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O R D R E   D E L   D I A

1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
Acta núm. 7/12, ordinària de data 31 de maig.
Acta núm. 8/12, extraordinària i urgent de data 15 de juny.

2n. Proposta Concessió Medalles d’Or de la Ciutat.
3r. Proposta desestimació al·legacions i aprovació definitiva de l’Ordenança Municipal de Publicitat 
Dinàmica oral.
4t.  Proposta desestimació al·legacions  i  aprovació definitiva  article  2 punt  III,  i  aprovació  inicial 
article  2  punt  I,  i  punt  II  de  l’ordenança  municipal  reguladora  dels  horaris  d’establiments, 
espectacles públics i activitats recreatives.
5è.  Modificació  article  14  de  l’Ordenança  Municipal  de  conservació  d’edificis,  urbanitzacions, 
terrenys i instal·lacions.
6è.  Proposta  d’aprovació  de dissolució  del  Consorci  d’Aigües  Eivissa  Capital  i  aprovació  de la 
integració de l’Ajuntament d’Eivissa en el Consorci d’Aigües de les Illes Balears.
7è.  Proposta d’adjudicació del  contracte pel  servei de regulació i  control  de l’estacionament  de 
vehicles amb limitació horària a la via pública de determinades zones de la Ciutat d’Eivissa.
8è. Proposta d’autorització a la Societat IMVISA per sol·licitar un préstec de 3.500.000 d’euros amb 
la finalitat de substituir l’operació de préstec preexistent concertada l’any 2010.
9è. Proposta d’aprovació del Reconeixement Extrajudicial de deute 1/2012.
10è. Proposta de supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 dels càrrecs 
electes i  personal  eventual  de l’Ajuntament d’Eivissa,  d’IMVISA,  d’ITUSA i  del  Consorci  Eivissa 
Patrimoni de la Humanitat.
11è. Mocions amb proposta d’acord:
1.-  Moció  del  Grup Municipal  Nova Alternativa,  amb proposta d’acord per tal  que s’apliqui  una 
reducció del 7,1% de les retribucions dels càrrec polítics, i personal de confiança.
2.- Moció del  Grup Municipal  Nova Alternativa,  amb proposta d’acord per a la realització d’una 
revisió dels PEPRIS de sa Penya-La Marina-Ensanche i Dalt Vila-Es Soto.
3.-  Moció  del  Grup  Municipal  PSOE-PACTE  per  Eivissa,  amb  proposta  d’acord  sobre  la 
consideració de tots els llocs de treball de l’Ajuntament, i exigència de la Llengua catalana com a 
requisit.
4.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta sobre la reordenació del Port 
d’Eivissa.
5.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord sobre reducció de 
dedicacions parcials, exclusives, assignacions i dietes d’assistència equivalents a la reducció del 
sou anual dels funcionaris.
12è. Decrets i comunicacions:

1. Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  de  canvi  de  nomenament  de  representants  a  varis 
Consells Escolars.

13è. Mocions sense proposta d’acord
1.  Moció del Grup Municipal  Nova Alternativa,  de control  sobre estat actual de la contaminació 
acústica en el Municipi.
14è. Precs i preguntes.

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  CELEBRADA,  AMB  CARÀCTER  ORDINARI,  PER  L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 2 D’AGOST DE 2012.
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ASSISTENTS:

Sr. Alcaldessa-Presidenta:

Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez

Srs. Regidors:

Sr. Juan Daura Escandell
Sra. Catalina Sansano Costa
Sra. María del Pilar Marí Torres
Sr. Juan Mayans Cruz
Sra. Maria del Mar Sánchez Gutiérrez
Sra. Miriam Valladolid Portas
Sr. Ignacio Rodrigo Mateo
Sr. Alejandro Marí Ferrer
Sr. Raimundo Prats Ramos
Sr. Constantino Larroda Azcoitia
Sra. Lurdes Costa Torres
Sr. Marcos Costa Tur
Sra. Maria del Carmen Boned Verdera
Sr. Enrique Francisco Sánchez Navarrete
Sra. Maria Angeles Martínez Corderas
Sr. Rafael Ruiz González
Sra. Montserrat Garcia Cuenca
Sr. Ildefonso Molina Jiménez
Sr. Vicente Ferrer Barbany
Sr. Antonio Villalonga Juan

Secretari-Acctal.:

Sr. Juan Orihuela Romero

Interventora-Acctal:

Sra. María José Vegas Hernando

ACTA NÚM. 10/12

A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les dotze hores i trenta minuts del dia dos d’agost de dos mil 
dotze;  sota  la  Presidència  de  la  Sra.  Alcaldessa-Presidenta,  Sra.  Marienna  Sánchez-Jáuregui 
Martínez, 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.
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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:

S’aproven, per unanimitat les Actes de les sessions anteriors, núm. núm. 7/12, ordinària de 
data 31 de maig, i núm. 8/12, extraordinària i urgent de data 15 de juny.

2n. Proposta Concessió Medalles d’Or de la Ciutat:

Vista la Proposta d'acord del tenor literal següent:

“PROPOSTA A LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA

La Medalla de la Ciutat d’Eivissa és una condecoració municipal creada per premiar o reconèixer 
mèrits  extraordinaris  que  concorrin  en  persones,  entitats  o  corporacions,  tant  nacionals  com 
estrangeres, per haver prestat serveis o dispensat honors o beneficis a la ciutat d’Eivissa.

Tenint en compte l'anterior i vistos els informes emesos Cristina Palau Boned, Tècnica de Patrimoni 
Històric del Consell d'Eivissa; la senyora Fanny Tur Riera, historiadora i arxivera de l'Arxiu històric 
de l'Ajuntament d'Eivissa i el senyor Felip Cirer, historiador i Director de l’Enciclopèdia d’Eivissa i 
Formentera, acreditatius dels mèrits que concorren en  la senyora Lina Bufí, la senyora Mª Luisa 
Cava de Llano i el senyor Lluís Llobet per a que se’ls atorgui la medalla de la ciutat, mitjançant la 
present,  de  conformitat  al  previst  a  l’article  8.5  del  Reglament  per  a  la  concessió  d’honors  i 
distincions  de  l’Excel·lentíssim  Ajuntament  d’Eivissa  i  considerant-se  que  les  persones  citades 
anteriorment mereixen l’atorgament de la medalla de la ciutat, es proposa a la Comissió Informativa 
de Cultura  que adopti els següents acords:

PRIMER.- Dictaminar favorablement l’atorgament de la medalla de la ciutat d’Eivissa a la 
senyora Lina Bufí, la senyora Mª Luisa Cava de Llano i el senyor Lluís Llobet.

SEGON.- Remetre el present dictamen a la Sra. Alcaldessa a fi de que en el seu cas estimi 
el present dictamen i elevi la corresponent proposta al Ple de la Corporació per a la resolució de 
l’expedient instruït. 

Eivissa,  23  de juliol  de  2012 .L’INSTRUCTORA. La  Segona Tinent  d’Alcalde.Catalina  Sansano 
Costa”

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

Intervencions:

Sra. Costa: Felicita, en nom del seu grup, als tres mereixedors d’aquesta medalla d’or. Tant al Sr. 
Luis Llobet, per la seua incansable labor que fa en defensa del barri de Dalt Vila. La Sra. Lina Bufí, 
incomptables les vegades que ha reivindicat, i totes les coses que ha fet pel mon musical d’Eivissa. 
I la Sra. Maria Luisa Cava de Llano, per a la seua trajectòria com Adjunta primer, i com a Defensora 
del Poble després, també mereix el seu reconeixement per la seua professionalitat, i per la seua 
defensa dels interessos generals dels ciutadans.
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Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

3r.  Proposta desestimació al·legacions i  aprovació definitiva de l’Ordenança Municipal  de 
Publicitat Dinàmica oral:

Vista la proposta d'acord del tenor literal següent:

“PROPOSTA D’ACORD DEL DELEGAT DE L’ÀREA DE TURISME I COMERÇ AL PLE DE 
L'AJUNTAMENT D'EIVISSA

Vistes les al·legacions presentades el 12 de juliol de 2012, amb R/E 2012016750, per la Asociación 
de Vecinos de Sa Riba  en l’expedient  instruït  per l’aprovació de la modificació de l'ordenança 
municipal de publicitat dinàmica oral  (BOIB núm. 146 de data 9 d'octubre de 2010).

Vist  l’informe jurídic emès en data 24 de juliol del 2012, del qual se’n desprèn la legalitat  de la 
ordenança aprovada inicialment. Atès que és voluntat de l’Ajuntament la regulació de la publicitat 
dinàmica oral al municipi a fi de conjugar el interessos turístics i el respecte als veïns i visitants de 
municipi, mitjançant la present i ateses les atribucions que tinc conferides per la legislació vigent, es 
proposa al Ple de la Corporació la adopció del següent:

ACORD

Primer.-  Desestimar  les al·legacions  presentades per  la  Sra.  Presidenta  de “  la  Asociación  de 
vecinos de Sa Riba “ en data 12 de juliol de 2012.

Segon. .- Aprovar amb caràcter definitiu l’ordenança municipal de publicitat dinàmica oral,  la qual 
fou objecte d’aprovació inicial en data 31 de maig de 2012.

Tercer.-  Que es procedeixi  a la publicació del text íntegre de la ordenança aprovada al Butlletí 
Oficial  de les  Illes  Balears,  als  efectes  previstos a l’article  103 de a la  Llei  20/2006 de 15 de 
desembre municipal  i  de règim local de les  Illes Balears.   Eivissa,  a 24 de juliol  del  2012.  EL 
REGIDOR DE TURISME I COMERÇ. Ignacio Rodrigo Mateo.”

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

Intervencions:

Sra.  Boned: Vist  l’informe jurídic  emès en relació a les al·legacions presentades,  i  la proposta 
d’acord  per  a  l’aprovació  definitiva,  sembla  que  aquesta  Corporació  té  la  voluntat  de  dotar  al 
municipi, i regular l’exercici de la publicitat dinàmica oral, a fi de conjugar els interessos turístics, 
sense provocar molèsties als vianants i als vesins. El que apareix a la memòria no té cap sentit sinó 
s’aplica la realitat. Abans la voluntat ja hi era, perquè aquesta ordenança ja estava regulada amb la 
seua prohibició, i ja hi havia un equilibri en el municipi, entre comerços, establiments i els vesins. 
Ara l’equip de govern vol tornar un parell d’anys enrere, aplicant una llei de 1997. Al 2012 no es té 
ni el mateix nombre, ni el mateix perfil de visitants que a l’any 1997. Abans tampoc no era una zona 
considerada d’influència dels béns declarats patrimoni de la humanitat. Estam parlant d’una zona 
molt especial i emblemàtica, és un centre històric on hi viuen persones que han de matinar per anar 
a treballar.
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És un tipus de publicitat antiga, avui en dia hi ha altres tècniques de marketing, que s’utilitzen per 
persuadir,  o  convèncer  als  consumidors,  i  que  no  és  necessari  fer-ho  d’aquesta  manera  tan 
agressiva.
En la resposta que li donen a l’associació de vesins, troba a faltar una menció a l’informe sobre si 
les infraccions s’han de sancionar.

Sr. Ferrer: A l’anterior Ple que varen parlar d’aquest tema, ja va expressar la seua opinió sobre 
aquesta  nova ordenança.  La  Marina  i  el  Port  és  una zona  molt  complicada  d’organitzar.  Amb 
aquestes ordenances es fomenta la mala imatge del Port. Estan atraient un públic que repercutirà 
negativament al nostre turisme.
Han intentat sempre mantenir un turisme diferenciat. El turisme de Sant Antoni, que no saben com 
sortir-ne, que l’està degradant contínuament, i aquí ens varem mantenir al marge i varem lluitar molt 
perquè això fos així.
Amb les noves ordenances que van aprovant, estan donant peu a que Sant Antoni es traslladi aquí, 
sigui una continuïtat de Sant Antoni.

Sr. Villalonga: Votaren a favor de l’aprovació inicial d’aquesta normativa, però avui s’abstindran. Fa 
dos mesos els hi donaren la confiança per iniciar la temporada. En el Port se segueixen incomplint 
moltes normatives.
Demana que de cara a la propera temporada, es reuneixin els portaveus dels grups per a dissenyar 
com volen que sigui el Port.

Sr. Rodrigo: Sent haver perdut el vot de confiança sense estar encara aprovada l’ordenança, els hi 
agrairia que esperin que estigui en vigor l’ordenança, es pugui aplicar i analitzin els resultats per 
saber si serveix per alguna cosa.

Sra. Boned: Des del mes de maig fins ara s’han passejat pel Port, per trobar alguna cosa diferent. 
Actualment està en vigor l’ordenança que ja hi havia, per tant la publicitat  dinàmica oral estava 
prohibida  al  municipi.  Mostra  unes  fotografies  on  es  veu  que  s’incompleix  l’ordenança  actual, 
incompleixen els horaris, i també hi ha un excés de publicitat.
Actualment  està  prohibit  un  impacte  audiovisual  que  s’utilitzi  a  les  fatxades,  això  passa  cada 
dimarts, i que li agradaria saber si tenen llicència.
Vol fer constar en Acta, que demanen còpia de totes les llicències dels clubs que estan en el port, i 
també dels temes audiovisuals.

Sr. Ferrer: Ara hi ha una ordenança en vigor molt més restrictiva, i hi ha desgavell, quan s’apliqui la 
nova ordenança serà incontrolable, podran fer el que vulguin, tancaran a l’hora que vulguin, els hi 
donarà igual les multes que els hi posin, per la qual cosa la situació empitjorarà.

Sr. Villalonga: Les imatges que es veuen en els televisors no són de les olimpíades ni del mundial, 
són de llums, i la gent balla. Aquesta és una de les moltes normatives que no es compleixen. El que 
correspon és que ara amb temps, comencin a dissenyar com volen que sigui el Port en un futur. 
Quan votaran les  taxes  per  ocupació  de via  pública?  Creu que van tard.  La seua voluntat  de 
col·laboració continua.

Sr. Rodrigo: La festa que fa l’associació de vesins i comerciants del Port, en col·laboració amb 
Pachá, que fan un dimarts de cada mes, té llicència de l’Ajuntament, per això excepcionalment, 
se’ls permet actuacions que en un procediment normal d’una activitat privada no es permetria. La 
cercavila a la qual es refereix té permís de l’Ajuntament, i no atenta ni vulnera l’ordenança. Està 
d’acord en fer una reunió amb tots els grups de l’oposició, abans d’acabar la temporada per decidir 
el model de Port que volen.
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Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb els vots a favor les Sres. Sánchez-Jáuregui, Sansano, 
Marí, Sánchez, Valladolid, i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, Larroda, en contra de les 
Sres. Costa, Boned, Martínez, García, i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina i Ferrer, i l’abstenció del 
Sr. Villalonga.

4t.  Proposta desestimació al·legacions i  aprovació definitiva article 2 punt III,  i  aprovació 
inicial  article  2  punt  I,  i  punt  II  de  l’ordenança  municipal  reguladora  dels  horaris 
d’establiments, espectacles públics i activitats recreatives:

Vista la proposta d'acord del tenor literal següent:

“PROPOSTA D’ACORD DEL DELEGAT DE L’ÀREA DE TURISME I COMERÇ AL PLE DE 
L'AJUNTAMENT D'EIVISSA

Vistes les al·legacions presentades el 12 de juliol de 2012, amb R/E 2012016751, per la Asociación 
de Vecinos de Sa Riba en l’expedient instruït per l’aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança 
municipal reguladora dels horaris d'establiments, espectacles públics i activitats recreatives.

