL DE L'ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA DE LA 
PARCEL·LA DE 3.495 M2,  TITULARITAT D'AQUEST AJUNTAMENT,  SITUADA A LA ZONA  
DES GORG

L'any 2005 es constitueix la taula contra l'exclusió social que aglutina tots els ajuntaments de l'illa,  
el Consell Insular i Caritas amb l'objectiu d'analitzar la realitat social de les persones sense sostre 
de la nostra illa.
 
Es  va  consensuar  la  necessitat  de  crear  un  centre  d'atenció  a  la  baixa  exigència  que  donàs 
cobertura insular. L’acord adoptat en el Consell d'alcaldes de data 29 d'abril de 2009 estableix la  
construcció d'un centre integral d'atenció a l'exclusió social a l'illa d'Eivissa que serà gestionat i  
finançat en règim de corresponsabilitat pel Consell  Insular d'Eivissa i per tots els ajuntaments de 
l’illa.

En aquestes reunions l'Ajuntament d'Eivissa lidera l'única proposta de creació del centre integral  
d'atenció a l'exclusió social i des del primer moment accepta el repte de situar-lo en el seu municipi.  

Es va consensuar amb el Consell Insular d’Eivissa que la fórmula idònia és la constitució d’un dret 
de superfície i per això és necessari desafectar. 

Vist que la citada parcel·la consta segregada mitjançant Decret de data 4 de maig de 2010 i vists  
els  informes tècnics i  jurídics que obren a l'expedient  instruït,  així  com memòria  elaborada per 
aquesta Regidoria.

Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent: 

ACORD 

PRIMER.- Aprovar amb caràcter inicial l'alteració de la qualificació jurídica de la parcel·la de 3.495 
m2 passant la mateixa a tenir la condició de bé patrimonial. 
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SEGON.- Que se sotmeti  a  informació  pública  per  un període mínim d'un  mes per  a formular  
al·legacions, de conformitat amb l’article 8.2 del Reglament de Béns de les Entitats Locals aprovat  
mitjançant RD 1372/1986 de 13 de juny.”

Dictaminat favorablement, per la Comissió Informativa de Planificació Territorial i Espai Públic.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat, que suposa la majoria absoluta del nombre 
legal dels i les membres de la Corporació.

7è. Mocions amb proposta d’acord:

S’absenta el Sr. Pizarro.

7.1.- Moció del Grup Popular sobre proposta d’acord per rebutjar l’anunci del Govern pel qual es 
proposa la congelació de les pensions.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO 
DE EIVISSA SOBRE PROPUESTA DE ACUERDO PARA RECHAZAR EL ANUNCIO DEL 

GOBIERNO POR EL QUE SE PROPONE LA CONGELACIÓN DE LAS PENSIONES

D. JAIME DÍAZ DE ENTRESOTOS CORTÉS, 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  
Las graves dificultades económicas y de paro que vive nuestro país y el desmesurado déficit público, 
obligan a adoptar  medidas extraordinarias,  también exigidas  por  nuestra pertenencia a la  zona 
euro,  que  a  su  vez  atraviesa  un  período  de  inestabilidad  al  que  es  preciso  dar  soluciones 
coordinadas. En este contexto el Presidente del Gobierno anunció el pasado 12 de mayo en el 
Congreso  de  los  Diputados  algunas  decisiones  que,  de  adoptarse,  lesionarían  injusta  e 
injustificadamente  a más de 5 millones de pensionistas,  rompiendo de paso uno de los  logros 
mayores de nuestra democracia: el Pacto de Toledo.
Conviene  recordar  que  dicho  Pacto  de  Estado  se  alcanzó  en  1995  entre  todos  los  Grupos 
Parlamentarios,  y  mereció  el  respaldo  de  los  sindicatos  en  1996  mediante  el  Acuerdo  sobre 
consolidación y racionalización del sistema de pensiones.
Estos  acuerdos,  fruto  de  un  amplio  y  responsable  diálogo  político  y  social,  sacaron  a  nuestra 
Seguridad Social  de la incertidumbre económica y garantizaron un sólido compromiso de todos 
para hacer viable y sostenible nuestra Seguridad Social.
500.000 millones de pesetas de déficit, inseguridad de poder cobrar las pensiones e incertidumbre 
de los pensionistas para mantener su poder adquisitivo fueron, entre otras, razones para que todos 
los partidos asumieran el Pacto de Toledo y sus recomendaciones.
La Ley 24/1997, de 16 de julio, de consolidación y racionalización de la Seguridad, fue resultado 
directo del Pacto de Toledo, cuyo cumplimiento se quiso garantizar con la participación de todos los 
Grupos Parlamentarios, constituyendo al efecto una Comisión en el Congreso de los Diputados. 
Esta  Comisión  ha  ido  evaluando  el  cumplimiento  de  compromisos  y  recomendaciones  desde 
entonces y lo ha hecho con eficacia y con rigor bajo diversos gobiernos.

