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ORDRE DEL DIA
1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
2n. Mocions amb proposta d’acord:
1.- Moció del Grup Popular sobre proposta d’acord per iniciar expedient sobre lesivitat de
l’acord de la Junta de Govern Local, de data 2 d’agost de 2010, d’aprovació del reconeixement del
dret de la concessionària de l’obra a la indemnització per perjudici suportat per les liquidacions de
l’ITP.
2.- Moció del Grup Popular sobre proposta d’acord per a l’elaboració d’una ordenança
reguladora per a la prestació de les ajudes d’urgent necessitat.
3.- Moció conjunta de suport a la candidatura de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni
Mundial de la Unesco.
4.- Moció conjunta de declaració institucional sobre violacions dels drets humans al Sàhara
Occidental.
5.- Moció del Grup Popular sobre proposta d’acord per a la publicació a la web municipal
de les dades relatives a la situació econòmico-financera de l’Ajuntament d’Eivissa a l’objecte
d’incrementar la transparència en la gestió.
6.- Moció del Grup Popular sobre proposta d’acord per unificar el pagament dels tributs
locals i el seu abonament en dotze quotes mensuals.
3r. Decrets i comunicacions.
4t. Mocions sense proposta d’acord:
1.- Moció del Grup Popular amb relació als motius i criteris tècnics i/o polítics que ha portat
a l’equip de govern a la prohibició d’us de la piscina municipal de Can Misses.
5è. Precs i preguntes.

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB CARÀCTER
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2010.
ASSISTENTS:
Sr. Alcaldessa-Presidenta:
Sra. Lurdes Costa Torres
Srs. Regidors:
Sr. Santiago Pizarro Simon
Sr. Vicente Torres Ramón
Sr. Vicente Ferrer Barbany
Sr. Marcos Costa Tur
Sra. Irantzu Fernández Prieto
Sr. Ricardo Pedro Albín Pascual
Sr. Juan Manuel Rubio Córdoba
Sra. Vicenta Mengual Lull
Sr. Rafael Ruiz González
Sr. Enrique Francisco Sánchez Navarrete
Sra. Virtudes Marí Ferrer
Sr. Antonio Prats Costa
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Sra. María del Pilar Marí Torres
Sr. Jaime León Díaz de Entresotos Cortés
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:
Sra. Sandra María Mayans Prats
Sr. Rafael Triguero Costa
Secretari-Acctal.:
Sr. Joaquim Roca Mata
Interventor-Acctal:
Sr. Mario Añibarro Juan
ACTA NÚM. 15/10
A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les onze hores del dia vint-i-cinc de novembre 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.
La Sra. Alcaldessa excusa l’assistència de la Sra. Sandra Mayans ja que ahir va morir el seu pare,
per la qual cosa vol fer arribar el condol de la Corporació a tota la família.
També els hi vol comunicar que avui de matí ha mort el pare de l’ex-Alcalde i President del Consell
Insular,i que també li faran arribar en nom de tots el condol de la Corporació.
Ja que avui coincideix el dia 25 de novembre amb la declaració institucional contra la violència de
gènere, han volgut fer-se una foto per declarar públicament el rebuig de la Corporació i fer una crida
a la conscienciació col·lectiva. Al mateix temps s’adjuntarà a l’acta de la sessió una declaració
institucional recolzada per tots els membres de la Corporació que és la següent:
“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
Des de l’Ajuntament d’Eivissa volem fer una crida a la conscienciació col·lectiva de la ciutadania
contra la violència de gènere, instant la població en general a participar en tots els actes que
s’organitzin per commemorar aquest dia, no podem consentir que aquesta situació segueixi
mantenint-se i hem de posar, tots i totes, la nostra més enèrgica obstinació a trencar aquest
dinàmica criminal, i protegir a les víctimes. A totes les víctimes.
En aquest dia, les dones i homes que formem part d’aquesta Corporació i que representem a tota la
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ciutadania, volem mostrar el nostre reconeixement al coratge i la valentia de tantes dones que, dia a
dia, aconsegueixen superar la por i les barreres –psicològiques, socials, familiars, religioses...aixecades al llarg de segles de dominació masclista, per rebel·lar-se contra el seu maltractador i
portar-lo davant la Justícia.
Des del convenciment que avui tenim, més que mai és necessària la complicitat de tots els homes i
dones d’aquest país per lluitar contra aquesta violència. Perquè el problema és de tots i totes no
només de les víctimes, és també de tota la societat, el deure de denunciar-ho. Si davant una
agressió girem el cap i callem, estem col·laborant a crear espais d’impunitat per als agressors i a
incrementar el sofriment de les víctimes, en la seva majoria dones però també dels seus fills i filles.
En el que va d’any més de 60 dones, 2 a la nostra Comunitat, i 4 nens i nenes han estat
assassinats per violència masclista. I es calcula que, aproximadament, 800.000 nens sofreixen, en
el seu entorn i amb gran intensitat, la violència de gènere. Aquests menors necessiten una
protecció especial i el suport de tota la ciutadania per sortir de l’espiral de violència que sofreixen,
han sofert o sofriran.
Sabem que els nens i nenes que creixen en llars on es viu la violència de gènere pateixen seqüeles
que poden durar-los tota la vida. Disminució del rendiment escolar, insomni, malsons, fòbies,
ansietat, agressivitat..., són només alguns dels símptomes que presenten els i les menors que han
conviscut amb aquesta xacra. A més, l’aprenentatge de models violents i rols de gènere erronis
poden conduir-los a repetir aquestes conductes, tant en el paper de víctima com d’agressor, amb la
conseqüent reproducció de la violència de gènere.
La Llei Orgànica 1/2004 de 28 de desembre de Mesures de protecció Integral contra la Violència de
Gènere que va ser aprovada en el Congrés dels Diputats per tots els grups polítics, no només
protegeix les dones, sinó també aquestes víctimes infantils de la violència de gènere.
El passat mes d’abril, el Govern d’Espanya va promoure destinar un pressupost específic per a la
prevenció i protecció de les víctimes infantils de la violència de gènere i va elaborar un Protocol
d’actuació per a les comunitats autònomes, que ara aquestes han d’engegar de manera urgent. A la
nostra Comunitat Autònoma el desembre de 2009 s’aprovà el Protocol Interinstitucional de detecció,
prevenció i atenció de la violència masclista i en casos d’atacs sexuals de les Illes Balears, en el
qual han participat més de 18 institucions públiques.
Però no n’hi ha prou amb la protecció institucional, per més que aquesta existeixi i sigui cada
vegada major: la denúncia és l’única porta per engegar tot el sistema de protecció, tant per a les
dones com per a tot el seu entorn. I aquest any assistim a un trist escenari: la majoria de les dones
assassinades no havien denunciat els seus maltractadors i, per tant, no havien pogut ser
protegides. El silenci és el millor còmplice dels maltractadors perquè els proporciona la total
impunitat i una àmplia llibertat per cometre els seus brutals actes. Per això és tant important la
denúncia dels agressors.
Des de l’Ajuntament d’Eivissa volem fer una crida a la consciència de tota la ciutadania d’aquest
país per mobilitzar-nos contra els maltractadors, perquè no trobin cap escletxa d’impunitat per als
seus terribles actes. I tot això amb la lleialtat i corresponsabilitat de totes les Administracions, amb
la unitat de totes les forces polítiques contra el maltractament, amb el Poder Judicial aplicant la Llei
Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere i amb l’esforç i compromís
de tots aconseguirem eradicar la violència de gènere.”.
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DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA
1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior:
No s’aprova l’Acta de la sessió anterior, per no estar encara entregada als Srs. Regidors.
2n. Mocions amb proposta d’acord:
2.1.- Moció del Grup Popular sobre proposta d’acord per iniciar expedient sobre lesivitat de l’acord
de la Junta de Govern Local, de data 2 d’agost de 2010, d’aprovació del reconeixement del dret de
la concessionària de l’obra a la indemnització per perjudici suportat per les liquidacions de l’ITP.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
"MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR SOBRE PROPUESTA DE ACUERDO PARA
INICIAR EL EXPEDIENTE SOBRE LESIVIDAD DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, DE FECHA 2 DE AGOSTO DE 2010, DE APROBACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DEL
DERECHO DE LA CONCESIONARIA DE LA ORA A LA INDEMNIZACIÓN POR PERJUICIO
SOPORTADO POR LAS LIQUIDACIONES DEL ITP
Dª. VIRTUDES MARÍ FERRER, 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
De conformidad con el acuerdo de delegación de competencias de 1 de agosto de 2008 (BOIB de
23 de agosto), la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Eivissa adoptó acuerdo, en sesión
celebrada el 2 de agosto de 2010, referido a la aprobación del reconocimiento del derecho de la
concesionaria de la Ordenanza Reguladora de Aparcamiento, a la indemnización por perjuicio
soportado por las liquidaciones del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales" (punto 4 del orden
del día).