Vist  l’informe jurídic emès en data 24 de juliol  del 2012 del qual se’n desprèn la legalitat  de la 
ordenança aprovada inicialment, si bé en aplicació del Decret Llei 7/2012, aprovat en el transcurs 
de la informació pública de les modificacions aprovades,  s’ha de procedir a l’adaptació de part de 
l’article 12 de la Ordenança a lo establert en aquest.  Atès que és voluntat de l’Ajuntament fer una 
modificació de l'Ordenança a fi d’adaptar el règim de sancions de les activitats no catalogades al 
previst  a  la  normativa  de  règim  local,  introduint   sancions  de  clausura  temporal   o  revocació 
d'autoritzacions atorgades per la instal·lació de taules i cadires a les terrasses i/o a la via pública 
durant un termini màxim de sis mesos, en els supòsits de reincidència per la comissió en el termini 
d'un  any  de  més  d'una  infracció,  quan  així  hagi  estat  declarat  per  resolució  ferma,  i  atesa la 
necessitat d’adaptació de l’Ordenança al Decret Llei 7/2012,  mitjançant la present  es proposa al 
Ple de la Corporació la adopció dels l següents:

ACORDS

Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per la Asociación de Vecinos de Sa Riba en data 
12 de juliol de 2012.

Segon.- Aprovar amb caràcter definitiu la modificació de l’ordenança municipal de reguladora dels 
horaris d'establiments, espectacles públics i activitats recreatives,  la qual fou objecte d’aprovació 
inicial en data 31 de maig de 2012,  en la part relativa a les sancions per infraccions comeses per 
establiments que es dediquen a les activitats establertes a l’article 2 punt III de l’Ordenança. 

Tercer.-  Que es procedeixi a  la publicació del text íntegre de les modificacions a la Ordenança 
aprovades al Butlletí Oficial de les Illes Balears, als efectes previstos a l’article 103 de a la Llei 
20/2006 de 15 de desembre municipal i de règim local de les  Illes Balears.

Quart.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 12.1 de l’Ordenança, en la part relativa a les 
sancions a establiments que es dediquen a les activitats establertes a l’article 2 punt I i a l’article 2 
punt II de l’Ordenança el qual quedarà redactat de la següent forma:
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 1.- L'incompliment de l'horari establert en aquesta ordenança per part dels establiments que es 
dediquen a les activitats establertes a l'art. 2 punt I i a l'art. 2 punt II d'aquesta ordenança, podrà ser 
sancionat per via administrativa de conformitat a les següents quanties: 

a) Infraccions lleus, amb multa de 1000 fins a 3000.- euros. 
b)  Infraccions greus, amb multa des de 3.000,01.- euros fins a 6.000.- euros. 
c) Infraccions molt greus, amb multa des de 6.000.01.-Euros fins a 10.000.- euros. 
En el supòsit de reincidència per la comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 

mateixa  naturalesa,  quan  així  hagi  estat  declarat  per  resolució  ferma,  es  podrà  procedir  a  la 
imposició de la sanció consistent en la suspensió de l’activitat de l’establiment i a la revocació de les 
autoritzacions atorgades a aquest per a la instal·lació de taules i cadires a les terrasses i/o a la via 
pública, durant un període màxim de sis mesos.

Cinquè.- Que es sotmeti el punt quart a informació pública mitjançant anunci al BOIB i al tauler 
d’anuncis  de  l’Ajuntament  per  període  de  trenta  dies  per  formular  reclamacions,  objeccions  i 
observacions, de conformitat amb el que disposa l’article 102 de la Llei 20/2006. Si no es presentés 
cap reclamació o suggeriment, l’acord inicialment  aprovat s’ha d’entendre definitivament aprovat 
sense  necessitat  d’un  nou  acord  exprés.  Eivissa,  a  24  de  juliol  del  2012.  EL  REGIDOR  DE 
TURISME I COMERÇ. Ignacio Rodrigo Mateo”

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

Intervencions:

Sra.  Boned: Va decidir  canviar  una ordenança que ja regulava els  horaris,  i  les sancions dels 
establiments, els espectacles públics i les activitats recreatives, perquè s’han adonat després de 
quatre anys, hi havia establiments públics que tenien menys capacitat econòmica, que per això els 
hi volen baixar les sancions. Ara es troben que en el termini d’exposició pública, el Govern Balear 
ha aprovat un Decret-Llei en el qual s’aprova una baixada a les discoteques, al final s’han baixat a 
tothom.
En aquests temps que es queixen tant  de que no hi  ha ingressos a l’Ajuntament,  estan donat 
facilitats  als  establiments,  sense  aprofitar  les  sancions,  si  realment  s’estan  incomplint  les 
ordenances i s’ha de sancionar, perquè hi ha una infracció, no entén perquè els hi rebaixen les 
multes.
El Sr. Rodrigo en el ple del mes de maig, es va comprometre a fer complir les ordenances, i en fer 
especial  atenció a sancionar,  i  que en cas de no ser així  ho tornaria enrere. Amb aquests dos 
mesos, quin tipus de control ha fet? I si ha hagut sancions, o no ha fet falta perquè estava tot en 
ordre.

Sr. Ferrer: S’ha de plantejar quin és el model de turisme que volen, i quin model de Port volen, ja 
l’està confeccionant l’equip de govern, ho rebaixen tot i que tothom faci el que vulgui, sense control. 
Vivim del turisme, i és molt fràgil i inestable. Amb l’imatge que estan donant darrerament, vol veure 
quan acabi la temporada, quins seran els resultats de valoració dels touroperadors, perquè ells se 
n’estan donant compte que s’està tornant a un espai que ja consideraven superat, i s’estava en un 
línia de treball per diferenciar un turisme d’un altre, i ara es torna a que a tota l’Illa es pugui fer el 
que es vulgui.
Han augmentat un 50% les urgències a l’hospital, per accidents de transit i per consum de drogues, 
en relació als anteriors exercicis. Tornem a estar en una situació que li recorda uns anys enrere. 
Pensin què estan fent, perquè convertiran tota l’Illa en una discoteca.
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Sr. Rodrigo: Centrant-se en el punt de la desestimació de les al·legacions, l’informe jurídic és molt 
clar, les al·legacions no tenen cap fonament jurídic.
S’ha de tenir en compte que si bé al començament de la modificació d’aquesta ordenança, tenia un 
sentit  polític,  perquè  entenien  que l’anterior  ordenança  era  hipersancionadora,  perquè amb les 
multes  mínimes  que  tenien,  el  principi  de  proporcionalitat  del  règim  sancionador  espanyol  es 
vulnerava, perquè el que feia era aconseguir que es tanqués el negoci directament, va ser quan se 
n’adonaren que estaven incomplint una norma de major rang, i s’havien d’adaptar a aquesta. Durant 
el procés de la modificació que s’aprova avui, es troben que hi ha una modificació per part del 
Govern, que afecta també a les activitats classificades, i no queda altre remei que adaptar-se a 
aquesta norma.
No està d’acord amb el  Sr.  Ferrer  quan a que estan obrint  la porta perquè tota l’illa  sigui  una 
discoteca, el que sí és cert és que tenen una política més lliberal. Quan a les afirmacions que fa 
sobre els accidents, li agradaria veure’ls amb dades contrastades.
El plantejament de l’equip de govern no és deixar de promocionar l’illa. Ara estan treballant en la 
promoció de forma individualitzada, fora del grup de les Balears i de Turespaña, a la World Travel 
Market,  anar  com  a  producte  local  específic  l’illa  d’Eivissa.  En  cap  cas  poden  acceptar  els 
plantejaments del Sr. Ferrer, quan a que volen tornar a sistemes antics. Tots els tipus de visitants 
són ben vinguts, cadascun té el seu espai, oci nocturn, busseig i per al turisme familiar, inclosos 
l’esportiu i el mediambiental.

Sra. Boned: A la proposta inicial es varen abstenir pel que li ha dit abans. Li han donat un vot de 
confiança perquè no volien deixar de costat als més petits, però aquests dos mesos s’han passejat 
molt pel Port, i no es tanca a l’hora estipulada. No pot dir que les al·legacions presentades no tenen 
fonament, perquè en tenen, s’estan queixant d’una cosa que no s’està complint.
A  la  fatxada del  Port  no  hi  ha control  policial,  i  això  és una imatge nefasta.  A  l’ordenança de 
publicitat es prohibeix aferrar cartells a les fatxades, i en canvi n’està ple, sap si tenen llicència?
Avui també s’abstendran perquè no es volen posar en contra dels petits.

Sr.  Ferrer: No ho diu  ell  que s’està tornat  enrere en el  tema de la  festa continua.  El  Consell 
d’Alcaldes ja se n’ha adonat, i estant preparant alguna cosa per aturar-ho en el 2013.
Totes les discoteques que havien estat clausurades estant obertes, les que no tenien llicència se’ls 
hi ha donat, això es gràcies, primer, a la negligència de molta gent, i segon, a un Govern que té 
molt clar que donarà carta blanca i que cadascú faci el que vulgui.
Sobre les estadístiques que li ha donat d’atenció a gent per droga, són d’urgències de Can Misses, 
un 50% més que l’any passat. S’ha arribat a aquest punt, en el moment que s’obren els after hours, 
perquè ningú aguanta 24 hores sense prendre res, i arriben a la situació que hi havia, i  que ja 
havien aconseguit rompre aquesta dinàmica, i que l’equip de govern està afavorint que això continuï 
igual o pitjor, perquè han aparegut molt més beach clubs, que a més impedeixen la lliure circulació 
a les platges que són públiques. S’està treballant pels interessos d’uns pocs, contra els interessos 
generals, i això no és molt perillós.

Sr. Villalonga: Votarà a favor, perquè entén que independentment que la llei els hi agradi o no, el 
que s’ha de fer és que les normes municipals s’ajustin a dret, però s’ha de fer que es compleixin. El 
Sr. Rodrigo quan ha citat els espais turístics per als visitants, s’ha oblidat del cultural que és un dels 
que està més abandonats.

Sr. Rodrigo: Moltes de les legalitzacions de les quals parla el Sr. Ferrer, s’estan realitzant en base 
a  la  Llei  4/2010 del  Govern  Balear,  que permet  que els  establiments  turístics  que s’adaptin  a 
minusvàlids,  que creï  un spa,  un gimnàs o alguna  cosa que desestacionalitzi  o  que millori  els 
establiments,  es puguin legalitzar.  Aquesta amnistia  o llicències a establiments ve heretada del 
PSOE quan governava a l’any 2010.
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Sotmès l’assumpte  a  votació  és  aprovat  amb els  vots  a  favor  de les  Sres.  Sánchez-Jáuregui, 
Sansano,  Marí,  Sánchez,  Valladolid,  i  Srs.  Daura,  Mayans,  Rodrigo,  Marí,  Prats,  Larroda,  i 
Villalonga, i l’abstenció de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García, i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, 
Molina i Ferrer.

5è. Modificació article 14 de l’Ordenança Municipal de conservació d’edificis, urbanitzacions, 
terrenys i instal·lacions:

Vista la proposta d’acord de la regidoria d’Urbanisme, Activitats i Habitatge, del tenor següent:

“PROPUESTA  DE  ACUERDO  DE  MODIFICACIÓN  DEL  ART.  14  DE  LA  ORDENANZA 
MUNICIPAL  DE  CONSERVACIÓN  DE  EDIFICIOS,  URBANIZACIONES,  TERRENOS, 
INSTALACIONES Y OTROS INMUEBLES 

Vista la propuesta efectuada por los servicios jurídicos del departamento de Núcleo Histórico en 
informe nº 123/12 de 22 de junio, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la modificación del art. 14 de la Ordenanza municipal de 
conservación  de  edificios,  urbanizaciones,  terrenos,  instalaciones  y  otros  inmuebles  aprobada 
inicialmente por el Ayuntamiento Pleno el 18 de diciembre de 2007 y publicada en los BOIB nº 6 de 
12 de enero de 2008 y nº 21 de 14 de febrero de 2008, añadiendo un nuevo apartado del tenor 
literal siguiente:

" 4.- Las obras que se realicen como consecuencia de ordenes de ejecución dictadas al amparo de  
la presente Ordenanza estarán sujetas a las tasas municipales correspondientes.”

SEGUNDO.-  Que  se  publique  en  el  BOIB  durante  treinta  días  a  efectos  de  presentación  de 
reclamaciones y sugerencias, de conformidad con lo dispuesto por el art. 49 de la LBRL 7/85 de 2 
de abril. De no presentarse reclamaciones o sugerencias durante el indicado plazo, se entenderá 
definitivamente aprobada.

Eivissa, 22 de junio de 2012
Fdo. Alejandro Marí Ferrer
Concejal delegado de Urbanismo, Actividades y Vivienda.”

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

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

6è. Proposta d’aprovació de dissolució del Consorci d’Aigües Eivissa Capital i aprovació de 
la integració de l’Ajuntament d’Eivissa en el Consorci d’Aigües de les Illes Balears:

Vista la proposta d’acord de la regidoria de Medi Ambient i Protecció Civil de data 24.07.2012 del 
tenor següent:

“PROPOSTA D’ACORD
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“Vist l’acord del Consell de Govern de 15 de juny de 2012 pel qual es crea el Consorci d’aigües de 
les les Illes Balears, a partir de la fusió dels Consorcis d’aigües de la Comunitat Autònoma amb 
diversos Ajuntaments de les Illes Balears, publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears número 87 
EXT de 18 de juny de 2012.

Atès que a la Junta Rectora del Consorci d’Aigües d’Evissa-Capital celebrada en data 26 de 
juny de 2012 es va acordar la dissolució del Consorci per fusió en el Consorci d’Aigües de les Illes 
Balears, creat per l’acord del Consell de govern citat anteriorment, sense perjudici de la ratificació 
per  part  de les  Entitats Consorciades,  d’acord amb el  que preveu l’article  18 dels  Estatuts del 
consorci  d’aigües  d’Eivissa-capital,  mitjançant  la  present  es  proposa  al  Ple  de  la  Corporació 
l’adopció dels següents ACORDS:

Primer .- Aprovar inicialment la ratificació dels acords de dissolució del Consorci d’aigües d’Eivissa 
capital,  per fusió en el Consorci d’Aigües de les Illes Balears,  adoptat en data 26 de juny de 2012 
per la Junta Rectora del Consorci d’aigües  d’Eivissa Capital, als efectes del que preveu l’article 18 
dels Estatuts del Consorci que en concret foren els següents:
“Primer:  Acordar la dissolució del Consorci d’aigües d’Eivissa Capital per fusió en el Consorci  
d’Aigües de les Illes balears, creat per acord del Consell de Govern en sessió de dia 15 de juny del  
2012 (BOIB de 18 de Juny de 2012),  sense perjudici  de  la  ratificació  per  part  de  les  entitats  
consorciades, d’acord amb el que preveu l’article 18 dels Estatuts del consorci d’aigües d’Eivissa-
capital. 
Segon:  Acordar  que  tots  els  bens,  drets  i  obligacions  del  Consorci  d’aigües  d’Eivissa-capital  
s’integren   en  el  nou  Consorci  d’Aigües  de  les  Illes  Balears,  a  la  data  de  la  ratificació  de  la  
dissolució  del  Consorci  d’aigües  d’Eivissa-capital   per  part  del  Consell  de  Govern  de  les  Illes 
Balears.
Tercer:  Els comptes anuals del Consorci d’aigües d’Eivissa-capital , a data 30 de setembre de  
2012, una vegada formulats pel President del Consorci, auditats i aprovats per la Junta Rectora del  
Consorci d’aigües d’Eivissa-capital,  seran els comptes d’integració en el Consorci d’Aigües de les 
Illes Balears. 
Quart:  Facultar al Director executiu de l’Agència Balear de l’Aigua i de la qualitat ambiental, vocal  
del Consorci, a dur a terme tots els tràmits necessaris tendents a la dissolució i efectiva liquidació 
del Consorci d’aigües d’Eivissa-capita. 
Cinquè:   Notificar  aquests  acords als  interessats,  i  en especial  a  l’Ajuntament  d’Eivissa,   a  la 
Conselleria de Medi Ambient, als efectes de la seva ratificació, d’acord amb el que preveu l’article  
18 dels  Estatuts del consorci d’aigües d’Eivissa-capital.
Sisè:  Ordenar la publicació d’aquests acords al Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Segon .- Aprovar inicialment els Estatus del Consorci d’aigües de les Illes Balears i la integració de 
l’Ajuntament d’Eivissa en el  Consorci d’Aigües de les Illes Balears, creat per acord del Consell de 
Govern de dia 15 de juny de 2012 (  BOIB de 18/06/12),  en els  termes previstos en els  seus 
Estatuts.