17



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
DIA 28 DE MAIG DE 2010

En la actualidad está examinando un documento de fecha 29 de enero de 2010, enviado por el 
Gobierno para examen y debate, de modo que los acuerdos que pudieran alcanzarse dieran lugar a 
aquellas reformas y modificaciones legales pactadas entre todos los grupos políticos, sin olvidar la 
participación de los agentes sociales en el proceso de diálogo social actualmente abierto.
El  anuncio  de  recortes  en  los  derechos  de  los  pensionistas,  principalmente  el  derecho  a  la 
revalorización en función del IPC (artículo 11 de la Ley 24/1997, de 16 de julio), viene a romper el 
Pacto de Toledo, una de las más importantes conquistas de nuestra democracia. Estos recortes 
privan de derechos a más de cinco millones de pensionistas y nos hace retroceder a los tiempos en 
los que el Gobierno, según criterios de oportunidad y de conveniencia política, daba o negaba la 
revalorización de las pensiones y,  por tanto, daba o quitaba poder adquisitivo a las debilitadas 
economías de los pensionistas.
Se producirían otros efectos adicionales e indeseables de empobrecimiento para los pensionistas al 
bloquear “sine die” la base sobre la que se actualizarían las pensiones tras el bloqueo de su cuantía 
que plantea ahora el Gobierno.
La experiencia indica que este tipo de medidas, combinadas con la elevación de impuestos, en 
especial el IVA (2 puntos de subida en julio próximo), generan problemas añadidos en el consumo y 
en el  empleo,  cuya evolución,  si  no se corrige con reformas adecuadas,  pondrá en peligro  los 
ingresos por cotizaciones, que son esenciales para mantener nuestro sistema de Seguridad Social.

Por todo ello, el Grupo Municipal  Popular, eleva al Pleno para su consideración la siguiente

MOCIÓN:

1º) Instar al Gobierno de la Nación a que elimine las medidas previstas para la supresión de la 
revalorización de las pensiones contributivas.

2º) Solicitar que se convoque la Comisión del Pacto de Toledo de modo urgente para reanudar los 
trabajos  de la  misma,  a  fin  de que  se acuerden  por  todos los  grupos las  reformas que  sean 
necesarias para que se garantice la viabilidad y el futuro de nuestro sistema de Seguridad Social.

Eivissa, a 24 de mayo de 2010
Fdo. Jaime Díaz de Entresotos Cortés
Concejal del Grupo Municipal Popular

Ayuntamiento de Eivissa”

Intervencions:

Sr. Díaz de Entresotos: Creu que en l’escenari  que ens trobem era necessària la presentació 
d’una moció per demanar que l’Ajuntament sol·liciti al govern de la nació que doni marxa enrere en 
el  contingut  de  l’article  4  del  Reial  Decret  8/2010,  que  fa  referència  a  la  suspensió  de  la 
revalorització de les pensions.
Veuen que en la correcció d’errades posterior a l’aprovació del Decret no hi ha cap menció a que 
això estigui equivocat, per la qual cosa des del dia 24 de maig s’ha decretat, amb la convalidació 
del Congrés, que un dels principals suports que tindrà l’exercici social per intentar sortir de la crisi 
recaurà en els pensionistes.
El posicionament de l’Ajuntament ha de ser en coherència amb els membres d’aquesta Corporació, 
i en contra d’una actuació que ha deixat en solitari al partit socialista en el Govern de Madrid. Totes 
les sensibilitats que estan representades en aquesta Corporació, tal vegada a excepció del partit 
socialista que ha estat callat, troben que les mesures de política econòmica que s’han pres són 
tardanes, absolutament antisocials, i que rompen tot el que ha set l’esperit de la democràcia, de la 
transició, del desenvolupament democràtic i de la recerca de l’estat de benestar que la Constitució 
estableix, i per tant entenen que és un atac a la societat en el seu conjunt.
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Ja saben que Espanya no és la culpable de la crisi econòmica internacional, però el que sí han 
d’admetre tots,  és que encara que no sigui  la culpable,  sí  ho és d’haver arribat  a una situació 
respecte  a  la  qual,  la  única  resposta  possible  per  sortir  d’això  sigui  el  paquet  de  mesures 
econòmiques que ha pres i que s’han materialitzat, no només amb aquest Reial Decret, sinó en 
mesures anteriors que ja han entrat en vigor.
Per  això  demanen que,  en  un exercici  de responsabilitat  política,  i  encara que segurament  no 
aconseguiran res, l’Ajuntament com a representant de tota la població d’aquesta Ciutat, es manifesti 
en  ple  en  contra,  al  menys,  d’una  de  les  mesures  que  mai  s’hauria  d’haver  pres,  que  és  la 
congelació  de  les  pensions.  Això  que  aparentment  suposa ja  un greu  problema afegit  a  unes 
pensions baixes, a més servirà perquè el proper any, si es revaloren, ho faran sobre pensions que 
no han augmentat enguany, per la qual cosa, la pèrdua de poder adquisitiu de persones que ja no 
tenen la capacitat d’adaptar-se a una nova situació, mereix que aquest Ajuntament es pronunciï 
sobre aquesta qüestió, i elevi el clamor al menys perquè quedi testimoni de que, per unanimitat, 
totes  les  forces  polítiques  representades  en  aquest  consistori  han  rebutjat,  enèrgicament,  una 
mesura com la que ha pres el govern central.