En virtud del citado acuerdo, se desestimaba, en primer lugar, la pretensión del concesionario (la
empresa ‘Park Control 2000’) sobre la restitución del equilibrio económico del contrato en concepto
de salarios superiores, pérdida de plazas e intereses de demora de las liquidaciones de ITP. Y, en
segundo lugar, se estimaba el derecho del concesionario a la indemnización por el perjuicio
soportado por las liquidaciones del ITP en el importe informado por la Intervención municipal y
minorado con las compensaciones efectuadas de facto sobre el canon variable, según se acordará
en el trámite de liquidación de los contratos correspondientes.
El efecto inmediato de la realización de ese acto administrativo es que el que el actual equipo de
Gobierno ratifica su voluntad de hacer recaer sobre el Ayuntamiento de Eivissa y sobre todos los
administrados una obligación tributaria que no le corresponde. Esta decisión carece de justificación
alguna desde un punto de vista legal y contradice el principio de buena administración de quien,
como gestor público, está obligado a servir con objetividad, eficacia y equidad a los intereses
generales. Habrá que concluir que ese acto administrativo supone incumplir la función principal de
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la Administración local, que no es otra sino velar por los derechos de sus vecinos, al adoptar la
interpretación del contrato más perjudicial para los intereses municipales.
Valorar como buena una administración exige responder a la confianza legítima que los
administrados han depositado en ella, limitando su actuación al servicio objetivo y neutro de los
intereses generales, siendo capaz de reconocer y corregir cualquier desviación de estos límites.
Las decisiones públicas deben adoptarse siempre defendiendo el interés general de los ciudadanos
y las administraciones públicas tienen el derecho y la obligación de rectificar cualquier acto de
gobierno dictado equivocadamente que produzca un daño al interés general. En este sentido,
nuestro Derecho administrativo admite la posibilidad de que la Administración, a través de sus
órganos, rectifique sus errores, mediante la interposición de recursos contra sus propios actos. La
declaración de lesividad, en el Derecho español, es un acto administrativo por el que una entidad
considera dañino para los intereses públicos, un acto previamente dictado por ella misma, con el fin
de poder solicitar su anulación ante la Justicia.
Esta figura jurídica está regulada por la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administración
Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, Titulo VII, capítulo I, revisión de oficio, Art 103,
en el que se señala que “se podrán declarar lesivos para el interés publico los actos favorables para
los interesados que sea anulables. Y su posterior impugnación ante el orden jurisdiccional
contencioso administrativo. No podrá declararse un acto lesivo una vez transcurrido 4 años desde
que se dictó el acto (Art 103.2), y exigirá una audiencia previa de los interesados del mismo”.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
El Pleno del Ayuntamiento de Eivissa acuerda iniciar el expediente de Declaración de lesividad del
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, de fecha 2 de agosto de 2010, por el que se
aprobó el reconocimiento del derecho de la concesionaria de la ORA a la indemnización por
perjuicio soportado por las liquidaciones del ITP, por vicio de anulabilidad por infracción del
ordenamiento jurídico, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 30/1992.
Eivissa, a 19 de noviembre de 2010
Fdo. Virtudes Marí Ferrer
Portavoz del Grupo Municipal Popular
Ayuntamiento de Eivissa”
Intervencions:
Sra. Marí Ferrer: El dia 2 d’agost passat, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord de resoldre
formalment el que proposava, en el mes d’abril de l’any 2007, l’informe de l’Interventor Municipal,
que deia que l’impost de transmissions patrimonials que duien les tres concessions donades a Park
Control havia de ser assumit per part de l’Ajuntament ja que entenia que el plec de condicions no
deixava clar que ho hagués de pagar l’empresa.
Ja han manifestat en moltes ocasions que aquesta situació era irregular, perquè des del mes d’abril
de l’any 2007 fins el 2 d’agost de l’any 2010, per la via de fet, han estat perdonant el pagament del
cànon variable a l’empresa Park Control, sense decisió administrativa al respecte.
En el seu moment varen demanar que això es canviés, i no es va voler fer, però avui sí que ja és
imprescindible, donat que ja existeix l’acte administratiu de la Junta de Govern, que el Ple de
l’Ajuntament acordi iniciar els tràmits oportuns per declarar la lesivitat de l’acte.
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El Grup Popular entén que estan interpretant el plec de condicions de la forma menys favorable per
l’Ajuntament, i és molt curiós que hi hagi una cosa que no es discuteix, que és qui està obligat a
pagar l’impost de transmissions patrimonials, doncs qui rep una concessió és qui està obligat a
pagar els impostos i en aquest cas ho ha pagat l’Ajuntament.
Per tot això demanen al plenari que reconsideri aquesta qüestió perquè entenen que estan prenent
una decisió en contra dels interessos del propi Ajuntament i dels ciutadans.
Si algú ha de dir a l’Ajuntament si el plec era clar o no, ha de ser un Tribunal de Justícia i no
l’Ajuntament.
Una vegada més volen reprovar l’actuació durant aquests tres anys, ja que han actuat al marge de
la legalitat, emparant una situació que no s’hagués hagut de produir mai.
Sr. Torres: Segons l’informe jurídic que manegen i que adjuntaran a l’acta no existeix ni un sol
motiu que justifiqui la declaració de lesivitat, per tant votaran en contra de la moció.
Sra. Marí Ferrer: És un informe jurídic de 62 pàgines i l’ha resumit amb una frase. Amb tots els
respectes a qui firma l’informe, els hi donaria molta més garantia d’imparcialitat un informe d’un
funcionari, o d’algun òrgan que no fos extern. Aquest senyor ho ha fet molt bé, ha vestit la situació i
res a dir, doncs ha fet la seva feina.
Ha llegit integrament l’informe i deixa clares dues coses:
Que l’obligat a pagar l’impost de transmissions patrimonials és Park Control, i que Park Control és
una empresa que fa molt de temps que treballa en aquest sector, i que per tant sabia perfectament
que tenia aquesta obligació.
Després l’informe diu que no estava quantificat aquest import dins del plec. Els plecs es poden
interpretar a favor o en contra, i el que entén el Grup Popular és que l’interventor i ara l’equip de
govern l’està interpretant en contra dels interessos de l’Ajuntament, perquè s’obliden d’una clàusula
que diu que tots els impostos i taxes són a càrrec del concessionari.
Com estan parlant de més de 400.000 euros, creuen que això no està be. Si té dubtes la
concessionària de que això sigui així, hauria d’anar als tribunals, tal i com ha passat en multitud de
casos de l’Ajuntament.
Tirar enrere el que han fet durant tres anys entén que és difícil i ho han hagut d’arreglar a posteriori.
Creu que s’equivoquen, i els hi han dit des del primer dia. És la seva responsabilitat personal,
política i patrimonial. En poques ocasions es prenen decisions més desfavorables pels interessos
municipals.
Quan als informes jurídics, està segura que ara en podrien fer un altre que la conclusió fos la
contrària. Entén que després de tres anys no tenien altra sortida per cobrir aquesta situació.
Per tot això els hi reiteren la petició, perquè creuen que és el millor per interessos de l’Ajuntament i
dels ciutadans, i perquè aquests sous es poguessin destinar a millors fins i no a augmentar la conta
de beneficis d’una empresa.
Donada la transcendència jurídica que pot tenir aquesta qüestió, demanen el vot nominatiu, i
anuncien que donaran compte en el procediment judicial que hi ha en curs, tant de la decisió que es
prengui com de les persones que votin.
Sr. Torres: L’hi vol dir que l’informe jurídic que maneja és d’un lletrat de la casa.
En la seva petició no existeix cap argument jurídic, tots són polítics i van destinats única i
exclusivament a que es parli d’aquest tema una i altre vegada per convertir una mentida en veritat.