Tercer.- Sotmetre els  anteriors  acords a informació  pública  pel  termini  d’un  mes,  mitjançant  la 
publicació  al  Boib  i  al  tauler  d’anuncis  de  l’Ajuntament  d’Eivissa  als  efectes  que  les  persones 
interessades  puguin  formular  al·legacions  i  suggeriments.  Si  no  es  produís  cap  al·legació  ni 
suggeriment els acords aprovats inicialment s’entendran definitivament aprovats sense necessitat 
d’un nou acord exprés. 

Quart.- Notificar aquests acords a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.
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Eivissa, a 24 de juliol de 2012

EL REGIDOR
Sgt. Juan Mayans Cruz”

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

Intervencions:

Sr.  Ruiz: Votaran en contra perquè l’Ajuntament  perd  autonomia,  perden el  Consorci  d’Aigües 
Eivissa-Capital. A l’anterior legislatura els alcaldes del PP reclamaven constantment, que Eivissa 
havia de tenir un consorci d’aigües propi, avui porten això a aprovació que suposa la pèrdua d’una 
cosa que reclamaven els alcaldes per Eivissa, i en definitiva voten en contra perquè Eivissa és la 
segona ciutat de Balears, i no accepten que Mallorca els torni a colar un gol.

Sr. Ferrer: Votarà en contra i la raó és la mateixa, és perd autonomia i es tornen a trobar amb un 
Govern que ho vol centralitzar tot des de Mallorca, per tant considera que perdre una entitat que 
donava autonomia a Eivissa, sent la segona ciutat més important de les Illes, és una equivocació.

Sr. Mayans: L’Ajuntament s’ha adaptat al Consorci d’Aigües únic de les Illes Balears, en base a la 
Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears,  amb la  qual  s’autoritza al  Govern perquè realitzi  totes les actuacions necessàries,  per 
racionalitzar i reduir el conjunt d’ens instrumentals de la comunitat autònoma. En aquest consorci 
s’integren també tots els municipis que, com Eivissa, tenen dessaladora i que tenien consorci propi, 
per tant pensen que surten reforçats anant tots junts, i aquest consorci serà més efectiu que els que 
hi havia abans.

Sr. Ruiz: El PP canvia d’opinió, quan els seus alcaldes fa un any i mig defensaven tot el contrari. 
Esperen  que  els  passos  legals  s’hagi  fet  bé,  i  mostren  el  seu  rebuig  a  aquesta  centralització 
desmesurada que porta a terme el President de les Illes Balears.

Sr. Ferrer: No l’importa els altres llocs que tenien consorci, si a Mallorca volen unificar que ho facin, 
però que no posin a Eivissa en el mateix sac, i no ens treguin autonomia.

Sr.  Mayans: No tot  és  tan  negatiu.  Tendran uns  òrgans representatius  a  Eivissa.  El  Consorci 
d’Aigües Eivissa Capital, entre els anys 2007 i 2011, es va reunir una sola vegada a l’any 2008.
Al fusionar-se tots aquests ajuntaments es preveu una major activitat i funcionament, que donarà 
una major gestió i explotació, amb els conseqüents beneficis per als interessos de l’Ajuntament. 
Sobretot es bo perquè es redueixen administracions.

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

7è. Proposta d’adjudicació del contracte pel servei de regulació i control de l’estacionament 
de  vehicles  amb  limitació  horària  a  la  via  pública  de  determinades  zones  de  la  Ciutat 
d’Eivissa:
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Donat compte de la proposta d’acord, del tenor literal següent:

“PROPOSTA D’ACORD

Vist l’acord de Ple de data 1 d’abril de 2011 de classificació de les proposicions presentades 
al concurs pel servei de regulació i control de l’estacionament de vehicles amb limitació horària a la 
via pública de determinades zones de la ciutat d’Eivissa.

Vist l’acord de Ple de data 24 de novembre de 2011 en el que s’acordà estimar el recurs 
especial en matèria de contractació interposat per l’entitat EYSA contra l’Acord plenari de 28 d’abril 
de 2011 d’adjudicació a l’empresa DORNIER SA, anul·lant-lo i deixant-lo sense efectes i retrotreure 
les actuacions a la data de finalització del termini de deus dies hàbils atorgats a EYSA, com a 
licitadora que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, concedint-li un termini de tres 
dies hàbils per a l’esmena de la documentació requerida.

Vist l’escrit presentat per Dornier S.A.U. en data 22 de març de 2012.

Vist l’informe jurídic de data 24 de juliol i l’informe de la Cap de l’Àrea de Medi Ambient, 
Mobilitat i Protecció Civil de la mateixa data emesos al respecte de l’anterior escrit i en el que es 
proposa la desestimació de les peticions formulades per Dornier S.A.U.

Vist l’auto dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Palma de Mallorca amb 
data  7  de  juny  de  2012,  en  el  que  s’acorda  desestimar  la  sol·licitud  de  mesura  cautelar  de 
suspensió de l’acord del Ple de la Corporació de 24 de novembre de 2011 interessada per Dornier 
S.A.U.

Vista la documentació presentada per EYSA en compliment  de lo acordat  pel  Ple de la 
Corporació amb data 24 de novembre de 2011 així com l’informe emès pel Secretari General i la 
Interventora de fons amb data 25 de juliol de 2012.

A la vista de tot lo anterior, de conformitat als informes citats anteriorment i en compliment 
de lo establert a l’article 135 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, 
atesa la recepció en temps i forma de la documentació sol·licitada a l’empresa Estacionamientos y 
Servicios S.A. amb data 13 de juliol de 2012 en execució de lo acordat pel Ple amb data 24 de 
novembre de 2011, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Desestimar les peticions formulades per Dornier S.A.U a l’escrit presentat amb data 22 
de març de 2012 ( Reg. Entrada 6576 ).

SEGON.-  Adjudicar el contracte “Servei de regulació i control de l'estacionament de vehicles amb 
limitació  horària  a  la  via  pública  de  determinades  zones  de  la  ciutat  d'Eivissa”  a  l’empresa 
Estacionamientos  y  Servicios  S.A  amb  CIF  A-28385458  com  autora  de  la  proposició  més 
avantatjosa, en les condicions del Plec de Condicions i la oferta presentada que obren a l'expedient, 
i per la quantitat de 926.997 € (IVA exclòs).

TERCER. Comunicar a tots els licitadors, el present acord fent-se saber als mateixos, als efectes 
previstos a l’article 135.4 de Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, que  l'acta 
de la Mesa de contractació de data 22 de març de 2011 ja fou remesa als mateixos junt amb la 
notificació de l’acord de Ple de data 28 d’abril de 2011.

QUART.-  Facultar a l’Alcaldessa a fi de que realitzi tots els tràmits necessaris per a formalitzar el 
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contracte amb l'adjudicatària, en els terminis previstos a la Llei de Contractes del Sector Públic, així 
com per a la devolució de la garantia constituïda per la mercantil DORNIER S.A.U amb data 26 
d’abril de 2011.

Eivissa a 25 de juliol de 2012
L’ALCALDESSA;

Sgt.: Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez”

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa Econòmica i d’Administració Municipal.

Intervencions:

Sr. Molina: Porten a Ple una cosa que ja hi havia vengut anteriorment. A la legislatura anterior es 
va  aprovar  inicialment  la  concessió  de la  zona  blava  a  una  empresa  determinada,  que no  va 
atendre a les seues obligacions com a concessionària,  de presentar una sèrie de documentació 
dins  termini,  en  base  als  informes  tècnics  dels  serveis  municipals,  es  va  decidir  que  aquesta 
empresa perdia el dret a aquesta concessió, i per unanimitat del Ple es va donar la concessió a una 
altra empresa, que havia quedat segona en les valoracions tècniques i econòmiques. En l’exercici 
de les seues facultats, la primera empresa que es va veure perjudicada, va presentar un recurs 
extraordinari. Finalment s’ha fallat que aquesta empresa havia de tenir els temps per subsanar els 
errors que havien motivat que perdés la concessió. Motiu pel qual es va anul·lar l’acord de Ple que 
donava la concessió a la segona empresa. Finalment es torna a concedir la zona blava, un any 
després, a l’empresa que originalment havia guanyat aquest concurs.
No els agrada una empresa que després de guanyar una cosa tan important com és la zona blava, 
falla en un termini. Entén que s’han de complir les decisions judicials. Hi ha hagut uns informes de 
la Secretaria de la Corporació que així ho diuen, i que donen la raó a la primera empresa que va 
guanyar el concurs.
Veuen que hi ha informes municipals contradictoris, i no tenen un criteri per saber on està la raó. 
Espera que no es produeixi cap suspensió cautelar, que seria molt greu perquè el servei que s’està 
donant als ciutadans en la zona blava, no es complert perquè hi ha zones de la ciutat que estant 
marcades i no estan instal·lats els parquímetres. Hi ha problemes d’aparcament i creuen que és bo 
afavorir la rotació amb la zona blava. Esperen que si va als Jutjats no dictin una suspensió cautelar, 
i esperen que comenci a prestar-se aquest servei quan abans i que el servei sigui correcte.
S’abstendran perquè entenen que és responsabilitat de l’equip de govern prendre una decisió.

Sr. Mayans: Fan seus els desitjos del Sr. Molina, de que la zona blava funcioni el servei quan 
abans. Ha fet una radiografia perfecte del que ha ocorregut fins ara.

Sr. Molina: És un exemple de què no s’oposen a tot. L’oposició fa la seua funció, en algunes coses 
els recolzen però en altres han de defendre als seus votants, i intenten ser constructius en tot.

Sr. Mayans: Entén la seua abstenció.

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

8è.  Proposta  d’autorització  a  la  Societat  IMVISA  per  sol·licitar  un  préstec  de  3.500.000 
d’euros amb la finalitat de substituir l’operació de préstec preexistent concertada l’any 2010:
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Donat compte de la proposta d’acord, del tenor literal següent:

“PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Planteada  por  el  Gerente  de  la  Sociedad  IMVISA la  necesidad  de  concertar  operación  de 
préstamo, por importe de 3.500.000,00 €, con la finalidad de refinanciar la operación de préstamo 
concertada por dicha Sociedad en el año 2010.
El Teniente de Alcalde Delegado del Área de Economía y Administración Municipal, propone a la 
Comisión de Economía y Administración Municipal la adopción del siguiente acuerdo:

 PRIMERO.-  Autorizar  a  la  Sociedad  IMVISA  la  solicitud  de  préstamo  por  importe  de 
3.500.000,00€ con la finalidad de sustituir la operación de préstamo preexistente, concertada el año 
2010  y  destinada  a  suscribir  ampliación  de  capital  de  la  sociedad  ITUSA,  con  las  nuevas 
condiciones ofertadas por la entidad financiera BBVA, de acuerdo con las cuales, el Ayuntamiento 
de  Eivissa  ocupará  la  condición  de  avalista  y  consignará  crédito  suficiente,  en  concepto  de 
intereses y amortización, durante los ejercicios en que estuviese vigente la operación de préstamo.

SEGUNDO.- Notificar a la entidad financiera BBVA, en su caso, la autorización a la sociedad 
IMVISA de la operación de préstamo por importe de 3.500.000,00€ y aceptar por parte del Pleno de 
la Corporación de las garantías exigidas en su oferta.

Eivissa a 25 de julio de 2012.
EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Fdo.: Juan Daura Escandell”

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa Econòmica i d’Administració Municipal.

Intervencions:

Sr. Molina: Estan autoritzant una novació d’un préstec, que es va demanar per fer front a l’objecte 
social que té aquesta empresa, i que venç a l’octubre. Quan s’està parlant de quantitats grosses, és 
important plantejar-se la capacitat de devolució d’aquesta endeutament.
L’informe del Gerent d’IMVISA, diu que hi ha capacitat per tornar aquesta operació de crèdit, parla 
d’excedents de tresoreria de 2.700.000 euros. També parla de que ITUSA té capacitat per fer front 
a les seues obligacions, entre les quals està tornar els préstecs que IMVISA li ha fet, i retornar el 
capital que ha aportat, en un moment donat IMVISA.
Primer s’hauria d’haver fet un estudi de viabilitat i després gestionar l’operació de crèdit. Perquè fan 
falta totes aquestes operacions, perquè el mes passat en el ple anterior es va aprovar l’ampliació de 
capital, és perquè la societat no actua. Hi ha un patrimoni que s’ha de posar en valor, que és l’actiu 
que permet a l’empresa fer coses, i en tot aquest temps això no s’ha realitzat.
Es troben també que, van portant a aquest Ple operacions, avals, garanties, ampliacions de capital, 
ara una altra garantia que obligarà a bloquejar el pressupost municipal fins a la seua devolució, una 
sèrie de partides que són molt importants per als ciutadans, i no veuen cap pla.
L’equip de govern anterior, quan hi va haver problemes amb el tema del sòl, va fer un estudi de 
viabilitat,  en  el  qual  es  platejaven  una  sèrie  d’alternatives  de  gestió,  que  permetien  prendre 
decisions, emprendre els projectes que tenia l’empresa, pagar els seus deutes, i funcionar.
Un any després la situació no és la mateixa, i no saben quin és el seu pla.
Li agradaria saber que pensarà el BBVA de donar un préstec a una empresa, que públicament 
s’anuncia que es dissoldrà.
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Ha sortit el tema de que les vivendes d’una habitació no es venen, a ell personalment hi ha hagut 
dos persones que li han demanat per aquest tema, perquè estan interessades en comprar-les, una 
d’elles va anar a preguntar, i no li contestaren.
Falta un pla de gestió. IMVISA és un empresa que té un actiu, que té que posar en valor, que té que 
vendre per aconseguir recursos per pagar les seues obligacions, i generar rendiments.

Sr. Daura: El préstec de tres milions i mig es va fer per a una ampliació de capital que no s’hauria 
d’haver fet, perquè l’hauria d’haver assumit BRUESA. L’Ajuntament només hauria d’haver participat 
amb el solar.
Quan a la dissolució de les empreses, s’iniciaran els tràmits i això porta el seu temps.
Efectivament  el  banc  s’ha  alarmat,  però  han  parlat  amb ells  i  ho  han  entès.  Han  posat  unes 
condicions molt dures, en la segona opció han aconseguit un aplaçament d’un any d’amortització de 
capital. Hauran de fer un esforç per, dins d’aquest any, vendre els actius d’ITUSA, perquè pugui 
pagar a IMVISA, que aquesta pugui tornar el capital i amortitzar aquest préstec.

Sr. Molina: Hi ha una situació en la qual s’ha d’actuar, és a dir, fer que determinats projectes es 
portin a terme, que determinats actius es venint. No votaran a favor.
Tant  de  bo  aconsegueixin  vendre  bé  aquests  solars,  els  pisos,  els  pàrkings,  etc.  Veuen  que 
l’informe del Gerent és molt limitat. Veuen que falta gestió.
Llegeix un paràgraf de l’informe d’Intervenció, i diu que és obligació del Sr. Daura, com a regidor 
d’Hisenda, de dotar dels mitjans suficients a la Intervenció perquè compleixi la seua funció.

Sr.  Ferrer: Que  el  banc  doni  un  any  de  carència  a  aquest  préstec,  no  es  cap  bonança,  als 
ciutadans els hi sortirà més car. Si s’haguessin venut tots els actius, potser s’haurien pogut tornar 
els diners. El que es fa és endeutar més a l’Ajuntament en pitjors condicions.

Sr.  Daura: Demana que confiïn en l’equip de govern,  perquè a partir  d’avui  és faran millor  les 
coses. Ja sap que aconseguir un any de carència, és pagar un any més d’interessos si no es ven, 
però espera que es venint tots els actius.

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

9è. Proposta d’aprovació del Reconeixement Extrajudicial de deute 1/2012.

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

“PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE ECONOMIA Y HACIENDA

Visto el informe de Intervención nº 10/2012 relativo al reconocimiento extrajudicial de facturas 
1/2012, propongo a la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas:

Aprobar  el  reconocimiento  de  las  facturas  relativas  a  ejercicios  anteriores,  imputándolas  al 
Presupuesto General del Ayuntamiento de Eivissa para el ejercicio 2012, por un importe total de 
67.389,94€ en el Ayuntamiento de Eivissa y en el Patronato  Municipal de Deportes a 39.026,12 
recogidos en el anexo I de esta propuesta.