Sr.  Sánchez: El  que proposa el  Grup Popular  en aquest  Ajuntament,  no és més que un acte 
populista, demagògic i electoralista.
El que fa el Sr. Díaz, és ser un altaveu de la política nacional del seu partit.
Demana que consti en acta la pregunta que fa al Sr. Díaz i si pot ser també la seva resposta, si la 
dona.
En cas de necessitat, defensaria amb la mateixa vehemència i contundència, als ciutadans d’aquest 
municipi?

Sr. Díaz de Entresotos: Han guanyat les eleccions però no han convençut, perquè ho han fet tot al 
revés.
L’únic que li ha demanat és que l’Ajuntament es posicioni front a una mesura de caràcter nacional. 
En qualsevol  cas el  que li  vol  dir,  és que en els  darrers quatre  anys  s’han presentat  prop de 
seixanta propostes de contenció de la despesa de l’Ajuntament, d’aquestes cinquanta-vuit han set 
rebutjades en la seva totalitat.
Els que pensen en temes electoralistes són ells i no el Partit Popular.
Li diu que hi ha moltes sensibilitats en aquest Ajuntament, que estan totalment en contra del Decret 
de congelació de les pensions, com per exemple els seus companys d’Esquerra Unida.
A l’any 1997 es va arribar a un consens, de que les pensions no es poden tocar, que només podien 
anar amunt, i que no s’utilitzarien com a arma política.
L’únic que li demana és que sigui valent, que li digui al seu partit que el que està fent ho està fent 
malament, i que s’oblidi de la disciplina de partit.
En el govern de la nació s’han presentat més de tres-centes cinquanta proposicions de contenció 
de la despesa, des de que va començar la crisi econòmica. Si s’haguessin complert al menys una 
quarta part d’elles, segur que ara no estaríem en aquesta situació.
Quan a la contestació de la pregunta que li ha fet. La resposta és com podria de ser d’una altra 
forma, o perquè creu que estan aquí?

Sr.  Sánchez: El  Sr.  Rajoy  en la  seva intervenció  en el  congrés de diputats,  no va donar  cap 
alternativa a les mesures, només diu a tot que no. 
La incoherència política es mesura mirant el que es diu i el que es fa.
Li parla de les cinquanta-vuit propostes rebutjades, però quantes propostes socials han fet?
El sumum de la demagògia la realitza el Sr. Rajoy quan va criticar els plans E, i el que no va dir és 
que cap Ajuntament popular va renunciar al pla E, doncs tots hi participaren.
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El que ha fet el pla E a Eivissa ha estat crear més de sis-cents llocs de feina. Es pregunta si  el 
partit popular de vila està en contra de la creació de sis-cents llocs de feina, doncs segons sembla 
el Sr. Rajoy sí.
En matèria de serveis socials i de polítiques socials, és injust que el partit popular es posi com adalil 
de  la  política  social  a  Espanya,  i  que  es  vulgui  vendre  com  el  defensor  de  les  classes 
desafavorides, desocupats, i pensionistes.
En sis anys de govern del Sr. Zapatero, ha augmentat la depesa social en un 58 %. És la primera 
vegada en la història d’Espanya que més de la meitat del pressupost total de l’estat es dedica a 
política social.
L’any 2004, en l’últim pressupost que va fer el Sr. Aznar, un pensionista amb cònjuge al seu càrrec 
cobrava 6.780 euros a l’any,  ara cobra 10.152 euros, un 50% més, o sigui  un guany de poder 
adquisitiu d’un 25%, en 5 anys. El govern socialista és el que més a fet pels pensionistes.
En el 2003 el Partit Popular en plena expansió econòmica, va pujar les pensions per sota de l’IPC.
A l’any 2011 es revaloraran les pensions mínimes, les més baixes, i es mantindrà mes a mes la 
seva quantia. No baixaran cap pensió.
Amb la previsió d’inflació de 2011, i amb la pujada de l’IVA que hi haurà enguany, la pèrdua de 
poder  adquisitiu  de  les  pensions  serà  molt  inferior  als  guanys  experimentats  en aquests  anys. 
Només en el 2009, els guanys en poder adquisitiu de les pensions ha set de l’1,7%.
En temps del Partit Popular, el salari mínim interprofessional mai es va pujar per damunt de l’IPC. El 
govern socialista, en cinc anys l’ha incrementat un 35%.
A l’any 2003, el govern del Partit Popular tenia 2.210.000 de persones a l’atur, no va arribar mai a 
una  cobertura  entre  el  70  i  el  75%,  amb  ajudes,  subsidis  o  qualsevol  tipus  de  prestació  de 
desocupació, avui amb 4 milions de persones a l’atur, amb la pitjor crisi, més del 80% dels aturats a 
dia d’avui reben algun tipus de prestació o ajuda.
Una altre dada és que el pla E,  ha suposat 420.000 col·locacions i només a Eivissa 600.
En dependència, el Partit Popular no va fer res. El govern socialista ha fet la llei de dependència, i 
es gasten anualment 4 mil milions d’euros.
En política educativa l’any 2003, hi havia en el pressupost 1.543 milions d’euros. En el 2010 el partit 
socialista té 3.010 milions d’euros, s’ha duplicat.
En beques el Partit Popular a l’any 2004, tenia 832 milions. Aquest any el govern socialista 1.300 
milions, un 67% més.
Això és política social per a qui ho necessita.