Sra. Marí: De quina data és l’informe que menciona?
Sr. Torres: De 24 de novembre de 2010.
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Sra. Marí: No té coneixement d’aquest informe.
Sr. Torres: Es limitarà única i exclusivament a llegir les conclusions de l’informe jurídic amb el que
es basen que diu el següent:
“A la vista de lo establert en els anteriors articles, i essent la finalitat del procediment de lesivitat
el poder procedir a la impugnació davant la jurisdicció contenciosa administrativa d’un acte administratiu
que es considera, per part de l’Administració, disconforme a dret, cal analitzar si es compleix aquest
requisit fonamental, o sigui la disconformitat a dret de l’acord de la Junta de Govern Local de 2 d’agost
de 2010.
En aquest sentit, tal i com s’ha mencionat als antecedents, l’acord de la Junta de Govern Local
va ser adoptat de conformitat als informes emesos per l’Interventor de Fons i per part del Lletrat Ruben
Rodriguez Rodriguez. En aquest últim informe s’analitza de manera pormenoritzada i profunda la
sol·licitud de Park Control 2000 S.L, i en relació a l’ITP arribant-se finalment a la conclusió, que acreditat
el perjudici suportat per la concessionària es coincideix amb el criteri manifestat per l’interventor tant pel
que fa a la imprevisió del cost per causa imputable a l’administració, com en la necessitat d’indemnitzar
el dany causat a l’empresa per les raons que consten suficientment explicades a l’informe al qual em
remeto.
Per altre lloc, i sense perjudici de lo exposat a l’apartat primer, a la moció presentada per la
Portaveu del Grup Municipal Popular no es rebaten els arguments jurídics que motivaren l’acord de la
Junta de Govern Local, limitant-se a manifestar que procedeix declarar-ne la lesivitat perquè l’acord
provoca un perjudici a l’interès general i va en contra del principi de bona administració, sense que per
tant de la moció presentada se’n desprengui l’existència de cap vici d’anul·labilitat que pugui motivar
l’inici d’un procediment de lesivitat.
En conclusió, el que subscriu considera que l’acord de la Junta de Govern Local de data 2
d’agost és conforme a dret i que per tant no ens trobem davant els requisits establerts legalment per a
que es procedeixi a la revisió de l’acte tramitant un procediment de lesivitat.”.
Per tant rebutjaran la moció.
Sra. Costa: Aquest informe del qual ha llegit les seves conclusions el Sr. Torres, està signat pel
Secretari de l’Ajuntament, i li demana que s’adjunti literalment a l’Acta del Ple d’avui.
“INFORME.184
ASSUMPTE: INFORME JURÍDIC RELATIU A LA LEGALITAT DE L’ACORD ADOPTAT PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL AMB DATA DOS D’AGOST DE 2010, I A LA PROCEDÈNCIA D’INICIAR
PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A DECLAR LA LESIVITAT DEL MATEIX, A LA VISTA DE LA
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL POPULAR DENOMINADA : “ MOCIÓN QUE
PRESENTA EL GRUPO POPULAR SOBRE PROPUESTA DE ACUERDO PARA INICIAR EL
EXPEDIENTE SOBRE LESIVIDAD DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, DE
FECHA 2 DE AGOSTO DE 2010, DE APROBACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE
LA CONCESIONARIA DE LA ORA A LA INDEMNIZACIÓN POR PERJUICIO SOPORTADO POR LAS
LIQUIDACIONES DEL ITP “.
S’emet el present informe jurídic a petició verbal de la Sra. Alcaldessa i en relació a l’assumpte
citat a l’encapçalament.
ANTECEDENTS
Primer.- Al març de l’any 2007, la mercantil Park Control 2000 S.L concessionària del contracte
de gestió del servei públic d’estacionament regulat a diverses vies públiques del municipi d’Eivissa, en
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endavant ORA, va sol·licitar la modificació dels plecs que regien la concessió com a mecanisme de
restitució de l’equilibri econòmic del contracte que considerava alterat per la concurrència de diversos
factors, entre els que incloía les liquidacions de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics
Documentats.
Segon.- L’anterior sol·licitud va ser informada per l’Interventor de Fons el 30 de març de 2007.
En aquest informe, el Sr. Interventor considerava que les despeses meritades en concepte de l’ITP es
tenien que considerar com un cost imprevist ja que no es contemplaven al estudi econòmic base de la
licitació, entenent que procedia la compensació d’aquest cost mitjançant el descompte dels cànons
variables anuals que s’anessin generant. Al mateix informe s’informaven desfavorablement la resta de
pretensions de ruptura de l’equilibri econòmic sol·licitades per la concessionària.
Tercer.- La sol·licitud de Park Control 2000 S.L no va ser resolta de forma expressa per
l’Ajuntament d’Eivissa fins el dia 2 d’agost de 2010, quan la Junta de Govern Local, de conformitat a
l’informe emès pel lletrat Sr. Rubén Rodriguez Rodriguez, que analitza, entre d’altres aspectes de la
concessió, la procedència d’estimar la sol·licitud de març de 2007 presentada per la concessionària, va
acordar el següent::
“ PRIMER.- Desestimar la pretensió de la concessionària sobre la restitució de l’equilibri econòmic del
contracte en concepte de salaris superiors, pèrdua de places i interessos de demora de les liquidacions
d’ITP.
SEGON.- Estimar el dret de la concessionària a la indemnització pel perjudici suportat per les
liquidacions de l’ITP en l’import informat per la Intervenció municipal i minorat amb les compensacions
efectuades de facto sobre el canon variable, segons s’acordarà en el tràmit de liquidació dels contractes
corresponents.”
Quart.- L’anterior acord va ser notificat a la mercantil Park Control 2000 S.L, i de conformitat al
previst a l’article 88.3 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre Municipal i de Règim Local de les Illes
Balears es va comunicar a la portaveu del grup municipal popular l’acord mitjançant la remissió de
l’acta de la sessió de la Junta de Govern, sense que consti a aquesta Secretaria General la interposició
de cap recurs ni en via administrativa ni en via contenciosa administrativa contra el mateix.
Als anteriors antecedents l’hi són d’aplicació els següents
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- Amb caràcter previ a entrar en el fons de l’assumpte s’ha de fer constar que la Llei
4/1999 que modificà alguns articles de la Llei 30/1992, va afectar la regulació de la revisió dels actes
anul·lables, preveient-se a l’exposició de motius el següent:
“ En cuanto a los actos anulables, se elimina la potestad revisora de la Administración prevista en el
artículo 103, con lo que se obliga a la Administración pública a acudir a los Tribunales si quiere
revisarlos, mediante la pertinente previa declaración de lesividad y posterior impugnación,
eliminando también la posibilidad de que los ciudadanos utilizasen esta vía que había
desnaturalizado por concepto el régimen de los recursos administrativos. De esta forma, se colocan
Administración y ciudadanos en una posición equiparable”.
S’elimina doncs la possibilitat prevista a l’anterior article 103 de la Llei 30/1992 d’anul·lació
d’actes a instancia de part que, tal i com s’exposa a l’exposició de motius de la Llei 4/1999 havia
desnaturalitzat el règim de recursos administratius.
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En el cas que ens ocupa, el grup municipal que presenta la moció, ha pogut fer us de la
possibilitat d’interposar els recursos administratius o contenciosos administratius previstos a la
normativa aplicable si considerava no ajustat a dret l’acord de la Junta de Govern Local de data 2
d’agost, sense que consti al qui subscriu que així hagi estat, no procedint via presentació d’una moció al
plenari, pretendre l’anul·lació de l’acord mitjançant un procediment de lesivitat, quan no s’ha seguit la via
procedent que no era altre que la interposició dels recursos que s’estimessin oportuns.
SEGON.- Sense perjudici de lo anterior, i entrant en el fons de l’assumpte, l’article 103.1 de la
Llei 30/1992 de 26 de novembre reguladora del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, en endavant LRJAPAC, disposa:
“1. Las Administraciones públicas podrán declarar lesivos para el interés público los actos
favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de
esta Ley, a fin de proceder a su ulterior impugnación ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo..
2. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se
dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en
el mismo, en los términos establecidos por el artículo 84 de esta Ley”.
Per altre lloc l’article 63 de la LRJAPAC estableix :
“ 1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del
ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los
requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los
interesados.