Eivissa, 25 de julio de 2012
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EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA
Fdo. Juan Daura Escandell”

“ANEXO I

AJUNTAMENT D’EIVISSA

EXPEDIENTE RECONOMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS

REC Nº 1/2012

Nº FACTURA FECHA FTRA. PROVEEDOR IMPORTE
     110267          19/05/2011 TRANSPORTES XIQUET POU SL 26.076,82
    R1011/1          30/06/2011 XICU CASALS SA   7.080,00
    VD258/11       31/07/2011 AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO SL  8.264,16
    VD295/11       31/08/2011 AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO SL  9.592,56
    VD148/11       17/05/2011 AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO SL  5.756,40
       1061            30/12/2011 TORNOS ABOGADOS SLP 10.620,00

TOTAL 67.389,94

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

EXPEDIENTE RECONOMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS

REC.ESP. Nº 1/2012

Nº FACTURA FECHA FTRA. PROVEEDOR IMPORTE
       29/11      17/10/2011 CLUB S’ARC D’EIVISSA 8.000,00
040500001011FAC 31/10/2011 LIREBA SERVEIS INTEGRATS SL           10.342,04
040500001111FAC 30/11/2011 LIREBA SERVEIS INTEGRATS SL           10.342,04
040500001211FAC 31/12/2011 LIREBA SERVEIS INTEGRATS SL           10.342,04

TOTAL           39.026,12”

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa Econòmica i d’Administració Municipal.

Intervencions:

Sr. Molina: Són despeses de les quals no hi ha proposta de despesa. Entenen que hi ha casos 
extraordinaris que poder ocórrer, per una necessitat sobrevinguda, o per alguna ampliació. Fa un 
petit recordatori de legislatures passades, respecte de casos similars.
Creuen que això és responsabilitat de l’equip de govern. S’abstendran, perquè no votaran en contra 
de que unes persones que han prestat un servei cobrin,  però els demana que intentin reduir al 
mínim aquestes situacions.

Sr. Daura: Des de que estan en el govern és la segona vegada que passa això. No els agraden 
aquestes coses, però es produeixen. En el tema del Club d’Arc d’Eivissa, contestarà la Sra. Mar 
Sánchez.

Sra. Sánchez: Va ser un compromís del Sr. Ruiz. Té que veure amb la Fundació Turística, que va 
deixar de pagar aquests 8.000 euros que tenien compromesos.

16



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 2 d’agost de 2012

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

10è.  Proposta de supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 dels 
càrrecs  electes  i  personal  eventual  de  l’Ajuntament  d’Eivissa,  d’IMVISA,  d’ITUSA  i  del 
Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat:

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

“PROPOSTA D’ACORD DE LA SEGONA TINENT D’ALCALDIA AL PLE DE LA CORPORACIÓ

Vist  que  el  Reial  Decret-Llei  20/2012,  de  13  de  juliol  de  mesures  per  garantir  l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, publicat al Butlletí Oficial de l’Estat Núm. 168 de 14 
de juliol estableix al seu article 2 la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de 
2012 del personal al servei del sector públic.

Atès que es responsabilitat de la classe política vetllar per l’interès general i mantenir-se dins d’una 
ètica professional de servei a la ciutadania i davant l’actual context econòmic i de l’esforç realitzat 
pel personal al servei del sector públic, ara mes que mai s’ha de fer un exercici de responsabilitat i 
de solidaritat  amb la ciutadania i  especialment amb el personal al servei de les Administracions 
Públiques.

A la vista dels antecedents assenyalats anteriorment i  de conformitat amb l’article 22 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local s’efectuen al Ple de la Corporació les 
següents propostes

1.-  Proposta de supressió  de la  paga  extraordinària  del  mes de desembre  de 2012  dels 
càrrecs  electes  i  personal  eventual  de  l'Ajuntament  d'Eivissa,  d'IMVISA,  d'ITUSA  i  del 
Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat.
Per Ple Extraordinari de la Corporació de data 30 de juny de 2011 i 30 de desembre de 2011 es va 
acordar entre d'altres la relació de càrrecs a exercir amb dedicació exclusiva, parcial , retribucions i 
indemnitzacions.
L'acord establia la retribució bruta anual per l'exercici del càrrec, a percebre amb 14 pagues, dotze 
corresponents  a  cadascuna  de les  mensualitats  de  l'any  i  les  altres  dues corresponents  a  les 
mensualitats de juny i desembre.
Atesa la voluntat de l'equip de Govern de contribuir amb l'esforç exigit pel Reial Decret-Llei 20/2012, 
de 13 de juliol de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat al 
personal al servei del sector públic així  com a la resta de la ciutadania es proposa al Ple de la 
Corporació el següent acord, sense perjudici de posteriors acords que s'adoptin en aquest sentit i 
siguin d'aplicació pels empleats públics:
PRIMER.- Acordar  la  supressió  de la  paga  extraordinària  del  mes de  desembre de 2012  dels 
càrrecs  electes  i  personal  eventual  de  l'Ajuntament  d'Eivissa  i  que  representa  el  7,1%  de  la 
retribució bruta anual.
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SEGON.- Proposar als respectius consells d'Administració la supressió de la paga extraordinària del 
mes de desembre de 2012 del Gerent  d'IMVISA, del Gerent  d'ITUSA i  del  Gerent de Consorci 
Eivissa Patrimoni de la Humanitat.
2.- Proposta de modificació de la base de execució nº 68 del Pressupost de l'Ajuntament 
d'Eivissa per l'any 2012.
Per equiparar als  membres dels òrgans d'aquesta Corporació amb l'esforç exigit  al  personal  al 
servei del  sector  públic  mitjançant  el  Reial  Decret-Llei  20/2012,  de 13 de juliol  de mesures per 
garantir  l'estabilitat  pressupostària  i  de  foment  de  la  competitivitat,  es  proposa  al  Ple  de  la 
Corporació el següent acord:
PRIMER.-  Modificar  la  Base  nº  68  apartat  primer  d’Execució  del  Pressupost  General  de  la 
Corporació per a l’exercici 2012.
A tals efectes, l’apartat primer de la Base nº 68 d’Execució del Pressupost quedarà redactat de la 
següent forma
 “1r. Conforme al que estableixen els articles 75 de LBRL i 13 del ROF, les quantitats a percebre 
pels  membres  dels  òrgans  d'aquesta  Corporació,  en  concepte  d'assistència  a  les  sessions 
celebrades,  i  donat  les  especials  característiques  d'Aquest  Ajuntament,  es  fixen  les  següents 
formes:
-Per assistència a sessions de Plens, Comissions I Juntes Rectores dels Patronats Municipals dels 
membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva s’estableixen les següents quantitats 
per a l’exercici 2012, distingint-se 3 supòsits:
A) Regidors Delegats d’Àrees 1.147,32 € mensuals.
B) Cap de l’Oposició 970,81 € mensuals.
C) Altres regidors 794,30 € mensuals”
SEGON.- Que es procedeixi a la seva publicació en el BOIB, de conformitat amb el que estableix el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
3.- Proposta de supressió de les dietes abonades per la participació als òrgans de govern 
d'IMVISA i d'ITUSA
Davant l'actual situació econòmica i les mesures adoptades pel Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de 
juliol de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat , es proposa 
al Ple de la Corporació el següent acord:
PRIMER.- Proposar als respectius consells d'Administració d'IMVISA i d'ITUSA la supressió de les 
dietes establertes per la participació en les mateixes.

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa Econòmica i d’Administració Municipal.

Intervencions:

Sra. Sánchez-Jáuregui: Vol especificar que en el cas d’IMVISA i d’ITUSA, encara que figuren en 
aquesta proposta, però s’haurà d’aprovar pels seus respectius Consells d’Administracions.

Sr. Sánchez: Hi ha tres mocions referides a aquest tema, creu que el més coherent seria unir-les 
totes. Si els pareix farà una proposta d’acord que seria, el primer punt, acceptar la proposta d’acord 
de l’equip de govern, i després incloure, almenys dos punts de les propostes que estan incloses a 
les mocions  dels  diferents grups del  Ple.  Una seria,  proposar  a l’autoritat  que correspongui,  la 
supressió de dietes d’assistència a qualsevol organisme o institució, que percebi qualsevol regidor, 
personal eventual o de confiança de l’Ajuntament, o de les seues empreses públiques, com per 
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exemple, Autoritat Portuària, sessions de la FELIB, on també es cobren dietes, i en el cas que no 
s’acordi en dit organismes aquesta reducció, o supressió de dietes, renunciar per escrit a rebre-les, 
donant compte al Ple de l’Ajuntament d’Eivissa de dit escrit. I un segon punt que seria, destinar al 
menys una part, dels sous que s’estalvien, tant en la supressió de la paga extra dels funcionaris, o 
bé destinar l’estalvi de la supressió de la paga extra de tots els regidors i la disminució de dietes, a 
algun programa de benestar social que determini la regidoria. El que sí li agradaria és que aquest 
programa s’informi en el Ple.
Com afecta el punt tercer de la proposta d’acord de l’equip de govern, al Secretari d’IMVISA?

Sr. Villalonga: S’adhereix al que acaba de comentar el Sr. Sánchez.
El motiu de que plantegin una moció en aquest cas, és perquè des de que el Govern Central va 
indicar que s’havien de fer les reduccions, fins que han presentat aquesta moció, l’equip de govern 
no va prendre les mesures adequades.  Li  pareix bé que en aquesta única votació,  es resolgui 
aquesta  moció,  i  si  estan  d’acord  també  la  següent.  A  la  Comissió  Informativa  Econòmica  i 
d’Administració Municipal, va entendre que el que es proposava era la supressió de totes les dietes, 
inclosa la del Secretari.

Sra. Sansano: Es ratifiquen en la proposta d’acord que varen presentar el 20 de juliol. És bo que es 
comentin les tres juntes, perquè van encaminades en el mateix sentit.
L’equip de govern proposa que se suprimeixi  la paga extraordinària del mes de desembre, que 
representa un 7,1%.  En el  punt  dos,  diuen que es modifiqui  la  base 68,  per  tal  d’equiparar  la 
baixada al regidors que no cobren amb nòmina. En el tercer punt proposen la supressió de les 
dietes que es cobren per la participació a IMVISA i a ITUSA.
En el cas del Secretari, es va demanar i ho estudiaran, per si només se li redueix el 7%, o se li 
suprimeix.
Respecte  al  que  ha  dit  el  Sr.  Sánchez,  l’equip  de  govern  proposa  tot  el  que  competeix  a 
l’Ajuntament, a l’Autoritat Portuària no hi tenen representació, hi està l’Alcaldessa però nomenada 
pel Consell Insular.
Estan d’acord que aquest romanent que quedarà del que ja estava establert, que s’havia de cobrar 
com a pagues extraordinàries o com a dietes, es destini a assumptes socials, però hauran de mirar 
el que diu la llei d’estabilitat pressupostària, i quines actuacions es marquen. De moment no volen 
tancar el tema, però sí es possible evidentment que ho destinaran a assumptes socials.

Sr.  Sánchez: Entén que no accepten aquest  acord que ha plantejat.  La Sra.  Alcaldessa va a 
aquestes reunions, cobra dietes per assistir-hi? Si les cobra que renunciï a elles, com fa tothom.
Respecte  a  la  segona  part,  el  tema dels  fins  socials,  el  Decret  de  retalls  del  Govern  Central 
estableix que s’han d’aplicar els sous per a amortització de deute, però el retall als regidors no ve 
en aquest Decret, és un acord que prenen per solidaritat, llavors aquest retalla no obliga a aplicar 
aquests  sous per  a  amortització  de deute,  i  són aquests els  sous que està  plantejant  que es 
dediquin a fins socials. Creu que es dona resposta a tot el que planteja l’equip de govern, i a tot el 
que planteja l’oposició, és bastant coherent i lògic.

Sr.  Villalonga: En  relació  a  les  dietes  del  Secretari,  creu  recordar  que  a  la  Comissió  la  Sra. 
Interventora va dir que les dietes al Secretari no procedien. Li agradaria que la Sra. Interventora ho 
tornés a explicar.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Si la Sra. Interventora no té inconvenient, pot procedir.

Sra. Interventora: En relació a aquesta qüestió, es pronunciarà davant l’òrgan oportú.
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Sra. Sansano: Es ratifiquen en la proposta que havien presentat, que és similar a les dels grups 
Nova Alternativa i PSOE-PACTE, tret d’aquesta darrera aportació que han fet ara. Deixen pendent 
de l’informe d’Intervenció  el  tema del  Secretari,  evidentment  si  no procedeix,  no se li  seguiran 
pagant les dietes. Respecte a les dietes d’Autoritat Portuària, el més adient és que si el Sr. Sánchez 
creu necessari que ha de ser així, ho formuli com un prec i la Sra. Alcaldessa ho estudiarà. Quan a 
la destinació dels diners que quedaran com a romanent de no cobrar aquestes dietes, o les pagues 
extraordinàries, és ratifica amb el Real Decret-Llei d’Estabilitat Pressupostària, també volen que es 
destinin a fins socials, però vol recordar que properament s’ha de fer un pagament d’1 milió i mig 
d’euros d’IMVISA, i que ara no tenen.

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

11è. Mocions amb proposta d’acord:

11.1.- Moció del Grup Municipal Nova Alternativa, amb proposta d’acord per tal que s’apliqui una 
reducció del 7,1% de les retribucions dels càrrec polítics, i personal de confiança.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del Grupo Municipal Nova Alternativa, al amparo del art. 87 
de la ley 20/2006, de 15 de diciembre, Municipal y de

Régimen Local de las Islas Baleares

EXPONE

En la actualidad, se está viviendo un periodo de crisis económica. El pasado día 11 de julio, 
el  gobierno de la Nación comunicó nuevos recortes para ajustar el  déficit.  Entre las medidas a 
aplicar,  se encuentra la  subida de impuestos indirectos  y  el  recorte de gastos.  En este último 
aspecto, se encuentra la eliminación de la paga extraordinaria de Navidad para los funcionarios.

Por el principio básico de solidaridad, es oportuno que esta reducción se aplique a todos los 
cargos políticos, personal de confianza y personal de empresas municipales y Consorcio Eivissa 
Patrimoni de la Humanitat, en todos los conceptos retributivos como sueldos, indemnizaciones por 
asistencia, dietas, etc.

SOLICITA
Que se incluya en la orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

Aplicar con carácter inmediato, una reducción del (7,1 %) a todos los conceptos retributivos 
como sueldos, indemnizaciones por asistencia, dietas, etc, al conjunto de cargos políticos, personal 
de confianza, y personal de empresas municipales y Consorcio Eivissa Patrimoni de la Humanitat.
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Eivissa, a 19 de julio de 2012
Fdo. Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr. Villalonga: Renuncia a aquesta moció.

11.2.- Moció del Grup Municipal Nova Alternativa, amb proposta d’acord per a la realització d’una 
revisió dels PEPRIS de sa Penya-La Marina-Ensanche i Dalt Vila-Es Soto.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del Grupo Municipal Nova Alternativa, al amparo del art. 87 
de la ley 20/2006, de 15 de diciembre, Municipal y de

Régimen Local de las Islas Baleares

EXPONE

En la actualidad, se está aplicando en las zonas de Sa Penya-La Marina-Ensanche y Dalt 
Vila-Es Soto, dos Planes Especiales de Protección y Reforma Interior, redactados a principios de 
los años 90.

Estos documentos, se encuentran por diversos motivos desfasados, produciendo entre otros 
efectos un sistemático incumplimiento de los mismos.
Siendo  general  la  opinión  tanto por  técnicos  como políticos  de la  necesidad  de revisar  dichos 
planes y adaptarlos a la realidad actual y futura:

SOLICITA

Que se incluya en la orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

Realizar la revisión de los Planes Especiales de Protección y Reforma Interior de Sa Penya-
La Marina-Ensanche y Dalt  Vila-Es Soto, en el plazo máximo de un año, participando en dicha 
redacción técnicos, políticos y representantes ciudadanos, para adaptarlos a la realidad actual y 
futura.