Sotmès l’assumpte a votació,  és desestimat amb els vots a favor de les Sres.  Costa,  Mayans, 
Fernández, Mengual i Srs. Torres, Ferrer, Costa, Rubio, Ruiz i Sánchez, i en contra de les Sres. 
Marí Ferrer, Marí Torres, Cava de Llano, Martínez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero, Trejo i 
Marí Ferrer.”

8è. 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.

Es reincorpora a la Sessió el Sr. Pizarro.

9è. Mocions sense proposta d’acord:

9.1.- Moció del Grup Popular sobre mesures de contenció de la despesa pública a adoptar per part 
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de l’Ajuntament d’Eivissa per fer front a l’actual situació de crisi econòmica i al dèficit públic.

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:

- Medidas de contención del gasto público a adoptar por parte del Ayuntamiento de 
Eivissa para hacer frente a la actual situación de crisis económica y al déficit público.

Eivissa, a 24 de mayo  de 2010
Fdo. Virtudes Marí Ferrer

Portavoz del Grupo Municipal Popular
Ayuntamiento de Eivissa”

Intervencions:

Sra. Marí Ferrer: Vol dir que el Sr. Sánchez, pareix que està a un míting electoral i no al ple de 
l’Ajuntament.
La moció en concret és una pregunta,  que és si tenen previst  un pla de mesures per rebaixar 
l’endeutament i despesa de l’Ajuntament. És necessari que facin un pla d’austeritat.
Està d’acord amb el que diu el Sr. Pizarro de que els Ajuntaments sempre són els pagadors, i quasi 
sempre són els menys culpables de les situacions.
Partint d’aquesta base, de que els Ajuntaments no són els més culpables de la situació actual, de la 
baixada en picat dels comptes públics, començant pel fons de pensions i acabant per la pujada de 
l’atur, com que els Ajuntaments tenen una part que poden fer, volen saber si l’equip de govern ja ha 
previst mesures d’austeritat per rebaixar les despeses i l’endeutament i per millorar les finances 
públiques.

Sr. Pizarro: Si pregunta que faran, la resposta és que seguiran executant el pressupost igual que 
com es va planificar a principis d’any, perquè a dia d’avui no ha canviat res que faci variar aquesta 
execució. No es preveuen canvis rellevants ni en ingressos ni en despeses.

Sra. Marí Ferrer: El primer que pensava que li diria és que es rebaixarien els sous als polítics.
La FELIB ha arribat a un acord per unanimitat, per tant el subscriuen integrament, i esperen que en 
aquest Ajuntament es compleixi, i es produeixin les reduccions als polítics. Si ho fan serà perquè 
van a remolc.
El Partit Popular a l’octubre o novembre de l’any 2008 ja els hi parlaven d’austeritat, i els varen 
proposar que baixessin els sous dels polítics i el nombre de càrrecs de confiança, i no ho varen 
fer.També els hi van dir que rebaixessin el gasto corrent i no ho han fet. Quan s’ingressa menys 
s’han d’ajustar el cinturó perquè sinó les coses no van bé.
Una altra qüestió que els hi proposaven era la rebaixada de personal. Des de l’any 2007 han pujat 
en 24 funcionaris interins. Creuen que en època de crisi no hi ha cap empresa que es dediqui a 
expandir-se. La massa salarial en el temps que es porta de legislatura ha pujat un 26%, i el gasto 
corrent  haurà baixat un 1%, sense que arribin a un milió d’euros. A més han baixat amb inversions 
reals 5.000.000 d’euros.
El més greu de tot és la capacitat d’invertir en fons propis que és de 154.447,19 euros, i diu que vol 
mantenir l’estructura actual del pressupost.
Sort que amb la rectificació d’errors que ha fet el govern es poden endeutar fins a 31de desembre, 
perquè sinó no podrien fer inversions.  Al  Grup Popular  li  preocupa que no vulguin prendre cap 
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mesura  per  baixar  la  despesa.  D’altre  banda  creuen  que  s’ha  perdut  una  gran  oportunitat  en 
aquests anys de bonança, on l’Ajuntament ha ingressat més que mai, en rebaixar l’endeutament.
A  dia  d’avui  noten a  faltar  aquesta  capacitat  de  sacrifici  dels  governs  d’esquerres  i  no  donen 
exemple. Facin una reflexió, ja que estan molt preocupats amb la resposta que els hi ha donat de 
que no pensen prendre cap mesura per rebaixar la despesa.