3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo
implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo “.
A la vista de lo establert en els anteriors articles, i essent la finalitat del procediment de lesivitat el
poder procedir a la impugnació davant la jurisdicció contenciosa administrativa d’un acte administratiu
que es considera, per part de l’Administració, disconforme a dret, cal analitzar si es compleix aquest
requisit fonamental, o sigui la disconformitat a dret de l’acord de la Junta de Govern Local de 2 d’agost
de 2010.
En aquest sentit, tal i com s’ha mencionat als antecedents, l’acord de la Junta de Govern Local
va ser adoptat de conformitat als informes emesos per l’Interventor de Fons i per part del Lletrat Ruben
Rodriguez Rodriguez. En aquest últim informe s’analitza de manera pormenoritzada i profunda la
sol·licitud de Park Control 2000 S.L, i en relació a l’ITP arribant-se finalment a la conclusió, que acreditat
el perjudici suportat per la concessionària es coincideix amb el criteri manifestat per l’interventor tant pel
que fa a la imprevisió del cost per causa imputable a l’administració, com en la necessitat d’indemnitzar
el dany causat a l’empresa per les raons que consten suficientment explicades a l’informe al qual em
remeto.
Per altre lloc, i sense perjudici de lo exposat a l’apartat primer, a la moció presentada per la
Portaveu del Grup Municipal Popular no es rebaten els arguments jurídics que motivaren l’acord de la
Junta de Govern Local, limitant-se a manifestar que procedeix declarar-ne la lesivitat perquè l’acord
provoca un perjudici a l’interès general i va en contra del principi de bona administració, sense que per
tant de la moció presentada se’n desprengui l’existència de cap vici d’anul·labilitat que pugui motivar
l’inici d’un procediment de lesivitat.
En conclusió, el que subscriu considera que l’acord de la Junta de Govern Local de data 2
d’agost és conforme a dret i que per tant no ens trobem davant els requisits establerts legalment per a
que es procedeixi a la revisió de l’acte tramitant un procediment de lesivitat.
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Aquest és el parer del que subscriu el qual sotmet a qualsevol altre millor fundat en dret.
Eivissa a 24 de novembre de 2010
Sotmesa a votació la petició de la Sra. Marí del vot nominal, es rebutja perquè no es considera
necessàri, amb els vots en contra de la Sra. Costa, Fernández, Mengual, i Srs. Pizarro, Torres,
Ferrer, Costa, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez, i a favor de les Sres. Marí Ferrer, Marí Torres,
Martínez, Cava de Llano, i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Trejo i Marí
Sotmesa la moció a votació, és desestimada amb els vots en contra de la Sra. Costa, Fernández,
Mengual, i Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez, i a favor de les Sres.
Marí Ferrer, Marí Torres, Martínez, Cava de Llano, i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Trejo i Marí.
S’absenta la Sra. Marí Ferrer
2.2.- Moció del Grup Popular sobre proposta d’acord per a l’elaboració d’una ordenança reguladora
per a la prestació de les ajudes d’urgent necessitat.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA
SOBRE PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA ORDENANZA
REGULADORA PARA LA PRESTACIÓN DE LAS AYUDAS DE URGENTE NECESIDAD
Dª. CAROLINA CAVA DE LLANO CARRIÓ, 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:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Dentro del marco legal establecido por la legislación vigente, para el Grupo Municipal Popular, las
políticas sociales deben ser una prioridad del Ayuntamiento de Eivissa, especialmente en
situaciones de crisis económica como en la que nos encontramos, al ser necesario anticipar el
posible incremento de necesidades sociales y asistenciales que puedan producirse en nuestra
ciudad.
Las ayudas de emergencia social son prestaciones económica, de carácter extraordinario,
destinadas a paliar, total o parcialmente, y de forma individualizada, situaciones de urgencia de
personas afectadas por un estado de necesidad. Por su propia naturaleza, estas ayudas deberían
caracterizarse por su inmediatez en su concesión. Además, y ante el previsible aumento de
necesidades que se puedan producir en los próximos meses, se debe garantizar que exista el
crédito suficiente en todo momento para hacer frente al pago de las mismas.
Además, y en línea con las prioridades marcadas por el Gobierno de la Nación para los próximos
meses, se debería arbitrar desde el Ayuntamiento de Eivissa una línea especial de ayudas para las
familias del municipio en la que todos sus miembros se encuentren en situación de desempleo.
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Por todo ello, se somete a la consideración del Pleno la aprobación del siguiente
ACUERDO
1.- Se procederá a elaborar una ordenanza reguladora para la prestación de las ayudas de urgente
necesidad, caracterizada por tratarse de una línea de ayudas abierta durante todo el ejercicio, no
sujeta a convocatoria anual, y por la inmediatez en su concesión, estableciéndose para ello el plazo
máximo de diez días para la resolución de la concesión, desde que se solicita, y de un mes para el
pago de la ayuda.
2.- Se adoptará el compromiso expreso de proceder a suplementar, de manera inmediata, la partida
destinada a ayudas de emergencia social en cuanto resulte insuficiente. (Todo ello -puntos 1 y 2-,
siguiendo la tramitación administrativa marcada por los servicios jurídicos municipales).
3.- Se elaborará un plan especial de seguimiento y ayuda económica, consensuado con los grupos
políticos, destinado a la especial protección de las familias del municipio en la que todos sus
miembros se encuentren en el desempleo.
En Eivissa, a 16 de noviembre de 2010
Fdo. Carolina Cava de Llano Carrió
Concejal del Grupo Municipal Popular
Ayuntamiento de Eivissa”
Intervencions:
Sra. Cava de Llano: Hi ha poc que explicar perquè és una proposta molt simple. És la possibilitat
d’elaborar una ordenança reguladora per a la prestació d’ajudes d’urgent necessitat. Això ve motivat
perquè la temporada ha set molt curta, amb la qual cosa hi haurà moltes persones que no tindran la
possibilitat de tenir atur, i inclús l’ajuda serà insuficient. Hi ha famílies que tots els seus components
estan en situació molt precària.
Hi ha ajudes de Benestar Social però són insuficients, i seria important per aquestes persones que
poguessin arribar a un acord. Demana que s’asseguin i puguin trobar una solució per aquestes
famílies que estan amb tots els seus membres en atur.
Sr. Sánchez: No està d’acord amb la forma que ho planteja i entén que no millora la situació actual.
En la moció que presenta hi ha tres idees, i només n’ha exposat una, que és una espècie de pla
d’ajuda a aturats. Després ha plantejat assegurar el crèdit suficient perquè les ajudes sempre es
puguin donar, i després una espècie d’ordenança reguladora per a la concessió d’ajudes.
Planteja una sèrie d’ajudes per a famílies amb tots els seus membres a l’atur, però no explica quin
procediment, o quin tipus d’ajuda proposa en concret.
Si vol li pot explicar que fan amb les famílies en atur. S’han donat les indicacions per part de la
Direcció d’Àrea de la Regidoria de Benestar Social a tots els professionals, de que si es troben amb
un cas de famílies amb tots els seus membres a l’atur i no tenen cap tipus d’ingrés, el primer que es
fa és tramitar una renda mínima d’inserció, que és una ajuda que es dona durant un any
prorrogable. Les tramita l’Ajuntament però les dona el Consell, i fins ara no se n’ha denegat cap.
Des del Consell ja se’ls ha dit que aquestes ajudes es donaran sempre.
A més si és necessari es complementa aquesta renda, amb l’ajuda de les partides pressupostàries
que té l’Ajuntament per ajudes socials. Amb la qual cosa creu que tenen un sistema bo de cobertura
de les necessitats d’una família que tots els seus membres estiguin a l’atur.
El que passa és que la renda mínima d’inserció, és incompatible amb un altre tipus d’ajuda similar.
Si l’Ajuntament possés en marxa un pla en el qual es donés una ajuda pareguda, no podrien
tramitar la renda mínima d’inserció.
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Creu que es millor el sistema que estan aplicant actualment, que el que planteja la Sra. Cava de
Llano. Permet la col·laboració entre institucions, alleujar econòmicament a l’Ajuntament, i
complementar millor les ajudes que ara mateix està rebent la ciutadania.
Li pregunta quines són les deficiències que detecta en el procediment municipal, i com ho faria.