Eivissa, a 30 de julio de 2012
Fdo. Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr. Villalonga: Retira la moció, i espera que dins de les properes comissions dels PEPRIS, poder-
se adaptar a la revisió que s’està fent actualment.

11.3.- Moció  del  Grup  Municipal  PSOE-PACTE  per  Eivissa,  amb  proposta  d’acord  sobre  la 
consideració de tots els llocs de treball de l’Ajuntament, i exigència de la Llengua catalana com a 
requisit.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
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“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA SOBRE LA CONSIDERACIÓ DE 
TOTS ELS LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT D'EIVISSA COM D'ATENCIÓ AL PÚBLIC 

I CONSEQÜENT EXIGÈNCIA DE LA LLENGUA CATALANA COM A REQUISIT 

Àngels Martínez Corderas, regidora del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'empar del que 
estableixen  els  articles  91.4  i  97.3  del  Real  Decret  2568/1986  que  aprova  el  Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu debat i 
aprovació al proper ple ordinari la següent MOCIÓ:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La llei  de modificació  de la  Llei  3/2007,  de 27 de març,  de  la  Funció  Pública  de la  comunitat 
autònoma de les Illes Balears que s’aprovà al Parlament de les Illes Balears el passat 17 de juliol de 
2012, elimina en termes generals el requisit del català per accedir a la funció pública, excepte en 
aquells llocs de feina d’atenció al públic.

Donat que als Ajuntaments la majoria de llocs de feina podrien considerar-se en algun moment de 
contacte entre el treballador públic i la ciutadania, i que és obligació reconeguda pel nostre Estatut 
d’Autonomia el garantir el drets de la ciutadania a ser atesos en qualsevol de les dues llengües 
cooficials a les Illes Balears, en concret quan l’article 4 referint-se a la llengua pròpia parla de la 
obligació de les institucions de crear les condicions que permetin arribar a la igualtat plena, així com 
s’entén la voluntat del legislador quan obliga a l’administració autonòmica a través de l’article 14.3 
que  diu  que  els  ciutadans  de  les  Illes  Balears  tindran  dret  a  dirigir-se  a  l’Administració  de  la 
Comunitat  Autònoma  en  qualsevol  de  les  dues  llengües  cooficials.  Atenent,  a  més,  a  que 
l’esmentada llei en el seu article 34 amb nova redacció fa referència a les corporacions locals i 
consells insulars.

Per tot l’abans exposat, entenem que la relació de llocs de treball d’aquest Ajuntament hauria de 
recollir aquest aspecte d’atenció a la ciutadania, així com garantir el dret que tenen els ciutadans  a 
adreçar-se en igualtat de condicions al seu Ajuntament en qualsevol de les dues llengües cooficials. 
Per tant, la llengua catalana haurà de ser un requisit per tal d’ocupar un lloc de feina i així s'haurà 
de contemplar en les proves selectives d’accés a la funció pública en aquest Ajuntament.

A la vista de tot això, es planteja la següent

PROPOSTA D'ACORD

El  Ple  de  l'Ajuntament  d'Eivissa  acorda  que  la  llengua  catalana  serà  requisit  per  a  l'accés  a 
l'administració municipal d'aquesta Corporació, en el sentit contemplat per la llei de modificació de 
la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears en 
la nova disposició addicional (dotzena) lletra f), i així serà incorporat a la Relació de Llocs de Treball 
de l'Ajuntament així com es tindrà en compte a l'hora de convocar proves d'accés per un lloc de 
feina en aquesta administració.

Eivissa, 27 de juliol de 2012

Sgt. Àngels Martínez
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a 

l'Ajuntament d'Eivissa”
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Intervencions:

Sra. Martínez: Aquesta moció és sobre la consideració de tots els llocs de treball de l’Ajuntament, 
com d’atenció  al  públic,  i  conseqüent  exigència  de llengua catalana com a requisit.  La Llei  de 
Modificació de la Llei de la Funció Pública de les Illes Balears, elimina en termes generals el requisit 
del català per accedir a la Funció Pública, excepte aquells llocs de feina d’atenció al públic, donat 
que la majoria dels llocs de feina dels Ajuntaments, podien considerar-se, en algun moment, de 
contacte entre el treballador públic i la ciutadania, és per això que entenen que la relació de llocs de 
treball d’aquest Ajuntament, hauria de recollir aquest aspecte d’atenció a la ciutadania, així  com 
garantir el dret que tenen els ciutadans a adreçar-se en igualtat de condicions al seu Ajuntament, en 
qualsevol de les dues llengües cooficials. Per tant, la llengua catalana haurà de ser un requisit per 
ocupar un lloc de feina, i així  s’haurà de contemplar a les proves selectives d’accés a la funció 
pública d’aquest Ajuntament, i per això fan aquesta proposta d’acord.

Sra. Marí: La posició de l’equip de govern sempre ha set la mateixa, i és complir la llei.  El que 
proposen aquí és que bordegin la llei, i això no s’ho poden permetre. La llei a la qual fa menció a la 
moció, ja està en vigor i és d’obligat compliment, a part l’equip de govern hi està d’acord. És veritat 
que ara ja no és un requisit el coneixement de la llengua catalana per accedir a la funció pública, 
aquest  també  és  un  dret  universal  que  recull  aquesta  llei.  El  dret  del  ciutadà  a  dirigir-se  a 
l’Administració Pública amb els dos idiomes, també està garantit, no hi ha cap dret vulnerat. No és 
cert  que  tots  els  llocs  de  feina  poden  ser  considerats  cara  al  públic,  la  llei  ja  contempla  les 
excepcions. Per tant no veuen quin sentit tindria aprovar la seua moció.

Sra.  Martínez: El  Consell  Insular  s’està  plantejant  arribar  a  un  acord,  per  aprovar  una  moció 
semblant. La legalitat està molt bé, però pensen que la llengua oficial és obligatòria per a tothom, i 
això seria una manera de què en quedés constància. També per la discriminació que es fa als 
funcionaris, que ja tenen la llengua apresa i que són bilingües, en contra dels que no ho són. I la 
discriminació  al  ciutadans,  que  sempre  poden  trobar  una  persona  que  no  domini  la  llengua 
catalana.  També  és  una  forma  d’optimitzar  l’administració,  per  voler  persones  que  estiguin 
capacitades per formar part d’aquesta.
Com veu que no votaran a favor, sí que els agradaria que l’equip de govern, digués exactament 
quines places seran les que podran prescindir del requisit del català. Pel grup PSOE-PACTE, és 
molt important perquè és una manera de no desvalorar la llengua, de no renegar d’ella, de no trair-
la, i de no ser deslleial a la nostra cultura.

Sra. Marí: Sota cap concepte és acceptable trair la llengua o ser-li deslleial. Aquesta norma de que 
no sigui un requisit sinó un mèrit d’accés a la funció pública, només s’exceptua en els supòsits que 
la  llei  enumera,  i  que són,  assessors  lingüístics,  llocs  d’atenció  telefònica,  llocs  que tenguin  la 
informació i l’atenció al públic, com a funció principal, i llocs que la normativa de la funció pública 
docent ho determini, tots els altres n’estan exempts. Si algun funcionari té que passar a prestar els 
seus serveis a atenció al públic, la llei també contempla que la pròpia administració, fomentarà el 
coneixement entre tots els empleats públics, per tant, se’ls hi tindrà que exigir.

Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb els vots en contra de les Sres. Sánchez-Jáuregui, 
Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid, i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, i Larroda, a favor 
de  les  Sres.  Costa,  Boned,  Martínez,  García,  i  Srs.  Costa,  Sánchez,  Ruiz,  Molina,  Ferrer  i 
l’abstenció del Sr. Villalonga.

11.4.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta sobre la reordenació del 
Port d’Eivissa.
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Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA 
SOBRE LA REORDENACIÓ DEL PORT D’EIVISSA

Lurdes  Costa  Torres,  regidora  del  grup  municipal  PSOE-Pacte  per  Eivissa,  a  l'empar  del  que 
estableixen  els  articles  91.4  i  97.3  del  Real  Decret  2568/1986  que  aprova  el  Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu debat i 
aprovació al proper ple ordinari la següent MOCIÓ:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A rel  de l'acabament  de les obres de construcció de les plataformes del  Botafoc,  les darreres 
setmanes s’ha reobert el debat sobre la següent fase dels treballs de reordenació del port d’Eivissa. 
Tot i haver-se ja discutit i consensuat un model de port que havia de garantir una correcta relació 
port-ciutat, els usos de cadascuna de les zones portuàries tornen a estar en entredit, pel que es fa 
molt necessari que l’Ajuntament d’Eivissa acordi de manera unànime quina és la seva postura al 
respecte i el model de port que defensa.

Durant les darreres dècades s’ha demostrat que la realitat portuària condiciona la vida del barri de 
la Marina i, per tant, els vesins i comerciants d’aquest espai han de ser l’eix principal que motivi la 
postura municipal. 

Resulta evident que per al barri de la Marina el trànsit de mercaderies i les operacions de càrrega i 
descàrrega, associades a un intensiu trànsit rodat, no suposen cap benefici directe. Les remors, les 
molèsties provocades pel tràfic de vehicles i  camions i el poc atractiu que aquestes operacions 
generen per als turistes són factors que no milloren en cap sentit la realitat diària del barri.
Per contra, el trànsit associat exclusivament a passatgers, l’amarrament de petites embarcacions 
recreatives  i  els  petits  creuers  generen  un  moviment  de persones  que  és  precisament  el  que 
necessita un barri que pateix una greu despoblació i que ha vist, any rere any, como disminuïa el 
seu atractiu per les nombroses mesures de seguretat –en forma de barreres físiques- que han estat 
introduïdes per complir amb la normativa portuària.

Per tot això, es planteja la següent

PROPOSTA D'ACORD

1. El ple de l’Ajuntament d’Eivissa insta a l’Autoritat Portuària de Balears a extreure de la dàrsena 
de Llevant totes les operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies i vehicles amb l’objectiu 
d’aconseguir una vertadera recuperació de la façana marítima.

24



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 2 d’agost de 2012

2. El ple de l’Ajuntament d’Eivissa insta igualment a l’Autoritat Portuària de Balears a traslladar a la 
dàrsena  de  Llevant  el  trànsit  de  passatgers  amb  Formentera  i  a  permetre  l’amarrament 
d’embarcacions de petita eslora amb l’objectiu de generar activitat econòmica al barri.

Eivissa, 30 de juliol de 2012
Sgt. Lurdes Costa Torres

Regidora del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”

Intervencions:

Sra.  Costa: El  Port  és un tema que els  preocupa,  hi  han fet  molta feina,  els  agradaria  poder 
participar i seguir col·laborant, aportant idees i suggeriments en benefici de la ciutat i en concret 
d’aquesta  zona  que  és  molt  important  i  imprescindible.  És  imprescindible  perquè  entén  que 
l’Autoritat Portuària, a vegades assumeix més drets o autoritat dels que li correspon. L’Ajuntament 
té moltes coses a dir en el tema del Port, no tant en el tràfic marítim, però sí en tot allò que té 
relació i connexió amb la ciutat.
L’Ajuntament hauria de tenir una decisió ferma, i ha de ser el Ple de la Corporació qui amb una 
mica  més  de  força  i  suport,  que  després  sigui  l’Alcaldessa  qui  ens  representi  en  el  Consell 
d’Autoritat  Portuària,  i  defensi  la  postura d’una definició  clara  de què volem que sigui  aquesta 
reordenació del Port. Amb aquest sentit positiu insisteixen avui en presentar aquesta moció.
Fa molts anys que s’havia obert el debat, s’havia consensuat, s’havia arribat a una sèrie d’acords, i 
també s’havia reivindicat molt des de l’Ajuntament. Tenien molt clar quin model de Port volien, i 
segueixen pensant que és coincident amb la majoria dels ciutadans. Entenen que en el barri de La 
Marina no hi ha d’haver tràfic de mercaderies de cap tipus, i en canvi sí és convenient que hi hagi 
transit de persones, els que podria proporcionar el que és la circulació de tots els passatgers què 
utilitzen les barques de Formentera, i la possibilitat de que quedi lliure una part de la dàrsena de 
llevant, perquè hi puguin atracar petits creuers. Per això avui tornen a portar aquesta proposta, i 
demanen una voluntat  de  consens  i  d’unanimitat,  per  tenir  força  davant  l’Autoritat  Portuària.  A 
continuació llegeix la proposta d’acord.

Sr. Ferrer: S’adhereix totalment a la proposta que ha fet la Sra. Costa, el seu grup pensa el mateix. 
La  única  manera  de  recuperar  la  fatxada  marítima,  és  deixant  només  el  passatge  que  va  a 
Formentera, traient d’allà tot tipus de càrrega, i que es mantinguin petits creuers, però afegiria el 
punt dels amarraments socials. L’Autoritat Portuària té obligació de posar amarraments socials en el 
ports que gestiona. En el Port d’Eivissa no hi ha de moment, per això reclamaria que l’Autoritat 
Portuària complís la seua obligació de tenir amarraments socials.

Sr. Marí: No poden admetre aquesta moció, perquè el compromís que va adquirir aquest equip de 
govern amb l’Autoritat Portuària, i amb els ciutadans, era que l’Ajuntament faria de transmissor de 
replegar tota la informació per traslladar-la a l’Autoritat Portuària. Els hi demanen que, igual que 
s’ha  donat  l’oportunitat  a  tots  als  ciutadans,  i  als  diferents  col·lectius,  també aportin  les  seues 
recomanacions i suggeriments, les replegaran i les traslladaran a l’Autoritat Portuària. Amb això no 
donen per tancat aquest debat, ni es posicionen de cap forma, perquè podria donar-se el cas que 
coincidís la decisió dels ciutadans amb la proposta que es planteja ara per part del grup PSOE-
PACTE.

Sra. Costa: Volia que aquesta moció tengués un sentit positiu, i volia que sortís endavant. No és el 
model de port del seu grup PSOE-PACTE, és el model de Port que hi ha plantejat en el Pla Director 
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d’Infraestructures del Port d’Eivissa, que es va aprovar l’any 2006 per unanimitat de tots els seus 
membres que formen part del Consell d’Administració d’Autoritat Portuària, i després ratificat per 
l’organisme que té les competències que és Ports de l’Estat. Aquest Pla Director ja s’ha iniciat i està 
pràcticament acabat el projecte guiat per aquestes orientacions. Li pareix molt bé que es parli amb 
els  ciutadans,  però  Sra.  Alcaldessa,  farà  un  referèndum  o  no?  A  qui  preguntarà?  Com  es 
preguntarà? Quines conclusions s’han tret  de les reunions que s’han fet? Com se seleccionarà 
quines opinions que tenen més pes que altres?
Li pareix bé que consultin, però no tornin enrere, aquest debat ja s’havia tancat.
Llegirà  quatre  coses  del  Pla  Director,  perquè  veu  que  no  coneixen  aquest  document,  seria 
convenient que se’l llegissin, sobre tot la Sra. Alcaldessa, que va en representació de tots els vesins 
al Consell d’Autoritat Portuària, i és allí on s’ha d’anar insistint, perquè si volen començar les obres 
en octubre,  no  es poden seguir  entretenint  fent  reunions.  Li  agradaria  que en el  proper  ple  ja 
diguessin quan comencen les obres. Si ja hi ha les decisions preses des de l’any 2006, ja s’estan 
redactant els projectes. No ho va fer l’anterior equip de govern, perquè primer s’havien de fer les 
obres del dic, que per cert, varen condicionar a què després es fes aquesta inversió dins de la 
ciutat, perquè sinó l’Autoritat si se’n hagués pogut excusar no ho hauria fet.
Llegeix uns punts del Pla Director d’Infraestructures del Port d’Eivissa, i recalca que va ser aprovat 
per unanimitat, tant en el Consell d’Administració, com a Ports de l’Estat. Al llarg de tot el document 
es  parla  reiteradament,  dels  problemes,  dels  possibles  perills,  de  la  convivència  del  que és el 
passeig per a vianants i ciutadà, amb desembarcament de vehicles i mercaderies.
Insisteix en què l’equip de govern s’ho repensi, i que vulguin tenir la força de la Corporació, amb un 
tema que ha nascut del consens polític, i de les diferents organitzacions veïnals, comercials, etc.