Sr. Pizarro: Respecte als sous dels polítics, la FELIB va decidir assumir els acords de la FEMP de 
disminuir els sous dels polítics a partir de la nòmina de juny, i també de tots els dels càrrecs de 
confiança.
Parla de la capacitat de sacrifici que no tenen els governs d’esquerres, i el que l’hi vol dir és que el 
Partit Popular, on son oposició diuen una cosa i on governen en fan una altra. 
La FELIB recomana per a aquesta legislatura, que els salaris a percebre pels Alcaldes d’aquesta 
comunitat autònoma s’estableixin per trams, i que des de 30.000 a 75.000 habitants, que és el tram 
que correspon a Eivissa,  els  Alcaldes  haurien  de cobrar  entre 74.612 i  79.100 euros  per  any. 
L’’Alcaldessa cobra 60.000 euros.
Els Alcaldes del Partit Popular d’aquesta Illa cobren igual que l’Alcaldessa, quan en un cas té la 
meitat  de  població  i  de  pressupost,  i  en  l’altre  la  quinta  part  de  població  i  de  pressupost.  Es 
pregunta on està la capacitat de sacrifici del Partit Popular.
Es va fer una planificació per a aquest any, i no hi ha res que indiqui que no es pot executar el 
pressupost tal i com s’havia aprovat.
Últimament es reuneix molt amb els alcaldes del Partit Popular en el marc de la FELIB, i li vol dir 
que és una absoluta  desgracia  que la  coherència  i  la  sensatesa que mostren aquests en tots 
aquests temes, es transforma en una absoluta insensatesa i incoherència quan es trasllada a les 
seues boques.

De conformitat amb el que disposa l’article 91.4 del RD 2568/86, de 28 de novembre, pel  qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, la 
Sra. Alcaldessa pregunta si algun grup vol sotmetre a consideració del Ple per raons d’urgència, 
algun  assumpte  no  compres  en  l’ordre  del  dia  i  que  no  tingui  cabuda  en  el  punt  de  precs  i 
preguntes.

U.1.- Autorització a l’empresa IMVISA, per a la formalització d’un aval mancomunat:

Donat compte de la proposta d’acord del Tinent d’Alcalde d’Administració Municipal, del tenor literal 
següent:

“PROPOSTA D’ACORD

Vist l’escrit presentat pel Sr. Gerent de  l’empresa municipal IMVISA en data 26 de maig de 
2010  (Registre  d’Entrada  número  12475)  així  com la  documentació  adjunta  al  mateix,   on  es 
sol·licita autorització del plenari a fi de IMVISA pugui formalitzar un aval de forma mancomunada 
amb el soci privat de ITUSA, com a garantia afegida al préstec hipotecari subscrit per la societat 
mixta i SA NOSTRA per a la construcció de l’immoble situat al Passeig Abel Matutes Juan 16,18 i 
20.  

Vist l’informe emès per l’Advocat i Auditor Sr. José Vicente Marí Bosó en data 17 de maig de 
2010 i també l’Informe favorable de fiscalització de la Intervenció emès en data 27 de maig de 2010 
que consta a l’expedient, mitjançant la present i de conformitat als informes citats anteriorment es 
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
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PRIMER.- Autoritzar a l’empresa municipal IMVISA, a fi de que com a accionista en un 51% de la 
societat mixta ITUSA, pugui formalitzar un aval mancomunat, en funció de la seva participació en la 
societat  mixta,  com a garantia  afegida al  préstec hipotecari  subscrit  entre  ITUSA i  l’entitat  SA 
NOSTRA per a la construcció de l’edifici es Pla de Vila.  

La present autorització resta condicionada a l’aprovació per part del soci privat de la societat mixta 
ITUSA, de la formalització de l’aval mancomunat en funció de la seva representació en la societat.

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

Eivissa, 28 de maig de 2010
EL 1r. TINENT D’ALCALDE,

D’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL,
Sgt.: Santiago Pizarro Simón”

Vist l’Informe emès per la Intervenció de Fons, de data 27 de maig de 2010.

Sra. Costa: La urgència és perquè es puguin signar la novació d’un  préstec i es puguin començar 
a donar els pisos d’Es Pla de Vila.

Sotmesa la urgència a votació, és aprovada per unanimitat que suposa la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la Corporació.

Intervencions:

Sra. Marí Ferrer: Vol fer notar que la proposta d’acord no reflexa o inclou alguns dels compromisos 
que exigeix  SA NOSTRA, ja que el  Banc exigeix el  compromís de l’Ajuntament de mantenir  la 
condició  d’accionista  únic  del  capital  social  d’IMVISA,  fins  a  la  data  del  venciment  del  crèdit 
hipotecari, i de mantenir la participació majoritària del 51% en el capital social d’ITUSA, també fins a 
la data de venciment del crèdit hipotecari.
Ho diu a efectes que després a la notaria no hi hagi problemes.