Sra. Cava de Llano: Una renda d’inserció de quatre-cents euros per una família és poc. Les
possibilitats serien parlar amb el Consell per canviar les bases, i poder augmentar aquesta renda.
Ja sap que hi ha altres ajudes, i també sap que n’hi algunes que s’han denegat, no de les rendes
d’inserció sinó d’una ajuda que hi havia per a nens petits en casos determinats, en famílies que el
pare està a l’atur i la mare només té una mitja jornada. Si volen hi ha solucions per millorar
aquestes ajudes. Hi ha prioritats, llevin els sous d’una altra banda, però no li digui un no taxant
perquè hi ha gent que està esperant perquè amb la renda d’inserció no arriben de cap de les
maneres.
Sr. Sánchez: No li ha dit un no taxant. És un sistema en el qual dos institucions col·laboren per
donar la millor i major ajuda possible a les famílies. La renda mínima d’inserció és una llei estatal i
el Consell no pot canviar les bases, doncs són una sèrie de criteris que venen a nivell estatal, i per
tant són ajudes que estan absolutament reglades.
Diu que no s’ha de ser rígid. En la seva moció planteja una ordenança reguladora, i no hi ha res
més rígid que una ordenança.
També diu que ell rep les peticions. No decideix absolutament cap ajuda, perquè el criteri d’aquest
Ajuntament és que un polític no decideix una ajuda, decideixen els tècnics. Si es deneguen ajudes
és per criteris tècnics. La decisió la valora un tècnic, la supervisa el coordinador d’Unitat de Treball
Social, solen passar per reunió d’equip d’aquesta Unitat. Si la quantitat supera els dos-cents euros
ho supervisa la Cap de Treball Social, i si la quantitat supera els cinc-cents euros, ho supervisa la
Directora de l’Àrea de Treball Social.
Entrant en el que planteja la Sra. Cava de Llano ja s’està fent.
Si planteja un sistema d’ajuda en què tota la càrrega sigui per l’Ajuntament, es pregunta d’on
trauran els diners.
En la moció planteja que hi ha que assegurar quantitats econòmiques per ajudes assistencials.
L’Ajuntament ho ve fent des de l’any 2008. Si es necessita les ajudes surten.
El que l’equip de govern farà es utilitzar tots els recursos disponibles d’altres institucions, per tractar
d’assegurar que les famílies tinguin la major ajuda possible, de manera que col·laborant entre tots
puguin tenir una millor cobertura. Si tot ho té que fer l’Ajuntament no arribarem.
La prioritat de l’Ajuntament és cobrir necessitats bàsiques i així s’està fent
Sotmesa a votació, és desestimada amb els vots en contra de la Sra. Costa, Fernández, Mengual, i
Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez, i a favor de les Sres. Marí Torres,
Martínez, Cava de Llano, i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Trejo i Marí.
2.3.- Moció conjunta de suport a la candidatura de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial
de la Unesco.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS PROGRESSISTA I POPULAR DE
SUPORT A LA CANDIDATURA DE LA SERRA DE TRAMUNTANA COM A PATRIMONI
MUNDIAL DE LA UNESCO
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el Consell de Mallorca va impulsar la candidatura de la Serra de Tramuntana com a
Patrimoni Mundial de la UNESCO en la categoria de Paisatge Cultural.
Atès que el Consejo Nacional de Patrimonio del Ministerio de Cultura del govern espanyol va
escollir la Serra de Tramuntana com la única candidatura que presenta Espanya l’any 2010 com a
Paisatge Cultural davant la UNESCO.
Atesos els innegables valors naturals, paisatgístics, històrics i patrimonials que fan de la Serra de
Tramuntana un espai únic per a entendre l’evolució de la illa de Mallorca i l’acció de l’home sobre la
natura.
Per tal d’assolir el reconeixement de la UNESCO és important que tota la gent que s'estima
aquestes Illes doni suport a aquest projecte. I així resulta necessari que facem públic el nostre
suport a aquesta candidatura per demostrar l’adhesió de la ciutadania d'Eivissa a la candidatura de
la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial de la UNESCO.
Convençuts de tot això i, en conseqüència, presentam al Ple de l'Ajuntament la següent
PROPOSTA D'ACORD:
-

L’Ajuntament d'Eivissa expressa el seu suport a la candidatura de la Serra de
Tramuntana com a Patrimoni Mundial de la UNESCO en la categoria de Paisatge
Cultural.

- Comunicar aquest acord al Consell de Mallorca i al Ministeri de Cultura per tal
s’inclogui dins l’expedient de la candidatura presentat a la UNESCO.
Sgt. Santiago Pizarro Simón
Portaveu del Grup Municipal
Progressista

que

Sgt. Virtudes Marí Ferrer
Portaveu del Grup Municipal
Popular”

Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat

2.4.- Moció conjunta de declaració institucional sobre violacions dels drets humans al Sàhara
Occidental.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE VIOLACIONS DELS DRETS HUMANS AL SÀHARA
OCCIDENTAL
Fa més de trenta-cinc anys que el poble sahrauí viu desposseït de la seva terra i de la capacitat de
decidir sobre el seu futur. Durant tot aquest temps, els sahrauís han viscut dividits entre els qui
patien el dur exili dels campaments de refugiats de Tindouf i els qui vivien als territoris ocupats,
víctimes d’una insuportable repressió que els ha fet conèixer les desaparicions, la tortura i la
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negació de totes dels llibertats. El poble sahrauí dels territoris ocupats ha viscut i viu una cruel
situació de discriminació a la seva pròpia terra.
Fa poques setmanes una gran quantitat de sahrauís dels territoris ocupats alçà, a pocs quilòmetres
d’El Aaiún, un campament de haimas amb l’objectiu de denunciar les seves insostenibles
condicions de vida. Es tractava d’una protesta pacífica que ràpidament va créixer, fins a reunir més
de 20.000 persones. La matinada del 8 de novembre, l’exèrcit i la policia marroquins varen iniciar un
brutal atac contra aquest campament i contra tota la seva població, infants inclosos. Aquest atac ha
desfermat episodis de violència a la ciutat, en què la població sahrauí és objecte d’atacs per part de
forces de l’ordre i de la població civil.
Aquests esdeveniments coincideixen amb l’inici d’una nova ronda de negociacions entre el Marroc i
el Front Polisario, la qual cosa posa de manifest la nul·la voluntat del règim marroquí d’arribar a una
solució negociada. Una vegada més, la comunitat internacional ha reaccionat amb incomprensible
complaença davant les violacions dels drets humans dels sahrauís.
El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa condemna el brutal atac de l’exèrcit i la policia marroquins als
campaments de protesta alçats pels sahrauís al costat de la ciutat d’El Aaiún.
El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa insta al govern espanyol, la Unió Europea i les Nacions Unides a
emprendre mesures efectives adreçades a la protecció dels drets humans al Sàhara Occidental, la
violació dels quals és evident malgrat el control informatiu que ha impedit el lliure exercici de les
seves activitats als professionals de la informació.
El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa reitera la necessitat d’una sortida al conflicte que sigui justa,
pacífica i respectuosa amb la legalitat internacional i amb el dret d’autodeterminació del poble
sahrauí.
Eivissa, 15 de novembre de 2010
Sgt. Santiago Pizarro Simón
Portaveu Grup Municipal Progressista

Sgt. Virtudes Marí Ferrer
Portaveu Grup Municipal Popular”

Intervencions:
Sr. Pizarro: És una moció idíl·lica, que es pràcticament idèntica a l’aprovada pel Parlament de les
Illes Balears,
Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat.

2.5.- Moció del Grup Popular sobre proposta d’acord per a la publicació a la web municipal de les
dades relatives a la situació econòmico-financera de l’Ajuntament d’Eivissa a l’objecte d’incrementar
la transparència en la gestió.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE PROPUESTA DE
ACUERDO PARA LA PUBLICACIÓN EN LA WEB MUNICIPAL DE LOS DATOS
RELATIVOS A LA SITUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE
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EIVISSA AL OBJETO DE INCREMENTAR LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN
Dª. VIRTUDES MARÍ FERRER, portavoz 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
En ocasiones se ha señalado que las administraciones públicas tienen que tener las paredes, el
suelo y el techo de cristal. En la práctica, esto se traduce en que ningún aspecto de la gestión
pública debe permanecer oculto a los administrados, ya que la razón de ser de aquella es trabajar
al servicio de los ciudadanos.