Sr. Villalonga: Votarà a favor de la moció, perquè és una idea global que ja existia anteriorment. Fa 
poc va presentar una moció per saber quina era la idea que tenien sobre el port, i li preocupa que 
segueixen sense tenir la idea que l’equip de govern té sobre el port.

Sr. Marí: Respectaran la decisió de la majoria de la gent, i potser que coincideixi amb la proposta 
que ha presentat el grup PSOE-PACTE. No pot pensar perquè és tan dolent obrir un debat. La Sra. 
Costa parla d’un projecte i d’una documentació de l’any 2006. La situació no és la mateixa de fa sis 
anys. S’han presentat tres alternatives d’ubicació, i el que ha fet l’Autoritat Portuària és preguntar 
quina alternativa és la que es vol, i això ho han planejat enguany. En bon criteri aquest equip de 
govern, en comptes de decidir quina opció és la millor, ho han consultat als vesins i a diferents 
organismes. Per tant quan acabin tota la ronda de consultes, faran pública la decisió de la majoria. 
Si amb la informació que s’obtengui, no queda clar quina és la decisió què han d’agafar, es pot 
plantejar una consulta popular i que la gent sigui lliure de dir quina opció tria.
En qualsevol  cas agraeix  a la  Sra.  Costa la predisposició  de recolzar la  proposta majoritària,  i 
potser, com li ha dit abans, que coincideixi amb la proposta que ha presentat avui.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Abans de passar a la votació, vol puntualitzar tres coses de les que s’han 
dit aquí. El President de l’Autoritat Portuària li va comunicar que no tenien constància de què hi 
hagués  cap  acord  per  escrit,  i  que  per  això  havien  fet  el  projecte,  que  l’enviaren  a  les 
administracions  (Ajuntament-Consell),  perquè  entenen  que l’Ajuntament  és  la  institució  que pot 
intercedir amb els ciutadans, perquè d’alguna manera puguin participar en la decisió final d’una 
cosa tan important com és la remodelació de la fatxada marítima.
Aquest Ajuntament ha fet una consulta als col·legis professionals, agents socials, associacions de 
vesins, i de comerciants, a la qual hi assistiren els caps d’obra de l’Autoritat Portuària per explicar el 
projecte. Totes les intervencions que hi va haver varen ser molt interessants, i molt en la línia del 
que demana el grup PSOE-PACTE, i que l’equip de govern hi està bastant d’acord, però com que 
han donat tot el mes d’agost perquè els col·legis professionals, els agents socials, les associacions 
de vesins, els col·lectius, posin de manifest el que els agradaria, mereix la pena que es tinguin en 
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compte. Abans d’enviar tots els suggeriments que es facin, s’hauran de reunit tots els grups de 
l’oposició i l’equip de govern, veure les opcions i el sentir majoritari,  si estan d’acord enviar-lo, i 
també el que l’Ajuntament cregui al respecte.

Sra. Costa: Torna a insistir, que per molt que digui el President d’Autoritat Portuària, de què no hi 
ha  cap  document,  més  document  i  més  vàlid  que  aquell  que  ha  aprovat  el  propi  Consell 
d’Administració,  encara  que  sigui  anterior  a  la  presència  de  l’actual  President,  o  de  l’actual 
Alcaldessa.  Els  organismes  i  les  institucions  en  cada  moment  tenen  autonomia  i  autoritat  per 
prendre  les  decisions  que  creguin  oportunes.  Hi  ha  un  Pla  Director  d’Infraestructures  del  Port 
d’Eivissa fet, amb unes decisions acordades i preses, i ara no poden dir que no hi ha cap document, 
o compromís previ que digui com s’han de fer les coses en el Port, li pareix preocupant per part de 
l’Alcaldessa i del President de l’Autoritat Portuària. Sí que hi ha un document i uns compromisos, i 
aquest document és el que ha de guiar la resta. Li pareix bé que vulguin demanar participació, però 
també s’ha de regular.

Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb els vots en contra de les Sres. Sánchez-Jáuregui, 
Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid, i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, i Larroda, i a favor 
de les Sres.  Costa,  Boned,  Martínez,  García,  i  Srs.  Costa,  Sánchez,  Ruiz,  Molina,  Ferrer  i  Sr. 
Villalonga.

11.5.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord sobre reducció 
de dedicacions parcials, exclusives, assignacions i dietes d’assistència equivalents a la reducció del 
sou anual dels funcionaris.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA SOBRE REDUCCIÓ DE 
DEDICACIONS PARCIALS, EXCLUSIVES, ASSIGNACIONS I DIETES D’ASSISTÈNCIA 

EQUIVALENTS A LA REDUCCIÓ DEL SOU ANUAL DELS FUNCIONARIS, ALS QUALS S’HA 
ELIMINAT LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE.

Enrique Sánchez Navarrete, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'empar del que 
estableixen  els  articles  91.4  i  97.3  del  Real  Decret  2568/1986  que  aprova  el  Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu debat i 
aprovació al proper ple ordinari la següent MOCIÓ:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La crítica situació de l’economia espanyola i la manca de confiança en la política econòmica del 
Govern espanyol han conduït a aquest a l’aprovació del Reial Decret 20/2012, de 13 de maig, “de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad”. Aquest 
Reial  Decret  representa un atac  a  les  classes mitjanes i  als  treballadors  d’arreu de l’estat,  en 
particular  la pujada del tipus general  de l’IVA del 18 al  21%, la reducció de la prestació per a 
persones aturades del 60% al 50% a partir del 6è mes, l’eliminació de la paga extra del funcionariat 
i la reducció del 30% del nombre de regidors/regidores municipals de l’Estat, entre d’altres, no fan 
més que agreujar l’estancament de l’economia.

A més, i pel que afecta a les Illes Balears, en contra de les promeses electorals del PP de reduir 
l’IVA turístic del 8 al 4%, aquest ha passat del 8 al 10% en plena temporada turística, el que no 
només suposa un frau polític de primer ordre, sinó que és un maltractament a un sector fonamental 
de la nostra economia.
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El Govern d’Espanya tracta de justificar la necessitat de les mesures que s’adopten en aquest Reial 
Decret  acusant  als qui  cobren ajuda per desocupació de no estar motivats a cercar treball,  als 
funcionaris se’ls tracta de privilegiats, als ciutadans en general se’ls considera defraudadors per no 
pagar IVA, als pensionistes d’utilitzar medicaments que no necessiten… i així aconsegueixen dividir 
la societat com si la ciutadania en general fos la culpable de la situació en què ens trobam, quan 
realment es deu a l’avarícia d’uns pocs poderosos.

Totes aquestes mesures provoquen indignació popular per a la seva evident injustícia i qui ho paga 
són els col·lectius que no són els culpables d’aquesta situació.

Els ajuntaments, a més, han estat especialment afectats i culpabilitzats pel Govern central, adoptant 
aquest un seguit de mesures que qüestionen el model de democràcia municipal existent a Espanya 
des de 1978. Ans al contrari, els ajuntaments són l’administració més propera al ciutadà i, per tant, 
els primers que hauran de fer front a les necessitats socials creades per la crisi econòmica.

És per tot això, que el grup municipal PSOE-Pacte planteja la següent

PROPOSTA D'ACORD

1. L’Ajuntament  d’Eivissa  rebutja  les  mesures  adoptades  pel  govern  d'Espanya  contra  els 
espanyols  al  Reial  Decret  20/2012,  de  13  de  juliol,  “de  medidas  para  garantizar  la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad”. 

2. L’Ajuntament d’Eivissa constata que tant les mesures adoptades pel Govern d'Espanya, 
com la  passivitat  del  Govern  de les  Illes  Balears,  aprofundiran l'actual  situació  de crisi 
econòmica en perjudici dels sectors més febles de la societat.

3. L’Ajuntament acorda la supressió de la paga extraordinària de càrrecs electes i personal 
eventual de l’Ajuntament d’Eivissa corresponent al mes de desembre de 2012 i de la resta 
d'anys d'aplicació de la mateixa mesura sobre els treballadors públics, així com la reducció 
de les assignacions i dietes d’assistència dels regidors i regidores equivalent a la reducció 
del sou anual dels funcionaris, als quals s’ha eliminat la paga extraordinària de desembre.

4. L'Ajuntament d'Eivissa proposarà als respectius consells d’administració la supressió de la 
paga extraordinària del mes de desembre de 2012  i  de la resta d'anys d'aplicació de la 
mateixa mesura sobre els treballadors públics, del gerent d’IMVISA, del gerent d’ITUSA i 
del gerent del consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat.

5. L'Ajuntament  d'Eivissa  proposarà  als  respectius  consells  d’administració  d’IMVISA, 
d’ITUSA, així com de la resta d'organismes i institucions on es cobrin dietes o retribucions 
per part de càrrecs  electes,  de confiança o treballadors de l'Ajuntament  d’Eivissa la 
supressió de les assignacions i dietes d’assistència.

6. En el cas que els corresponents consells d'administració referits no acordin les reduccions 
proposades, els càrrecs electes de l'Ajuntament d'Eivissa es comprometen a sol·licitar per 
escrit l'aplicació individualitzada de la reducció prevista en aquest acord, i traslladar còpia 
d'aquesta sol·licitud per a la seva inclusió a l'acta de la propera sessió plenària.
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7. L’Ajuntament d’Eivissa tot i no estar d’acord amb aquestes mesures, insta al Govern Central 
que permeti als ajuntaments destinar les partides de l’eliminació de la paga extraordinària 
de desembre dels funcionaries i l’equivalent dels polítics, a finalitats socials.

Eivissa, 30 de juliol de 2012.

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

Intervencions:

Sr.  Sánchez: El  que  acorden  avui  és  eliminar  totes  les  dietes  que  cobren  els  regidors  de 
l’Ajuntament, i els càrrecs de confiança. En la proposta del grup popular s’han abstingut, perquè 
creuen que està incompleta. L’Alcaldessa va dir en premsa que volia vetllar per l’interès general, i 
mantenir-se  dins  d’una  ètica  professional  de  servei  a  la  ciutadania,  i  tenint  en  compte  l’esforç 
realitzat pel personal al servei del sector públic, ara més que mai, els representants públics han de 
realitzar un exercici de responsabilitat i solidaritat amb els ciutadans.
Cobra  dietes  l’Alcaldessa,  qualsevol  altre  regidor  o  càrrec  de  confiança,  per  assistir  a  altres 
organismes  o  institucions,  com  Autoritat  Portuària,  FELIP,  o  qualsevol  altra?  Si  les  cobren, 
renunciaran a cobrar-les, en coherència amb el que diu el seu partit que propugna?
Si diu que està a favor d’aplicar-ho a fins social, perquè no ho aplica?

Sra. Sansano: Es ratifiquen en la proposta que ha presentat el grup municipal popular.
Quan a tema de les dietes ho deixaria aquí, perquè no vol dir-li que estan cometen deslleialtats, 
quan pactaren que de segons quins temes no en parlarien. Estan d’acord en què tot el romanent 
que es pugui es dedicarà a fins socials, uns 800.000 euros més o menys, però a dia d’avui no 
saben de on han de treure un milió i mig que han de pagar d’IMVISA.

Sr. Sánchez: No té ni idea a què es refereix quan parla de què han pactat.
La  Sra.  Alcaldessa  segueix  sense  contestar  les  preguntes.  Cobra  les  dietes,  perquè  no  vol 
renunciar a elles? Exigeix als treballadors públics que facin els retalls. Menteix quan diu que té una 
actitud solidaria, ara més que mai, de realitzar un exercici de responsabilitat i solidaritat amb els 
ciutadans.
Hi  ha  una  part  d’estalvi  que  és  la  supressió  de la  paga  extra  dels  empleats  públics  d’aquest 
Ajuntament, 835.000 euros, això per llei s’ha d’aplicar a amortització de deute, no ho discuteixen, el 
que sí discuteixen és que s’apliqui a fins socials l’estalvi de la paga extra dels regidors de l’equip de 
govern,  i  la  reducció  proporcional  de  les  dietes  de  la  resta  de  regidors.  La  Sra.  Alcaldessa 
renunciarà a les seues dietes? Poden aplicar a fins socials l’estalvi dels regidors?

Sr. Villalonga: Creu que en el moment que estan vivint, creu que s’ha de tenir aquest i més detalls.
Els regidors haurien de ser un exemple.

Sra.  Sansano: Està d’acord amb el  Sr.  Villalonga.  El  Sr.  Sánchez no l’entén,  li  ha dit  que els 
800.000 euros més o menys,  és l’estalvi  de totes les pagues extraordinàries dels treballadors i 
funcionaris. Quan al 7,1 % de reducció de les retribucions anuals dels regidors, volen destinar-ho a 
benestar social, però també volen fer números i veure de on paguen un milió i mig que han de 
pagar d’IMVISA. Es ratifiquen amb el seu acord.

Sra. Sánchez-Jáuregui: No està mentint s’està abstinguin d’una cosa que no pot pronunciar-se. 
Estan parlant del que és competència de l’Ajuntament, i del que poden fer des d’aquí, el que és 
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competència d’altres organismes, ja es discutirà en el for oportú.

Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb els vots en contra de les Sres. Sánchez-Jáuregui, 
Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid, i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, i Larroda, i a favor 
de les Sres.  Costa,  Boned,  Martínez,  García,  i  Srs.  Costa,  Sánchez,  Ruiz,  Molina,  Ferrer  i  Sr. 
Villalonga.

12è. Decrets i comunicacions:

12.1.- Conforme estableix l’art. 42 del RD 2568/86, de 28 de novembre, l’Alcaldessa dóna compte 
de que està a disposició de tots els corporatius el Llibre de Resolucions de l’Alcaldia, per al seu 
coneixement. En queden assabentats.

12.2.-  Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  de  canvi  de  nomenament  de  representants  a  varis 
Consells Escolars.

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

“DECRET.-  Mitjançant el present i en virtut de les facultats que em confereix la legislació vigent, 
resolc  que  els  representants  d’aquest  Ajuntament  als  Consells  Escalars  següents,  siguin  els 
següents regidors:

- IES Santa Maria, la Regidora Sra. Mar Sánchez Gutiérrez.
- Centre d’Educació de Persones Adultes, el Regidor Sr. Alejandro Marí Ferrer.
- Conservatori Professional de Música i Dansa, la Regidora Sra. Pilar Marí Torres.
- CP Can Cantó, el Regidor Sr. Raimundo Prats Ramos.

Tots ells en substitució de la 2ª Tinent d’Alcalde, Sra. Catalina Sansano Costa.

Que es doni compte del present Decret al Ple de la Corporació a la primera sessió que celebri, per 
a la seua ratificació, es notifiqui als designats. Tot això sense perjudici de l’efectivitat del present 
Decret a partir del dia següent a la seva firma.

Eivissa, 29 de juny de 2012
       L'ALCALDESSA,    En don fe

EL SECRETARI-ACCTAL.,
Sgt.: Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez Sgt.: Joaquim Roca Mata”

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

12.3.- També es dona compte, i això contesta a una de les mocions del Sr. Villalonga, de l’acord del 
Consell d’Alcaldes sobre la posada en marxa d’una mesa de salut acústica de l’Illa d’Eivissa, tal i 
com es va comprometre, des de l’Ajuntament es va portar com a únic punt de l’ordre del dia, que 
també el va fer seu el Consell Insular i la resta d’Ajuntaments.

13è. Mocions sense proposta d’acord:

13.1.- Moció del Grup Municipal Nova Alternativa, de control sobre estat actual de la contaminació 
acústica en el Municipi.
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Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del Grupo Municipal Nova Alternativa, al
amparo del art. 87 de la ley 20/2006, de 15 de diciembre, Municipal y de

Régimen Local de las Islas Baleares

EXPONE
La contaminación acústica es un grave problema que afecta directa y negativamente a la 

convivencia y calidad de vida de los ciudadanos. 