El Sr. Secretari informa que la proposta d’acord s’ajusta als requisits que consten a l’expedient 
administratiu que l’hi ha estat remès.

Sra. Marí Ferrer: Hi ha dos qüestions distintes, una és el que avui aproven i la segona és  perquè 
es porta avui a aprovació.
Avui estan aprovant que  el banc no considera suficient que ITUSA respongui amb els seus béns i 
drets del préstec hipotecari que té firmat, i per tant demana que IMVISA, que és l’Ajuntament, avali 
l’operació.  Al  Grup  Popular  això  li  preocupa  per  dos  motius.  En  primer  lloc,  perquè  suposa 
renegociar una hipoteca amb unes condicions més dolentes per a l’Ajuntament. En segon lloc, tal i 
com diu la proposta d’acord, hi ha una incògnita, i és que l’Ajuntament és el 51%, però queda l’aval 
de l’altre 49%. Si l’empresa ITUSA, d’aquí a dilluns no ha presentat aquest aval no es podrà signar 
res.
Passa això perquè no tenen sous per poder cancel·lar les hipoteques, i fa que no es puguin donar 
les vivendes lliures de càrregues tal i com toca als veïns de Sta. Margarita.
Vol que consti en acta, que l’Ajuntament té l’obligació, donat que la societat ITUSA, ha tengut anys 
de pèrdues, de fer un Pla d’Estabilitat, com es va fer en l’Ajuntament en el seu moment, tal i com 
preveu l’article 24 del Reglament d’estabilitat pressupostària.
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Per tot  això  creuen que acceptant  que estan a un carreró de difícil  sortida,  per  poder  complir 
l’objectiu  d’entregar,  en el  més breu termini  possible,  les vivendes a les persones que les han 
permutat i de pagar als que se’ls ha expropiat, no hi ha moltes sortides més.
Han  passat  tres  anys  d’aquesta  legislatura  i  malauradament  l’eficiència  en  la  gestió  d’aquest 
projecte, no ha set la que tots haguessin desitjat, ja que ens aboca avui a haver de sortir en ajuda 
d’ITUSA per poder complir els compromisos que es tenen.

Sr. Pizarro: Tal i com diu la proposta d’acord, si no presenta l’aval l’altra part no serà possible fer 
l’escriptura. Tenen el seu compromís de que ho presentaran. Les vivendes s’entregaran lliures de 
càrregues i per això han de fer l’aprovació. Avui el que estan autoritzant és que la part municipal 
d’ITUSA, que és IMVISA pugui avalar aquest crèdit, amb la finalitat de traslladar les responsabilitats 
hipotecàries  dels  pisos  als  solars  resultants  d’aquesta  operació,  i  que  a  partir  de  la  pròxima 
setmana es puguin començar a firmar amb els propietaris les permutes, i que la gent es pugui anar 
traslladant als pisos.

Sra. Marí Ferrer: Avui no estan aprovant el trasllat d’hipoteques a ningú, el que aproven és que si 
ITUSA no paga el 51% ho haurà de pagar l’Ajuntament. En la mateixa proposta d’acord diuen que 
s’hauran de fer més crèdits, i és preocupant.
Hi ha un problema de fons, que és un error de disseny en l’edifici d’Es Pla de Vila que fa que no es 
venguin vivendes.
Per salvar la seva responsabilitat votaran en contra de l’aval, perquè entenen que si es va constituir 
una societat mixta per gestionar aquest projecte,  era perquè a l’Ajuntament no li costés ni un duro, i 
resulta que ara són avaladors.
Entenen que es desnaturalitza el projecte, i sobretot el compromís del soci privat i del propi origen 
de l’empresa  ITUSA,  que era que a  l’Ajuntament  no hagués d’intervenir  des  del  punt  de  vista 
financer i econòmic en aquesta operació, a part del que era la constitució del propi capital, que era 
mitjançant l’aportació d’un solar.

Sr. Pizarro: Diu la Sra. Marí que no estan aprovant una redistribució hipotecària i ell entenia que sí, 
pel que s’explica en els antecedents de l’informe d’intervenció.
El que estan aprovant és autoritzar a IMVISA perquè pugui avalar aquesta redistribució hipotecària.
La única solució factible i viable per poder entregar ja aquestes vivendes és acceptar aquest aval, 
perquè el contrari porta a un carreró sense sortida. Per tant, creu que és responsabilitat d’aquest 
equip de govern fer el que estigui en la seva ma perquè això vagi endavant, sobretot quan els 
informes dels serveis jurídics i econòmics, diuen que el que es proposa no implica més càrrega 
financera per a l’Ajuntament.
Finalment diu que un dels objectius d’Eivissa Centre era el reallotjament dels expropiats, i així ho 
aconsegueixen.