La contratación pública, la deuda municipal o la gestión de ingresos y gastos deben ser ejemplo de
transparencia, generando no sólo una buena imagen de la Administración sino del municipio
mismo. Contribuir a incrementar estos niveles de transparencia es competencia de los políticos y es
condición indispensable para la salud democrática y para garantizar que los intereses de los
administrados estén plenamente salvaguardados.
El ejercicio de la política exige ser valientes y entender esta actividad como un ejercicio de servicio
a los ciudadanos. Internet y las nuevas tecnologías nos ofrecen la posibilidad de experimentar
nuevas fórmulas que mejoren la transparencia en la gestión pública. Los gestores públicos actuales
debemos evolucionar y utilizar todas estas fórmulas para construir mejores ciudades, ofrecer un
mejor servicio basado en la transparencia en la gestión y, al mismo tiempo, recuperar ante la
ciudadanía la credibilidad perdida de la Política.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone el siguiente acuerdo
ACUERDO
El Pleno del Ayuntamiento de Eivissa acuerda la publicación inmediata en la página web del
Ayuntamiento, dentro del área temática de Hisenda, Serveis Generals, Comunicació i Cooperació,
de forma clara y accesible, la siguiente información:
A) En relación con la TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA:
Información contable y presupuestaria
- Las Cuentas Anuales del Ayuntamiento (Balance, Cuenta Resultado económico-patrimonial, y
Memoria).
- La liquidación del presupuesto.
- Las alegaciones formuladas a los Presupuestos en el periodo de información pública.
- Informes periódicos de la ejecución de los Presupuestos.
- Las Modificaciones presupuestarias aprobadas por el Pleno.
- Los Informes de Auditoría o los de los Órganos de control externo (Tribunales de Cuentas) del
Ayuntamiento.
- Superávit (o déficit) por habitante (Resultado presupuestario ajustado / Nº habitantes).
- Autonomía fiscal (Derechos reconocidos netos de ingresos tributarios / Derechos reconocidos
netos totales).
Transparencia en los ingresos y gastos municipales
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- Ingresos fiscales por habitante (Ingresos tributarios/Nº habitantes).
- Gasto por habitante (Obligaciones reconocidas netas / Nº habitantes).
- Inversión por habitante (Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII) / Nº habitantes).
- Periodo medio de pago (Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas
netas).
- Periodo medio de cobro (Derechos pendientes de cobro (Cap. I a III) x 365 / Derechos
reconocidos netos).
Transparencia en las deudas municipales
- Importe de la deuda pública municipal.
- Evolución de la deuda en comparación con ejercicios anteriores.
- Endeudamiento por habitante (Pasivo exigible (financiero) / Nº habitantes).
- Endeudamiento relativo (Deuda Municipal/Presupuesto total Ayuntamiento).
B) En relación con la TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS
Procedimiento de contratación
- Composición y convocatorias de las Mesas de contratación.
- Entidades que han resultado ganadoras (adjudicatarias) en los procesos de contratación así como
aquellas que no lo han sido, y las razones de la adjudicación.
Relaciones y operaciones con proveedores y contratistas
- Lista y cuantía de las operaciones con los proveedores más importantes del Ayuntamiento.
- Lista y la cuantía de operaciones con los adjudicatarios y contratistas más importantes del
Ayuntamiento.
Eivissa, a 21 de noviembre de 2010
Fdo. Virtudes Marí Ferrer
Portavoz del Grupo Municipal Popular
Ayuntamiento de Eivissa”
Intervencions:
Sr. Díaz de Entresotos: El ciutadà se sent partícip de l’activitat pública, i té dret a conèixer i opinar
sobre ella, com a ciutadà i no com a súbdit. Això s’ha de traduir en diverses qüestions que avui en
dia tenim bastant avançades, doncs participem en la vida pública en condicions més o menys
raonables, però encara hi ha moltes coses que queden de l’actitud dictatorial i de falta de
transparència de les administracions públiques.
Hi ha una organització no governamental, en la qual no només hi participen persones físiques, sinó
també institucions, empreses, governs, que es diu “Transparencia Internacional” que busca la lluita
contra la corrupció i l’apropament de les decisions del poder al ciutadà. Això es fa no des de la
denúncia i dels casos de corrupció, sinó des d’un plànol molt positiu que és fer arribar a la població,
a través d’un mitjans senzills, la possibilitat de poder controlar l’activitat dels polítics que els
dirigeixen. En aquest sentit s’ha de destacar la creació d’un índex, que estableix un sèrie de criteris
i una avaluació periòdica del compliment d’uns objectius, que va donant una valoració estimulant
del nivell de control i coneixement de la població i facilitat d’accés d’aquesta, respecte del que és
l’activitat pública, en tot el que suposa fonamentalment conseqüències econòmiques per a
administrats i administradors. En aquest sentit l’índex de transparència dels ajuntaments, està basat
en la utilització de les noves tecnologies, i aprofitant que la majoria de les entitats locals disposen
de pàgina web, més o menys desenvolupada, intenta fer una relació de coses que han de ser
exposades a les webs, perquè el ciutadà pugui tenir un coneixement més profund dels temes.
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En general hi ha varis punts, que serien la informació sobre la Corporació Municipal, les relacions
amb els ciutadans i la societat, la transparència econòmic-financera, la transparència de les
contractacions de serveis, la transparència en matèria d’urbanisme i obres públiques.
La pàgina web de l’Ajuntament d’Eivissa, conté bona part d’aquesta informació, però encara no és
el que hauria de ser.
El que demanen a través d’aquesta moció, és que es prenguin en consideració els criteris d’aquesta
organització no governamental, perquè el desenvolupament de la pàgina web es faci en els termes
de donar una major comunicació al ciutadans, dels punts que apareixen a la moció.
Per exemple, en la informació sobre la Corporació municipal s’explicaria l’estructura de
l’Ajuntament, les persones que representen a cada un dels elements que el configuren. Això ja està
a la pàgina web, però no té el desenvolupament complet.
La informació sobre normes i reglamentacions municipals, l’Ajuntament la té a prou ben
desenvolupada.
La informació sobre l’atenció al ciutadà és un poc pobre.
La transparència econòmic-financera és on més dèficit d’informació que es col·loca a la web.
No hi ha informació contable i pressupostària d’accés públic.
No hi ha transparència quan a ingressos i despeses municipals, ni quan als nivells de deute
municipal.
Les contractacions de serveis es limita a la part relativa al perfil del contractista, però no apareix
informació sobre les quanties, ni la forma de contractació.
En matèria d’urbanisme i obres públiques és on hi ha més deficiències.
L’opinió del Grup Popular és que l’Ajuntament no té cap competència en matèria de seguretat
nacional, ni en qüestions que puguin posar en perill l’estat de dret. Per tant res relacionat amb
l’activitat municipal ha de ser ocultat. La transparència ha de ser la clau de la relació del ciutadà
amb l’Administració. Fins ara la informació que té la ciutadania només és la que surt del plens.
Seria un acte de respecte als ciutadans deixar que ells analitzessin i preguntessin directament
sobre les qüestions que puguin veure, això fomentaria els llaços entre la ciutadania i l’Ajuntament, i
acabaria amb molts mals entesos.
En aquest sentit el que proposen és una reforma de la pàgina web, per adaptar-la a les
prescripcions de transparència internacional. Creuen que és una cosa per a la qual es tenen els
mitjans, i no té perquè ser excessivament costós. Encara que la implantació no pogués ser
immediata, el Grup Popular col·laboraria perquè es realitzés d’una forma gradual.
Sr. Pizarro: Votaran a favor de la moció, i publicaran a la pàgina web els comptes anuals de
l’Ajuntament, que és el document en el qual ve recollit pràcticament el 100 % dels indicadors que
detalla el Sr. Díaz de Entresotos en la seua proposta d’acord.
Sr. Díaz de Entresotos: No és suficient amb això. Han d’explicar el que publiquen. Li accepta
gustós que s’introdueixi, però no n’hi ha prou amb això. Estant parlant només del punt c, que és
transparència econòmic-financera, i per exemple no parlen de la transparència en les
contractacions de serveis.
Li pareix bé que donin una passa, però el que vol és un compromís perquè això es desenvolupi en
els propers mesos.
Sr. Pizarro: Si li diu que no es queixa, i si li diu que sí també.