Que en el municipio de Eivissa, hay distintas cuestiones a debatir en relación a este tema, 
como son entre otras, las siguientes:

 Las embarcaciones de excursiones y los nuevos barcos discoteca.

El hilo musical que se está aplicando en la zona del puerto, el horario del mismo, etc.

La contaminación acústica generada en negocios situados en la Playa den Bossa.

SOLICITA
Que se incluya en la orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal la siguiente:

MOCION DE CONTROL
Para debatir el estado actual de la contaminación acústica en el municipio de Eivissa, así como las 
posibles actuaciones a realizar/realizadas, tanto a nivel municipal como en el Consell de Alcaldes 
para evitarla y reducirla.

Eivissa, a 30 de julio de 2012

Fdo. Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr. Villalonga: La moció se centra en tres aspectes. La primera és respecte a les embarcacions 
tipus festa, aquestes van d’Eivissa a Formentera i  para sota d’es Molins amb els altaveus a tot 
volum. Proposaria que l’Ajuntament demanés un informe jurídic, sobre si aquesta activitat es motiu 
de sanció, al causar un efecte perniciós als residents.
En segon lloc, agraeix que hagi portat la proposta al Consell d’Alcaldes, li agradaria saber que és el 
que han decidit.
Vol  saber  que està passant  a la  Marina,  si  han posat  un fil  musical?  Si  s’estan controlant  els 
decibels d’aquest fil musical, i l’horari d’aquest?
Encara que ho han demanat per escrit,  no els ha arribat cap de les actuacions que ha portat a 
terme la policia local de Sant Josep a la Platja d’en Bossa, perquè hi ha varis establiments que 
provoquen remors que s’escolten des de Vila.  Volen saber què han fet a Sant Josep per evitar 
aquestes remors.

Sr. Ruiz: Estan plenament d’acord amb el Sr. Villalonga, i Sr. Rodrigo encara que el sentiment de la 
ciutadania es difícil de valorar, creu que Eivissa torna a ser una discoteca tot el dia.

Sr. Ferrer: A més de les remors causades pel tipus de música, o de embarcacions d’aquestes que 
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fan festes, també s’hauria de vigilar el control acústic dels cotxes i de les motos, ja que les remors 
d’aquests vehicles és molt molest dins de la ciutat. Demana que es continuïn fent els controls que 
es feien habitualment.

Sr. Mayans: La salut acústica que afecta als ciutadans d’Eivissa, encara que vengui de la mar és 
molesta, i en tenen constància, però són competència de Capitania Marítima i Autoritat Portuària. 
L’Ajuntament  donarà  trasllat  de  totes  aquestes  queixes,  i  col·laborarà  activament  pel  que  se’l 
requereixi. Quan al fil musical que s’està aplicant a la zona del Port, l’any passat hi va haver un 
projecte que varen presentar  a l’Ajuntament,  i  es va denegar,  per tant  desconeixen si  hi  ha fil 
musical  al  Port.  Disposen  d’una  unitat  de  medi  ambient  a  la  policia  local,  que  vigila  aquesta 
contaminació, fa les sonometries, també controla els horaris dels establiments.
Sobre  els  establiments  de  Platja  d’en  Bossa,  no  corresponen  a  aquest  municipi,  i  no  tenen 
competència  per  controlar-los,  no obstant  això,  totes  les  queixes  rebudes seran traslladades  a 
l’Ajuntament de Sant Josep.

Sr. Villalonga: Això és un titular, no una solució. Respecte al que passa a la Platja d’en Bossa, 
hauran d’acabar presentant una moció, perquè l’Ajuntament de Vila denunciï a establiments que 
estan fora del municipi per contaminació acústica.
Quan a la Marina, si passen per allí i no perceben que durant cent metres lineals la remor és la 
mateixa, alguna cosa passa, o és que l’equip de govern no passeja per la Marina. El fil musical no 
es una cosa dolenta però s’ha de regular, i tampoc s’està complint l’horari.
No es regulen les remors perquè no es vol, no perquè no es disposi dels mitjans, per això demana 
que  li  contestin  què farà  el  Consell  d’Alcaldes  amb la  mesa de salut  acústica,  que  és  el  que 
realment importa. Com es constituirà? Qui en formarà part?

Sr. Ruiz: Molta gent es queixa que aquest estiu, amb l’excusa de la crisis hi ha un “todo vale”, 
embarcacions amb música,  alcohol,  etc.  Locals  que empresarialment  són molt  importants,  se’ls 
controla menys que als petits bars, que intenten arribar a final de mes amb dificultats.
Estant  d’acord  amb  la  proposta  del  Sr.  Villalonga,  però  a  Sant  Josep  també  governa  Nova 
Alternativa, demana que siguin rigorosos.

Sr. Ferrer: El Sr. Mayans no li ha contestat si actuarien amb les remors que produeixen els cotxes i 
motos circulant per la ciutat. Li ha sorprès que digui que no poden actuar a l’Ajuntament de Sant 
Josep, directament no, però indirectament sí. Quan una cosa que es fa a l’Ajuntament de Sant 
Josep, molesta o afecta a la salut dels ciutadans, l’equip de govern té l’obligació d’actuar.

Sr. Mayans: No ha dit que no es pugui fer res, de fet ja han donat trasllat a l’Ajuntament de Sant 
Josep d’una queixa dels vesins de Puig d’es Molins.
Vol dir al Sr. Villalonga que en el Consell d’Alcaldes, es varen posar de manifest totes i cadascuna 
de  les  coses  que  passen  avui  dia  quan  a  la  contaminació  acústica,  i  està  convençut  que  els 
Alcaldes juntament amb el Consell, posaran solució a aquests problemes.

14è. Precs i preguntes:

14.1.- Sra. Costa: Avui s’han passat de l’hora, encara que tenen molts dubtes, i preguntes per fer, 
el Ple ha set molt dens, per la seua part es donen per satisfets.

14.2.- Sr. Ferrer: Quan controlaran els sorolls de les motos i els cotxes?
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14.3.-  Sr.  Villalonga: Precs:  1.  Demana  un  informe  jurídic  sobre  la  percepció  de  dietes  del 
Secretari, com a Secretari d’IMVISA.
2.  Demana  un  informe  jurídic  sobre  la  possible  sanció,  per  contaminació  acústica,  de  les 
embarcacions que exerceixen una activitat econòmica.
3. Demana que instal·lin una barana a l’escala dels habitatges de protecció oficial,  que hi ha al 
costat de la Plaça de Vila.
4. Demana que durant el mes d’agost se celebri un ple, per tractar temes que hi hagi pendents, per 
donar exemple, i solidaritzar-se amb l’ampliació de l’horari dels funcionaris.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Està d’acord que hi ha temes pendents, i s’hauran de prendre les mesures 
oportunes.

Ara contestaran les preguntes que s’han formulat per escrit amb 48 hores d’antelació.

14.4.- Pregunta escrita del regidor Sr. Rafael Ruiz, següent:

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

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

- Quines escoles d'estiu s'han ofert per part del Patronat Municipal d'Esports i l'Ajuntament 
d'Eivissa a l'any 2012 en comparació amb l'any 2011?

- Quin número de places totals i desglossades per escoles s'han ofert enguany en comparació 
amb 2011?

- Quin número de places hi ha enguany subvencionades per l'Ajuntament d'Eivissa o altres 
institucions en comparació amb l'any 2011?

- Número de professionals  contractats enguany,  categories laborals  i  sou de les persones 
contractades i comparació amb l'any 2011.

- Quotes aprovades a les diferents escoles d'estiu enguany i comparació amb les de l'any 
2011.

- Tipus i cost en uniformes del personal i els infants participants.
- Requisits valorats a l'hora de contractar el personal i criteris pels quals s'ha rebutjat a la 

resta dels aspirants.
- Número total d'inscripcions per escoles i per als mesos de juliol i agost i comparació amb 

l'any 2011.

Eivissa, 7 de juliol de 2012
Sgt. Rafel Ruiz González

Regidor del grup municipal 
PSOE-PACTE per Eivissa”

Contestació escrita de la regidora Sra. Mar Sánchez, següent:

“PREGUNTA  QUE  PLANTEJA  EL  GRUP  MUNICIPAL  PSOE-PACTE  AMB  REGISTRE 
D’ENTRADA NÚM. 15.096 DE DATA 5 DE JULIOL DE 2012 EN RELACIÓ A LES ESCOLES 
MUNICIPALS.

· Diverestiu i Aventura’t a l’estiu. Las mismas que 2011.
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· Diverestiu: 150 plazas. Las mismas que 2011.
  Aventura’t a l’estiu: 55 plazas. Las mimas que 2011.
· Eiverestiu: se han ofrecido 20 plazas por turno (las mismas que 2011). Se han solicitado 12 

en julio y 11 en agosto. En 2011 18 en julio y 18 en agosto.
  Aventura’t a l’estiu: 10 plazas por turno (las mismas que en 2011). Se han solicitado 3 en 

julio y 4 en agosto. En 2011 10 en julio y 3 en agosto.
· 2011: 1 director media jornada mes de junio (877,20€)

2 directores a jornada completa julio y agosto (1754,40€)
16 monitores a jornada completa en julio (1364€)
14 monitores a jornada completa en agosto (1364€)

· 2012: 1 director media jornada mes de junio (775€)
2 directores a jornada completa julio y agosto (1550€)
14 monitores a jornada 6 horas/día en julio (1137,76€)
11 monitores a jornada 6 horas/día en agosto (1137,76€)

· Diverestiu: 190€
  Aventura’t a l’estiu: 220€
  2011: Diverestiu 180€ con transporte: 210€

 Aventura’t a l’estiu: 210€
· Camisetas 0€
· Bolsa de trabajo y oferta pública, entrevistados y valorados por el técnico de deportes.
· Diverestiu julio 142 y agosto 102
  Aventura’t a l’estiu julio 56 y agosto 41
  2011 Diverestiu julio 161 y agosto 132

Aventura’t a l’estiu julio 58 y agosto 53.
Eivissa, 2 d’agost de 2012

María del Mar Sánchez Gutiérrez
Regidor d’Esports”

Sra.  Sánchez: Vol  fer  una  puntualització,  respecte  a  la  pregunta,  número  de  professionals 
contractats enguany, categories laborals i sou de les persones contractades i comparació amb l'any 
2011, se n’han adonat que la Llei 12/2012 afecta als empleats de les escoles, i estan tractant de 
solucionar-ho. Les dades que es donen és amb la paga extra prorratejada, però aquesta quantitat 
no és exacta, quan sàpiguen exactament com quedarà l’hi informaran.

14.5.- Pregunta escrita de la regidora Sra. Lurdes Costa, següent:

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

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

A la vista de les queixes rebudes pel tancament dels espais museïtzats dins de l'horari publicitat, vol 
saber per què es trobava tancat el Baluard de Sant Jaume el dissabte 7 de juliol en horari de matí, 
així  com si  s'ha tancat aquesta instal·lació la resta dels espais museïtzats de Dalt  Vila  en més 
ocasions sense avisar al públic.

Eivissa, 10 de juliol de 2012
Sgt. Lurdes Costa Torres

Regidora del grup municipal 
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PSOE-PACTE per Eivissa”

Contestació escrita de la 2ª Tinent d’Alcalde, Sra. Lina Sansano, següent:

“En contestació a la seva pregunta de data 10 de juliol, número registre d’entrada 15433, li comunic 
que el dia 7 de juliol de 10 a 12 h. es va tancar momentàniament el Baluard de Sant Jaume, per 
atendre una visita guiada del Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat. Des dels inicis, fa sis anys, 
i sempre per manca de personal quan s’ha hagut de fer alguna visita, o també a causa del temps, 
s’ha hagut de tancar el baluard, normalment ha set el de Sant Jaume. Aquell dia la Sra. Angeles 
Martin Parrila estava de viatge i la Sra. Mª Dolores Tena estava de baixa per enfermetat i ningú més 
podia fer la vista.

Lina Sansano Costa
2ª Tinent d’Alcalde
Eivisa, 2 d’agost de 2012”

14.6.- Pregunta escrita de la regidora Sra. Lurdes Costa, següent:

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

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

Relació  d'expedients  de  contractació  iniciats  per  l'Ajuntament  d'Eivissa  i  el  Consorci  Eivissa 
Patrimoni de la Humanitat des de juny de 2011 fins a dia d'avui.

Eivissa, 10 de juliol de 2012
Sgt. Lurdes Costa Torres

Regidora del grup municipal 
PSOE-PACTE per Eivissa”

Contestacions escrites de la 2ª Tinent d’Alcalde, Sra. Lina Sansano, i del 1r. Tinent d’Alcalde Sr. 
Juan Daura, següents:

“En contestació a la seva pregunta de data 10 de juliol,  número registre d’entrada 15435, li faig 
entrega de la  relació  d’expedients  de contractació  iniciats  pel  Consorci  Eivissa Patrimoni  de la 
Humanitat.

Lina Sansano Costa
2ª Tinent d’Alcalde
Eivisa, 2 d’agost de 2012”

“ASUNTO: Peticiones formuladas por Dª Lurdes Costa Torres, regidora del Grupo PSOE-PACTE 
per Eivissa.

Atendiendo  a  su  petición  con  nº  de  entrada  15435,  solicitando  los  expedientes  de 
contratación iniciados por este Ayuntamiento y el Consorcio Patrimonio de la Humanidad, desde 
Junio del año 2011, les adjuntamos relación.
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Eivissa, 31 de Julio de 2012
Sgt.: Juan Daura Escandell

Primer Tinent de l’Alcalde Delegat
De l’Àrea Econòmica i d’Admó. Municipal”

14.7.- Pregunta escrita de la regidora Sra. Carmen Bonet, següent:

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

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

- Relació de visites guiades realitzades als espais museïtzats entre l'1 de gener de 2012 i el dia 
d'avui, especificant data, número de membres del grup i procedència dels mateixos (escola, institut, 
etc).
- Relació de visites turístiques programades per a grups que han suposat la contractació d'un guia 
extern, amb detall de les persones per a les que s'ha realitzat, la seva procedència i el motiu 
(periodistes, agents de viatge, personalitats, etc). 

Eivissa, 11 de juliol de 2012
Sgt. Carmen Boned Verdera
Regidora del grup municipal 
PSOE-PACTE per Eivissa”

Contestació escrita de la 2ª Tinent d’Alcalde, Sra. Lina Sansano, següent:

“En contestació a la seva pregunta de data 11 de juliol, número registre d’entrada 15539, li comunic 
que al Ple anterior es va respondre una pregunta semblant al Sr. Enrique Sánchez Navarrette, 
entregant-li la memòria del 2011 dels centres Madina Yabisah i Baluards. Quan es redacti la 
memòria del 2012, se’ls hi entregarà còpia.

Lina Sansano Costa
2ª Tinent d’Alcalde
Eivisa, 2 d’agost de 2012”

14.8.- Pregunta escrita del Regidor Sr. Ildefonso Molina, següent:

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

Preguntes  que  formula  Alfonso  Molina  Jiménez,  regidor  de  PSOE-PACTE  per  Eivissa  a 
l'Ajuntament d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i amb 
l'article 95 de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears, per ser contestada al 
proper ple ordinari:

- Nombre de rebuts que s'han posat al cobrament enguany pel que fa a la Taxa de Recollida 
de Fems, quantia mitjana dels mateixos i previsió de recaptació total. Comparació amb les 
mateixes dades de 2011.

36



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 2 d’agost de 2012

Eivissa, 26 de juliol de 2012
Sgt.Alfonso Molina Jiménez
Regidor del grup municipal 
PSOE-PACTE per Eivissa”

14.9.- Pregunta escrita del Regidor Sr. Ildefonso Molina, següent:

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

Preguntes  que  formula  Alfonso  Molina  Jiménez,  regidor  de  PSOE-PACTE  per  Eivissa  a 
l'Ajuntament d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i amb 
l'article 95 de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears, per ser contestada al 
proper ple ordinari:

-  Nombre de rebuts que s'han posat  al  cobrament  enguany pel  que fa a l'Impost  sobre 
vehicles de tracció mecànica, quantia mitjana dels mateixos i previsió de recaptació total. 
Comparació amb les mateixes dades de 2011.