Sotmès  l’assumpte  a  votació,  és  aprovat  amb  els  vots  a  favor  de  les  Sres.  Costa,  Mayans, 
Fernández, Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Rubio, Ruiz i Sánchez, i en contra de les 
Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Cava de Llano, Martínez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero, 
Trejo i Marí Ferrer.

A continuació,  per part  del Regidor de l’Area de Benestar Social  es proposa el  tractament dels 
següent assumpte amb caràcter d’urgència.

Habilitació de crèdit en el pressupost de 2011, per cofinançament per al desenvolupament de 
programes pel quals se sol·liciten subvencions:

Donat compte de la proposta d’acord del Regidor de Benestar Social i Recursos Humans, del tenor 
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literal següent:

“Proposta d'acord del  Ple  de l'Ajuntament  d'Evissa  d'habilitació  de crèdit  suficient  en el 
pressupost  d'aquesta  entitat  local  per  l'exercici  2011,  per  la  quantitat  de  4.958€  pel 
desenvolupament dels programes pel qual es sol·licita la subvenció. 

D'Acord amb la memòria Explicativa del projecte “ Calidoscopi  i  Treball  sexual  “que presenta l’ 
Ajuntament  d’  Eivissa  a  les  subvencions  que  atorga  la  Direcció  General  de  Integració  dels 
Immigrants del Ministeri de Treball i Immigració pel desenvolupament de programes innovadors a 
favor de la integració d’immigrants segons la resolució del 6 de maig de 2010.

El projectes presentats son:

“  Calidoscopi”:  Es  un projecte  de  sensibilització  basat  en  la  traslladar  al  ciutadà la  diversitat 
cultural que constitueix els nostres barris així l’ us de l’ espai públic. L’ activitat principal del projecte 
es basarà amb un concurs de fotografia on els ciudatans que vulguin reflexeran  amb les seves 
fotografies diferents espai públics  i  diferents maneres de viure la ciutat.  Aquestes fotografies s’ 
exposaran a diferents punts de la ciutat. L’ activitat es tancarà amb una conferència sobre espai 
públic.

“ Treball sexual”: Es un projecte destinat a les treballadores sexuals que estan exercint al nostre 
municipi. Amb el projecte es pretén un apropament aquest col·lectiu , donant-les instruments perquè 
puguin  fer  canvies  en la  seva manera  de viure.  Les  activitats  passen per  donar-lis  informació, 
formació amb les mancances que es detectin, i fer itineraris personalitzats. Per això s’ articularà un 
equip  de treball  intern de l’  Ajuntament  i  s’  establiran  coordinacions  amb altres institucions.  La 
Sol·licitud al ministeri de subvenció de sis mesos de una mediadora intercultural ens permetrà dur a 
terme el projecte.

Atès que els projectes que es presenten a la citada sol·licitud són beneficiosos per a la ciutadania 
del nostre municipi, milloren la integració de les persones nouvingudes i afavoreixen la convivència i 
el civisme a la nostra ciutat.
Vista la convocatòria publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) número 116 del dimecres 12 de 
maig de 2010, secció III pàgines 42104 a 42126.
Es proposa elevar a ple les següents propostes:

Primer. Elevar al proposta al ple mitjançant el procediment d'urgència necessari per presentar la 
documentació requerida en el termini establert en la convocatòria. 

Segon.  Habilitar  en  el  pressupost  de  l'Ajuntament  d'Eivissa  per  a  l'any  2011  crèdit  suficient 
corresponent al cofinançament de l’Ajuntament en esta convocatòria. El import serà de 4.958 €.

Eivissa a 28 de maig de 2010
Enrique Sánchez Navarrete

Regidor de benestar Social y recursos Humans”

Sr.  Sánchez: La  urgència  és  perquè  el  dia  2  acaba  el  termini  per  presentar  la  sol·licitud  de 
subvenció, i el Ministeri ha canviat els criteris, i s’ha d’enviar certificació de l’acord de ple

Sotmesa la urgència a votació.

Intervencions:
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Sr.  Sánchez: Es  tracta  d’una  línia  de  subvencions  que  estableix  el  Ministeri  de  Treball  i 
d’Immigració per a treballar amb col·lectius d’immigrants. L’Ajuntament presentarà dos projectes, un 
primer de sensibilització per a la població en general, i un segon que és realment l’important, que és 
un projecte de treball amb treballadores del sexe del nostre municipi. Evidentment, és una petició 
de subvenció que espera que els hi aprovin. La idea és habilitar el crèdit de 4.985 euros per al 
pressupost de l’any 2011, per poder demanar aquesta subvenció.

Sr. Trejo: Estan totalment d’acord, com no podia ser d’altra forma.
Li vol dir que ni la seva companya Sra. Cava de Llano, ni ell mateix, que són els que s’ocupen més 
dels temes de benestar social, mai han estat en contra de res que l’equip de govern ha proposat. 
Els  agradaria  que els  assumptes passin per  les comissions informatives corresponents,  perquè 
s’han trobat a alguna comissió que no hi havia assumptes, i després tenen urgències en el Ple.