De contractació ja hi ha tota la informació a la pàgina web. Hi ha cadascun dels contractes en el
perfil del contractant, el tipus de contractació, el pressupost pel qual es treu, els criteris
d’adjudicació, qui forma part de la mesa, tot. A més es publica tot al BOIB.
Respecte a la transparència econòmic-financera, pareix que li agrada però no del tot. El que li diu el
Sr. Díaz de que tenen que aparèixer els comptes anuals, els balanç, el compte de resultats, la
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memòria, la liquidació del pressupost, els informes d’auditoria del Tribunal de comptes, etc., tot hi
està.
Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat.
Es reincorpora la Sra. Marí Ferrer.
2.6.- Moció del Grup Popular sobre proposta d’acord per unificar el pagament dels tributs locals i el
seu abonament en dotze quotes mensuals.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA
SOBRE PROPUESTA DE ACUERDO PARA UNIFICAR EL PAGO DE LOS TRIBUTOS LOCALES Y SU
ABONO EN DOCE CUOTAS MENSUALES
Dª. VIRTUDES MARÍ FERRER, portavoz 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
El Impuesto de Bienes Inmuebles, el de Vehículos de Tracción Mecánica, el Impuesto de
Actividades Económicas, la Tasa de Basuras o la de Reserva de Aparcamiento (vado), son pagos
ineludibles que, más tarde o más temprano, se van acumulando junto a la hipoteca, el préstamo del
coche, los recibos domésticos, la cesta de la compra, el carburante... Al final, todo suma, y más en
un momento como el actual, cuando los efectos de la crisis en el bolsillo obligan al contribuyente a
hacer más equilibrios económicos que nunca. Por ello, de cara al pago de los impuestos del
próximo año, gozaría de un mayor margen si pudiera fraccionar el importe de los tributos
municipales.
Partiendo de la base de que los pagos, con crisis económica o sin ella, nunca resultan cómodos
para la gran mayoría de los ciudadanos, el Ayuntamiento debe comprometerse a realizar y ofrecer
al contribuyente el cálculo de sus impuestos municipales al comienzo del ejercicio y establecer, con
su acuerdo, un calendario de pagos, que incluya la posibilidad de cuotas temporales, trimestrales o
mensuales.
Hoy se hacen todavía más necesarias medidas que ofrezcan a los contribuyentes la posibilidad de
hacer un plan personalizado para fraccionar los pagos de los diferentes tributos a lo largo de todo el
año. El sistema sería muy sencillo: a principios de año, el Ayuntamiento comunicaría a cada
contribuyente los tributos a pagar (IBI, IAE, basuras, circulación, vado, terrazas,…) haciendo una
suma total y dando la posibilidad de dividir el pago en doce meses. La cantidad a pagar, que deberá
estar domiciliada, sería la misma todos los meses.
Este sistema, además de cómodo, trata de dar todas las facilidades posibles y de que el pago de
los impuestos no suponga una asfixia para el ciudadano.
Por ello, el Grupo Municipal Popular propone al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO
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El Pleno del Ayuntamiento de Eivissa acuerda adoptar las medidas necesarias para que los
contribuyentes del Ayuntamiento de Eivissa que lo deseen realicen el pago de sus impuestos y
tasas de 2011 de forma fraccionada, en mensualidades iguales a lo largo del año, sin coste alguno
para quienes elijan esta modalidad de pago.
Eivissa, a 22 de noviembre de 2010
Fdo. Virtudes Marí Ferrer
Portavoz del Grupo Municipal Popular
Ayuntamiento de Eivissa”
Intervencions:
Sr. Díaz de Entresotos: És una reivindicació que han plantejat en vàries ocasions, i que fins ara,
per determinades raons, s’ha anat rebutjant.
Ara el que pretenen és donat un pas més, que creuen que és raonable i que s’està implantant en
quasi tots els municipis d’Espanya, que no és ni més ni menys la possibilitat de que en aquells
tributs que estan clars, donar l’oportunitat al ciutadà del fraccionament de pagament, però a l’hora
de la veritat, avançant part del pagament respecte dels períodes voluntaris de cobrança. Això és
una bona mesura quan al contribuent, perquè li permetrà distribuir els pagaments en el temps.
Creu que és una bona mesura per a les arques municipals, donat que pot mitigar l’estacionalitat
dels ingressos per fems, IBI i vehicles, que se centren sempre en una determinada època de l’any,
amb la conseqüent despesa financera per atendre les despeses corrents de l’Ajuntament, generada
perquè a vegades no hi ha nivell d’ingressos suficients per atendre les despeses en el moment que
toca.
Curiosament els ingressos més estables són els impostos que es recapten directament, i no la
resta d’ingressos que no depenen de la pròpia recaptació municipal, sinó de la decisió d’una altra
administració. Això provoca problemes seriosos de Tresoreria, que amb aquest sistema
d’implantació gradual s’aniria mitigant.
Sr. Pizarro: L’equip de govern és de la idea que el que funciona millor no tocar-ho. El cobrament
dels impostos funciona de forma excel·lent. Aquest any en voluntària s’ha ingressat pels ciutadans
el 87,48 % de mitja de tots els impostos. Si parlen d’IBI ha set superior al 90%, i l’IAE ha set quasi
del 94%. Per tant creu que els ciutadans ho duen be i compleixen amb les seves obligacions amb
l’Ajuntament sense més problemes.
Sr. Díaz de Entresotos: Creu que no ha entès el sentit de la moció. Clar que funciona perquè si no
paguen al dia següent tenen un 20% de recàrrec.
Del que estan parlant és de buscar una millora del grau de satisfacció ciutadana, sense provocar un
perjudici a l’Ajuntament.
El que ja sabien és que la ciutadania d’Eivissa és bona pagadora.
El que li demana és una millora. No s’empitjoraria per implantar aquest mètode.
Entén que aquesta és una moció constructiva, que no perjudica a ningú, que no li costa diners a
l’Ajuntament, sinó que surt beneficiat, i a més augmentarà el grau de satisfacció de la ciutadania.
Tot el que ve del Partit Popular es rebutjat de forma directa, sense plantejar que tal vegada darrera
hi hagi una bona intenció.
Li demana que reconsideri l’actitud, i parli amb els tècnics, amb l’empresa de recaptació, vegi si el
que proposa el Grup Popular és viable, i consulti a l’Interventor i al Tresorer, que està segur que
estaran encantats.
Sr. Pizarro: Diu que tot el que ve del Partit Popular es rebutjat, i fa uns minuts que els hi acaben
d’aprovar una moció.
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Quan va llegir la moció el primer que va fer va ser parlar amb el Tresorer, i aquest li va dir que no és
viable.
Una de les raons és perquè els padrons d’IBI, els presenta la Ponència del Cadastre a partir de l’1
de març, el padrons de l’impost de vehicles, el fa Tràfic i els comunica a l’Ajuntament no abans de
juny, i el padrons de l’IAE el fa Hisenda i els comunica en juny. Per tant, si els padrons en els quals
es basa l’Ajuntament per fer el cobrament dels tributs, són redactats en març-abril i juny, es
pregunta com poden comunicar en gener als ciutadans el que deuen.
Sotmesa a votació, és desestimada amb els vots en contra de la Sra. Costa, Fernández, Mengual, i
Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez, i a favor de les Sres. Marí Ferrer,
Marí Torres, Martínez, Cava de Llano, i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Trejo i Marí.
3r. 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.
4t. Mocions sense proposta d’acord:
4.1.- Moció del Grup Popular amb relació als motius i criteris tècnics i/o polítics que ha portat a
l’equip de govern a la prohibició d’us de la piscina municipal de Can Misses.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“MOCIÓN DE CONTROL
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 los motivos y criterios técnicos y/o políticos que han llevado al actual equipo de
Gobierno a la prohibición de uso para los usuarios y entidades deportivas de la piscina
municipal de Can Misses.
- Actuaciones previstas en la citada instalación municipal con especificación de objeto,
presupuesto y plazos.
Eivissa, a 21 de noviembre de 2010
Fdo. Rafael Triguero Costa
Concejal del Grupo Municipal Popular
Ayuntamiento de Eivissa”
Intervencions:
Sr. Trejo: Aquesta moció l’han tractat a la Junta Rectora del Patronat d’avui de matí abans del Ple, i
han acordat retirar-la, perquè està tot aclarit.