Eivissa, 26 de juliol de 2012
Sgt. Alfonso Molina Jiménez
Regidor del grup municipal 
PSOE-PACTE per Eivissa”

14.10.- Pregunta escrita del Regidor Sr. Ildefonso Molina, següent:

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

Preguntes  que  formula  Alfonso  Molina  Jiménez,  regidor  de  PSOE-PACTE  per  Eivissa  a 
l'Ajuntament d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i amb 
l'article 95 de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears, per ser contestada al 
proper ple ordinari:

- Nombre de rebuts que s'han posat al cobrament enguany pel que fa a l'Impost de Béns 
Immobles de Naturalesa Rústica, quantia mitjana dels mateixos i previsió de recaptació total. 
Comparació amb les mateixes dades de 2011.

Eivissa, 26 de juliol de 2012
Sgt.Alfonso Molina Jiménez
Regidor del grup municipal 
PSOE-PACTE per Eivissa”

14.11.- Pregunta escrita del Regidor Sr. Ildefonso Molina, següent:

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

Preguntes  que  formula  Alfonso  Molina  Jiménez,  regidor  de  PSOE-PACTE  per  Eivissa  a 
l'Ajuntament d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i amb 
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l'article 95 de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears, per ser contestada al 
proper ple ordinari:

-  Nombre de rebuts que s'han posat  al  cobrament enguany pel que fa a l'Impost  de Béns 
Immobles de Naturalesa Urbana, quantia mitjana dels mateixos i previsió de recaptació total. 
Comparació amb les mateixes dades de 2011.

Eivissa, 26 de juliol de 2012
Sgt.Alfonso Molina Jiménez
Regidor del grup municipal 
PSOE-PACTE per Eivissa”

Contestació escrita del 1r. Tinent d’Alcalde, a les quatre preguntes del Sr. Molina, següent.

“DE TESORERIA
A TTE. ALCALDE AREA ECONOMICA

ASUNTO: Peticiones formuladas por D. Alfonso Molina Jimenez, regidor del grup municipal PSOE – 
PACTE per Eivissa.

En relación a las peticiones sobre el número de recibos cobrados, cuantía media y previsión 
de recaudaciones de los diferentes Impuestos y Tasas, debo de informarle, que por la presente se 
le  adjunta,  Decretos  de aprobación  de Padrones de los  años 2011  y  2012,  donde se pueden 
verificar todos los datos solicitados, respecto de los Padrones puestos al cobro.

En  cuanto  a  la  previsión  de  recaudación  total,  por  parte  de  esta  Tesorería  debo  de 
informarle que el porcentaje de cobro a fecha de hoy, es aun muy bajo, cuestión por la cual no se 
ha procedido a obtener un cálculo hasta la fecha, en cuanto a la previsión de recaudación,  se 
supone que al final de la voluntaria, no se han hecho estimaciones sobre la posible recaudación, 
pues a fecha de hoy, es un dato que no tiene en principio transcendencia presupuestaria y que 
además el resultado del mismo no depende del Funcionario que suscribe, sino de las familias y 
empresas que han de abonar  los  diferentes  tributos  y  dada la  situación actual,  se  hace difícil 
predecir la evolución en el período voluntario de los tributos de la Corporación.

Eivissa a 31 de julio de 2012
EL TESORERO,

Fdo. José Torres Riera
Tesorero Acctal.”

14.12.- Pregunta escrita de la Regidora Sra. Angels Martínez, següent:

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

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

Quines són les raons per les que s'han cancel·lat al menys dos monòlegs previstos al baluard de 
Sant Pere?
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Quin cost han tingut per a l'Ajuntament d'Eivissa aquestes cancel·lacions (catxés ja abonats, bitllets 
d'avió, nits d'hotel, trasllats, etc)?

Eivissa, 27 de juliol de 2012
Sgt. Àngels Martínez Corderas
Regidora del grup municipal 
PSOE-PACTE per Eivissa”

Contestació escrita de la 2ª Tinent d’Alcalde, Sra. Lina Sansano, següent:

“En contestació a la seva pregunta de data 27 de juliol, número registre d’entrada 18854, li comunic 
que s’han cancel·lat  dos monòlegs previstos pel baluard de Sant Pere. El de Fliply per falta de 
públic, i el de Toni Moog, va ser cancel·lat per la pròpia empresa.
De la primera actuació s’han pagat els bitllets d’avió i allotjament i del segon, únicament el bitllet 
d’avió.
Els catxés i altres despeses anaven a càrrec de l’empresa productora.

Lina Sansano Costa
2ª Tinent d’Alcalde
Eivissa, 2 d’agost de 2012”

14.13.- Pregunta escrita del regidor Sr. Enrique Sánchez, següent:

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

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

- Relació de vehicles entregats sense càrrec al dipòsit municipal des de juny de 2011 al dia 
d'avui, amb especificació de la persona titular del vehicle i el motiu pel que s'ha entregat sense 
càrrec.

Eivissa, 30 de juliol de 2010
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete

Regidor del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”

Contestació escrita de la Sra. Alcaldessa, següent:

“Pregunta  que  formula  Enrique  Sánchez,  regidor  PSOE-PACTE  per  Eivissa.  Relació  de 
vehicles entregats sense càrrec al dipòsit municipal des de juny de 2011 al dia d’avui.

Le adjunto documento donde viene recogida la información que nos solicita.

Eivissa, a 28 de junio de 2012
Marienna Sánchez-Jáuregui

Alcaldesa”

14.14.- Preguntes escrites del regidor Sr. Antonio Villalonga, següents:
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PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL NOVA ALTERNATIVA,
PARA SER CONTESTADAS EN LA PRÓXIMA SESIÓN PLENARIA.

Preguntas que formula D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del Grupo Municipal de NOVA 
ALTERNATIVA en el ayuntamiento de Eivissa, 
en base al artículo 97 del RD 2568/1986 ROF.

1.- ¿Qué actuaciones ha realizado la policía local de Sant Josep, en la zona de playa den 
Bossa, desde el 1 de mayo hasta la actualidad? En el caso de haberse efectuado sonometrías 
¿cuál es el resultado de las mismas, y donde se efectuaron?

2.-  ¿Cuál  es  el  sueldo  y  el  porcentaje  de Seguridad  Social  que se aplica  a los  cargos 
políticos,  de  confianza  y  gerentes  del  Consorcio  Eivissa  Patrimoni  de  la  Humanitat  e  IMVISA, 
detallados por personas?

3.- ¿Qué información no se puede hacer pública de las actas de todas las comisiones que 
realiza el Ayuntamiento (cultura, urbanismo, etc), así como del Consorcio Eivissa Patrimoni de la 
Humanitat e IMVISA?

4.- Desde el pasado día 23 de junio, hasta la fecha, ¿cuántas denuncias ha formulado la 
policía local por incumplimiento de ordenanzas, especificando el concepto y el lugar en el que se 
han producido?

5.- A fecha de hoy, ¿cuántos policías locales se encuentran en servicio? ¿en qué servicios 
están distribuidos? ¿cuántos se encuentran de baja, y por qué motivo?

6.- En relación a la instalación de un semáforo con pulsador u otra solución alternativa, en el 
cruce del Carrer de ses Feixes con el Carrer de Talamanca, para evitar los frecuentes accidentes 
¿que tareas se han realizado al efecto?

7.- En la actualidad, ¿Cuanto personal laboral dispone el Ayuntamiento y demás Patronatos, 
y en qué actividades y destinos está distribuido?

Eivissa, a 30 de junio de 2012
Fdo. Antonio Villalonga Juan”

Contestació escrita de la Sra. Alcaldessa, a la pregunta 1, següent:

“Visto su escrito presentado con fecha 30 de julio de 2012 con registro de entrada 16875, 
pregunta número 1, ¿Qué actuaciones ha realizado la policía local de Sant Josep, en la zona 
de playa den Bossa, desde el 1 de mayo hasta la actualidad?

Nuestra policía no tiene competencia en ese municipio y por lo tanto no podemos facilitarle los 
datos que nos solicita.

Eivissa, a 28 de junio de 2012
Marienna Sánchez-Jáuregui

Alcaldesa”

Contestació escrita de la 2ª Tinent d’Alcalde, a la preguntes 2 i 7, següent:

“En contestaciò a la seva pregunta de data 30 de juliol, número registre d’entrada 16875, al punt 
2on. referent al sou del Gerent del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat és de 3.596,45 bruts 
mensuals i a la Seguretat Social es paga la quota empresarial mensual de 1.016,28 €.
Sobre el que demana al punt 7, vostè ja té la informació. Es va aprovar al Ple de Pressupostos.
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Lina Sansano Costa
2ª Tinent d’Alcalde
Eivissa, 2 d’agost de 2012”

Contestació escrita de la Sra. Alcaldessa, a la pregunta 4, següent:

“Visto su escrito presentado con fecha 30 de julio de 2012 con registro de entrada 16875, 
pregunta número 4. Desde el pasado día 23 de junio, hasta la fecha, ¿cuántas denuncias ha 
formulado la policía local por incumplimiento de ordenanzas, especificando el concepto y el 
lugar en el que se han producido?

Le adjunto documento donde viene recogida la información que nos solicita.

Eivissa, a 28 de junio de 2012
Marienna Sánchez-Jáuregui

Alcaldesa.”

Contestació escrita de la Sra. Alcaldessa, a la pregunta 5, següent:

“Visto su escrito presentado con fecha 30 de julio de 2012 con registro de entrada 16875, 
pregunta número 5. A fecha de hoy cuantos policías se encuentran de servicio?

A fecha  30  de  julio  componen  la  plantilla  de  la  policía  local  120  miembros  distribuidos  de  la 
siguiente forma:
JEFATURA
1 inspector jefe
1 inspector asesor
1 subinspector dependiente de jefatura
1 policía adjunto a jefatura que realiza tareas administrativas
UNIDAD DE INTERIOR
2 subinspectores
2 oficiales
16 policías
2 auxiliares polivalentes (policías con Invalides Permanente Total IPT)
UNIDAD SEGURIDAD CIUDADANA
1 subinspector
5 oficiales
17 policías
UNIDAD DE SEGURIDAD VIAL
1 subinspector
4 oficiales
21 policías
UNIDAD DE BARRIO (incluye dos policías tutores, 1 policía educación vial y 1 policía encargado de 

depósitos de vehículos)
1 subinspector
1 oficial
17 policías
1 IPT
UNIDAD NOCTURNA
2 oficiales
18 policías
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Además hay dos policías en excedencia voluntaria y uno en segunda actividad sin destino.
A día 30 de junio de 2012 tres miembros de la plantilla de la policía local  de Eivissa se 
encuentran en situación de Incapacidad Laboral Transitoria (baja), uno por accidente laboral 
y dos por enfermedad común.

Eivissa a 28 de junio de 2012
Marienna Sánchez-Jáuregui

Alcaldessa”

Contestació escrita del regidor Sr. Juan Mayans, a la pregunta 6, següent:

“En relación a la instalación de un semáforo con pulsador u otra solución alternativa, en el cruce del 
carrer  de  Ses  Feixes  con  el  carrer  de  Talamanca  para  evitar  accidentes  ¿qué  tareas  se  han 
realizado al efecto?

Se está estudiando la instalación de un espejo para que los vehículos tengan visibilidad y en el 
próximo  presupuesto  municipal  se  contemplará  para  la  posible  instalación  de  un  semáforo  y 
garantizar así la seguridad de vehículos y peatones.

Juan Mayans Cruz
Concejal de Medio Ambiente, Movilidad y Protección Civil”

Sra. Sánchez-Jáuregui: Ara es contestaran les preguntes pendents de l’anterior Ple.

Contestació escrita de la 2ª Tinent d’Alcalde, a la pregunta 8.1. de la regidora Sra. Costa, següent:

“CONTESTACIÓ PREGUNTES COMISSIÓ DE CULTURA EN RELACIÓ AL FESTIVAL D’ÒPERA 
I DANSA “EIVISSA EN DO MAJOR” DE 22 DE JUNY DE 2012

1. És una activitat puntual? El Festival neix amb caràcter de continuïtat. Intentem que siga una 
activitat que es consolidi any darrere any.
2. Preu d’entrades

- Dia 22 – Ballet de Victor Ullate: Entrada normal 25€; alumnes de dansa acreditats 
15€

- Dia 23 – Nit d’Òpera, Entrada 20€
- Dia 24 – Àries de Sarsuela, entrada normal 25€; alumnes Patronat, 15€
- Abonament dies 22, 23 i 24: 55€
- Dia 6 – Ballet Ibidanco – gratuït
- Dia 8 – Òpera – 20€

3. Quanta gent cap en el Claustre – amb l’escenari de 11m. X 6 m. 205 cadires
4. Quantes entrades es posen a la venda – el total d’aforament: 1000 al Reina Sofia,  200 al 
Claustre i 300 a la catedral.
5. Quant esperen recaptar –

Recaptació per liquidació d’entrades:
Dia 22 – 4.225€
Dia 23 – 1.370€
Dia 24 – 1.725€
Dia 6 -           0€
Dia 8 -    1.420€ - recaptació íntegra destinada a Càritas Diocesana
Ingressos patrocinadors – 20.100€

6. Cost per separat dels concerts
Dia 22 – 40.128,60€
Dia 23 – 9.440,82€
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Dia 24 – 11.753,42€
Dia 6 –   5.652,81€
Dia 8 -   5.871,43€

Costos d’altres concerts organitzats per l’Ajuntament en anys anteriors:

- LA UNIÓN (Any 2008) ................... 42.808,40 €
- MALDITA NEREA (Any 2011) ....... 67.390 €
- SERGIO DALMA (Any 2011) ........ 76.341,87 €
- FANGORIA (2011) ........................ 75.440,91 €

Sgt: Lina Sansano Costa
2ª Tinent d’Alcalde
Eivissa 2 d’agost de 2011”

Contestació oral del regidor Sr. Mayans a la pregunta 8.4. del regidor Sr. Ruiz:

El pàrking d’Es Pratet està gestionat per una empresa privada, i ha de ser ella la que negociï la 
manera de com rotar els vehicles, acordada amb els vesins de la zona. S’han fet gestions des de 
l’Ajuntament perquè es millori el sistema.

Contestació escrita de la Sra. Alcaldessa, a les preguntes 8.6.3 i 8.6.4, del regidor Sr. Villalonga, 
següent:

“Pregunta realizada en el anterior pleno por el Sr. Villalonga.- Quantes hores extres fa fer la policia 
local pel SUMMIT?

Ninguna.

Eivissa, a 28 de junio de 2012
Marienna Sánchez-Jáuregui

Alcaldesa”

S’aixeca la sessió a les quinze hores i vint minuts. La Sra. Alcaldessa de conformitat amb l’article 
88.3 del ROF, permet al públic assistent intervenir en algun tema d’interès per a l’Ajuntament.

L’interessat  que  intervé  es  queixa  de l’excés  de  relacions  públiques,  i  de  l’ocupació  de la  via 
pública. Ha presentat un escrit el dia 18 de juliol, amb una còpia de la llei. Li vol demanar a la Sra. 
Alcaldessa que apliqui la llei i les ordenances que hi ha, perquè el Port està fet un desastre. Els 
relacions públiques ataquen a tothom, es dediquen a tot menys a la seua feina. Hi ha bars que 
ocupen la via pública amb més cadires de les que tenen autoritzades, i queda poc espai per passar 
els vianants. En el Port s’està maltractant als turistes. Demana que prengui mesures ja, i que doni 
ordre a al Policia perquè controli les ocupacions de via pública.
Té una càmera al C/. Barcelona en la qual poden veure tot el que passa.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Li agraeix la seua intervenció, i que hagi estat esperant tot el temps del 
ple,  perquè és una forma d’ajudar a solucionar  els problemes.  No li  han passat l’escrit  que ha 
presentat. Li anticipa que, no només donarà les instruccions, sinó que personalment es passejarà 
pel Port amb el cap de la Policia Local, i veurà el que està passant.
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I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les quinze hores i quaranta cinc minuts 
del  dia,  de la qual s’estén la present Acta que consta de quaranta-quatre folis  que, amb mi el 
Secretari, firmen tots els assistents.

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