Sr. Sánchez: Te raó tenen que passar per comissió informativa, però no li  han pogut passar. I 
també en té en què sempre han recolzat les iniciatives que han presentat..

Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat.

10è. Precs i preguntes:

10.1.- Sra. Marí Torres: Com està el tema de sa Peixateria?

Sr. Costa: Fa poques setmanes es va adjudicar el projecte per a la peixateria i el mercat vell. Fa un 
any  es  va  firmar  un  protocol  de  finançament  amb el  Ministeri  d’Habitatge.  Quan  estigui  fet  el 
projecte es remetrà al Ministeri perquè adjudiqui les obres.

10.2.- Sr. Díaz de Entresotos: Al Sr. Sanchez. 1. Subscriu integrament el contingut de l’article 4, 
del capítol II del Decret de 24 de maig?
2. Coneix que el capítol III del mateix Real Decret en matèria de dependència suposa eliminar la 
retroactivitat?

Sr. Sánchez: 1. No té idea a que es refereix, perquè no s’ha estudiat el Decret. No obstant l’hi diu 
el mateix que ha dit el Sr. Zapatero que a ningú li agrada prendre aquetes decisions difícils, però 
que l’exercici de  responsabilitat era fer-ho.
2.  El  que  la  llei  de  dependència  tracta  de  corregir,  és  que  amb  la  retroactivitat  les  famílies 
demanaven les prestacions econòmiques, i no altres prestacions també previstes a la llei. El primer 
mes cobraven uns diners i llavors demanaven canvis en el servei. Ara del que es tracta, és de 
racionalitzar la despesa en dependència. No s’elimina la retroactivitat, s’estableixen uns terminis 
fixes obligatoris,  i les comunitats autònomes que no els puguin complir, tindran que pagar des del 
moment en el qual s’estableix.

10.3.-  Sr.  Triguero: Creu  que  les  crítiques  dels  representants  dels  clubs  esportius  són 
injustificades?

Sr. Ruiz: Només un club va fer crítiques. És el Ràpid, al qual el Sr. Triguero coneix molt bé. Per 
altre lloc, el president de  la penya blanc i blava va dir que la pista de can Cantó tenia diverses 
deficiències,  però  que  estaven  esperançats  perquè  els  hi  han  promès,  com també  sap  el  Sr. 
Triguero, que canviaran la gespa i faran una reforma del camp de futbol.
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En  referència  a  les  queixes  del  president  del  Ràpid,  dient  que  tenim  els  pitjors  camps  de  la 
democràcia, creu que estan injustificades perquè quan governava el Partit Popular els camps eren 
de terra.
Respecte a les queixes de la demora de les subvencions, són injustificades perquè aquest és l’únic 
municipi que les dona.

10.4.- Sr. Trejo: Demana que enviï la documentació a la Sindicatura de Comptes des del 2007, el 
més aviat possible.

Sr. Pizarro: El compte del 2007 ja està presentat i el del 2008, ho estarà els pròxims dies, degut a 
la sobrecàrrega que hi ha a Serveis Econòmics. 

10.5.-  Sr.  Marí  Ferrer: Quan  els  hi  entregaran  l’informe  que  els  hi  demanaren,  referent  als 
productes turístics del municipi d’Eivissa?

Sr. Ferrer: Avui o dilluns.

10.6.- Sra. Cava de Llano: 1. Quan posaran en marxa el semàfor de davant de l’hotel Montesol?
2. Quantes persones de les 600 del Pla E continuen treballant?
3. Sap que es va molt retardat amb la valoració de la llei de dependència, però en el cobrament van 
molt pitjor. Aquesta llei és una meravella però si no es dota econòmicament, no serveix per res.

Sr. Rubio: 1. Hi estant treballant, i tenen intenció de que funcioni aviat.

Sr. Sánchez: 2. Els treballadors els contracten les empreses. L’objectiu del Pla E, era donar un 
recolzament al sector de la construcció, que és el més debilitat. Hi haurà treballadors que s’hauran 
quedat  i  ni  haurà que no,  però tindran cobertura de l’atur.  S’ha aconseguit  que un treballadors 
tinguin feina durant un temps, i que una sèrie d’empreses no desapareguin.
3.  Quan  a  la  competència  municipal,  fa  dos  setmanes varen tenir  una  reunió  amb el  Director 
General de Dependència i li varen traslladar les queixes de l’Ajuntament. Una d’elles era el tema del 
cobrament. És cert que hi ha retràs, i s’està tractant posar-hi solucions. Una de les solucions està 
en  que  no  es  reduirà  dins  del  Govern  Balear  la  partida  pressupostària  per  al  tema  de  la 
dependència, sinó que es potenciarà.

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les tretze hores i cinquanta minuts del dia 
vint-i-vuit de maig de dos mil deu, de la qual se n’estén la present Acta que consta de vint-i-set folis 
que, amb mi el Secretari, firmen tots els assistents.

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