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5è. Precs i preguntes:
5.1.- Sr. Prats: Per quin motiu estant tallant arbres en el parc de la Pau?
Sr. Rubio: Estaven malats.
5.2.- Sra. Marí Torres: Fa més d’un any es va decidir el concurs d’idees per a la redacció del
projecte de remodelació de Vara de Rey. Per què no han presentat res?
Sr. Costa: S’havia de redefinir el projecte per un tema pressupostari, adaptar-lo al pressupost real
del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat. Segurament abans de final d’any el projecte ja
estarà redactat. Qualsevol cosa si vol li pot explicar en persona.
5.3.- Sr. Díaz de Entresotos: A la última Comissió d’Hisenda, va demanar les liquidacions de Park
Control dels darrers anys. Va dir que sí que se’ls hi donarien abans del Ple. El Secretari diu que no
té res.
Sr. Pizarro: Va dir que li contestaria per escrit al Ple.
Sra. Costa: Ara li donarà la resposta per escrit la qual constarà en acta.
“A/A Sr. Jaime Díaz de Entresotos
En relación a las preguntas efectuadas en pleno relativas a diversas cuestiones acerca de la
empresa Park Control 2000 le adjunto:
1.- Informe de la Tesorería municipal sobre la deuda de esta empresa con el Ayuntamiento de
Eivissa.
2.- Informe del Interventor municipal relativo al resto de cuestiones planteadas.
Eivissa, 24 de noviembre de 2010
Sgt. Santiago Pizarro Simón
Primer Teniente de Alcalde.
“INFORME DE TESORERIA
ASUNTO: Petición del Tte. De Alcalde Santiago Pizarro a solicitud del Sr. Díaz de Entresotos,
según petición del Pleno de 29 de Junio de 2010.
Primero.- En relación a la deuda, de Park Control, que corresponde a canon fijo, a fecha 1º de
marzo de 2010, la cantidad que adeudaba la Empresa, ascendía al importe de 673.502,68 Euros.
Segundo.- En relación a la deuda a fecha de hoy, en concepto de cánones exigidos a la Empresa,
asciende a la cantidad es de 199.013,66 Euros.
Tercero.- Resulta por tanto, que a fecha de hoy, la deuda de la Empresa con la Corporación, ha
sido rebajada en la cantidad de 474.489,02 Euros.
Eivissa a 3 de noviembre de 2010
EL TESORERO,
Fdo. José Torres Riera
Tesorero Acctal.”
“INFORME DE INTERVENCIÓN
ASUNTO: SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS EXPEDIENTES RELATIVOS A LAS
LIQUIDACIONES DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2007,
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2008 Y 2009 PRESENTADOS POR LA EMPRESA CONCESIONARIA DEL SERVICIO PARK
CONTROL 2000 S.L.
A petición verbal del Primer Teniente de Alcalde delegado del Área de Administración
Municipal y a los efectos de dar contestación a la pregunta formulada en el Pleno de la Corporación
por parte del Grupo Municipal Popular, esta Intervención emite informe relativo a la actual situación
administrativa de las liquidaciones de ingresos y gastos correspondientes a los ejercicios 2007,
2008 y 2009 presentadas por la empresa concesionaria PARK CONTROL 2000 S.L. en relación a
las concesiones de estacionamiento regulado (O.R.A.).
Liquidación de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio 2007
La empresa concesionaria del servicio PARK CONTROL 2000 S.L. procedió en fecha
de febrero de 2010 a la presentación de la documentación correspondiente a dicha liquidación.
Esta Intervención emitió el preceptivo informe de fiscalización relativo a la liquidación
ingresos y gastos de referencia en fecha 22 de septiembre de 2010.
Liquidación de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio 2008
La empresa concesionaria del servicio PARK CONTROL 2000 S.L. procedió en fecha
de marzo de 2010 a la presentación de la documentación correspondiente a dicha liquidación.
Esta Intervención emitió el preceptivo informe de fiscalización relativo a la liquidación
ingresos y gastos de referencia en fecha 17 de noviembre de 2010.
Liquidación de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio 2009
La empresa concesionaria del servicio PARK CONTROL 2000 S.L. procedió en fecha
de marzo de 2010 a la presentación de la documentación correspondiente a dicha liquidación.
Esta Intervención emitió el preceptivo informe de fiscalización relativo a la liquidación
ingresos y gastos de referencia en fecha 17 de noviembre de 2010.

25
de
31
de
31
de

Que teniendo en cuenta que en sesión de la Junta de Govern Local celebrada en fecha 2
de agosto de 2010 se acordó la resolución de los contratos concesionales de referencia por
incumplimiento culpable de obligaciones esenciales por parte de la empresa concesionaria, así
como también se acordó la incoación del expediente correspondiente para proceder a la liquidación
de dichos contratos, esta Intervención informa que según lo dispuesto en el informe jurídico externo
emitido en fecha 5 de julio de 2010 por el abogado A. Rubén Rodríguez Rodríguez, el importe
resultante en concepto de canon variable derivado de las liquidaciones de ingresos y gastos de
referencia, es uno de los aspectos económicos a recoger en la propuesta de liquidación a elaborar
por los Servicios Técnicos correspondientes en el marco de las actuaciones relativas al expediente
incoado por al Corporación a tal efecto.
Eivissa, a 22 de noviembre de 2010
EL INTERVENTOR,
Fdo: Mario Añibarro Juan
Interventor Acctal.”.
5.4.- Sra. Martínez: 1. Quan començaran les obres de l’escola de sa Bodega?
2. Com està la caldera del C.P. cas Serres?
Sra. Costa: 1. L’escola de sa Bodega començarà de manera imminent, i es començarà a buidar
l’aparcament del carrer Murcia. Ja s’han fet els replantejaments que s’havien de fer per part dels
tècnics, s’han nomenat els directors de l’obra, i es farà el tancament el proper dilluns.
Sra. Fernández: 2. Al encendre la caldera per primera vegada enguany, es va produir vapor
d’aigua. Els tècnics de l’empresa de manteniment, hi varen tornar per identificar que efectivament
només era vapor d’aigua i que no hi havia cap problema, que era normal quan s’encén un aparat
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d’aquest tipus després de tants de mesos d’estar apagat.
5.5.- Sr. Marí: Referent a l’arreglo que s’ha fet de l’enrajolat dels carrers Pere Tur i Joan Roman,
que s’ha adjudicat per un pressupost de 20.000 euros amb una garantia de 5 anys, i esent les
peces pràcticament idèntiques a les que hi havia, com distingiran les peces que tenen garantia per
5 anys?
Sr. Rubio: No són les mateixes. El gruix és diferent i la base també, per la qual cosa es
diferenciaran molt bé de les antigues.
5.6.- Sra. Cava de Llano: 1. És incompatible per a les Associacions tenir firmat un conveni amb
l’Ajuntament i optar a les subvencions municipals?
2. Demana que no tornin a perdre els sous que l’any passat es van perdre per presentar tard un
projecte de subvenció de benestar social.
3. Estan incomplint un acord de Ple de concedir les subvencions els primers mesos de l’any.
Demana que ho arreglin.
Sr. Sánchez: 1. El criteri dins de l’àrea de Benestar Social, és que es tracti de repartir la major
quantitat d’ajudes, al major nombre d’associacions possible, de manera que si una associació ja té
un conveni, que no rebin més subvencions per poder arribar a més gent.
2. No va ser que es presentés tard. El plantejament del Consell era complementar unes ajudes que
donava el Govern, i per tant ho va plantejar per final d’any. Si és cert que els criteris eren més
restrictius que els que establia el Govern per les seues ajudes. Varen parlar amb el Consell per si
es repetien aquestes ajudes s’ampliessin el perfil.
3. És molt difícil complir l’acord, perquè burocràticament és un procediment molt llarg, i efectivament
enguany han tengut un retard excessiu. Assumeixen el fallo. Aprofita aquest Ple per demanar
disculpes a les Associacions, però rebran un avançament, i per tant rebran diners abans, inclús que
cap any des de que es donen subvencions. Ho han de corregir.
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les tretze hores del dia vint-i-cinc de
novembre de dos mil deu, de la qual se n’estén la present Acta que consta de vint-i-tres folis que,
amb mi el Secretari, firmen tots els assistents.
De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific.
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