
Secretaria General 

 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. 14/14, ordinària de data 30 d'octubre. 

2n. Proposta d'acord per a l'aprovació de la rectificació de l'Inventari Municipal de Béns a 31-
12-14 (Exp. relacionat 212/15).  

3r. Proposta d'acord per a l'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 
núm. 2/2015 (Exp. relacionat 1821/15).  

4t. Proposta d'acord per a la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de 
cementeri municipal (Exp. relacionat 1899/15).  

5è. Proposta resolució sol·licitud bonificació d'ICIO de la instal·lació de caldera de biomasa a 
les piscines d'Es Raspallar (Exp. relacionat 3035/15).  

6è. Proposta d'aprovació de la modificació del conveni col·lectiu del personal laboral del 
Patronat del MACE (Exp. relacionat 3885/15).  

7è. Mocions amb proposta d'acord:  

1. Moció del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d'acord, per nomenar a 
Manuel Ramón Mas Assessor Honorífic del Patronat Municipal de Música.  

2. Moció del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d'acord, relativa a la 
publicació del Patrimoni Municipal del Sòl.  

3. Moció conjunta dels grups municipals PSOE-Pacte per Eivissa i Eivissa pel Canvi, amb 
proposta d'acord, per a la construcció d'un memorial al Cementeri Vell d'Eivissa que recordi 
les víctimes de la repressió franquista durant la guerra civil i la dictadura. 4. Moció del grup 
municipal PREF, amb proposta d'acord, per a demanar als diferents grups polítics que 
formen l'Ajuntament, que en el termini de sis dies naturals posin a disposició del Ple la 
comptabilitat de la seua assignació des de juny de 2011 fins al dia de l'acord.  

8è. Decrets i comunicacions:  

1. Període Mitjà de Pagament a Proveïdors 4t. trimestre 2014 (Exp. relacionat 3865/15).  

2. Execució pressupostària 4t. trimestre 2014 (Exp. relacionat 3883/15).  

3. Donar compte del Decret d'Alcaldia de la liquidació del Pressupost Ordinari any 2014, i 
informe d'estabilitat pressupostària (Exp. relacionat 3925/15).  

4. Donar compte de la providència de data 3 de febrer de 2015 dictada pel Jutjat d'Instrucció 
núm. 3, en relació a la personació de l'Ajuntament d'Eivissa a les diligències prèvies del P.A. 
1425/2014, i de l'informe jurídic emès en relació a la personació de l'Ajuntament com a 
perjudicat (Exp. relacionat 4334/15). 

9è. Mocions sense proposta d'acord:  

1. Moció del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, de control per conèixer la situació de 
compliment o incompliment per part de l'empresa de les condicions especificades en el plec 
de condicions tècniques particulars contingudes a la contracta del servei de regulació i 
control de l'estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública. 

2. Moció del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, de control sobre l'estat actual i futur de 
les obres del Port.  
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3. Moció del grup municipal PREF, de control sobre la situació actual del projecte d'ús de Sa 
Pedrera, i si en les bases d'atorgament de parades de venda en el mercats artesanals de la 
plaça del Parc, per a l'any 2015, es té intenció de què les persones a les quals se'ls hi 
atorgui hagin d'acudir al centre de Sa Pedrera.  

4. Moció del grup municipal EPIC, de control sobre Protecció Civil.  

10è. Precs i preguntes 

 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB CARÀCTER ORDINARI,  PER L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 26 DE MARÇ DE 2015. 
 
ASSISTENTS: 
 
Sr. Alcaldessa-Presidenta: 
 
Sra. Virginia Marí Rennesson 
 
Srs. Regidors: 
 
Sra. Maria del Mar Sánchez Gutiérrez 
Sra. Catalina Sansano Costa 
Sra. María Fajarnés Costa 
Sr. Juan Flores Jiménez 
Sra. Miriam Valladolid Portas 
Sr. Salvador Gallego del Águila 
Sra. Josefa Riera Tur 
Sr. Juan Daura Escandell 
Sra. Lurdes Costa Torres 
Sr. Marcos Costa Tur 
Sra. Maria del Carmen Boned Verdera 
Sr. Enrique Francisco Sánchez Navarrete 
Sra. Maria Angeles Martínez Corderas 
Sr. Rafael Ruiz González 
Sra. Montserrat Garcia Cuenca 
Sr. Ildefonso Molina Jiménez 
Sr. Vicente Ferrer Barbany 
Sr. Antonio Villalonga Juan 
Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez 
 
Srs. que falten amb excusa:  
 
Sr. Ignacio Rodrigo Mateo 
 
Secretari-Acctal.: 
 
Sr. Joaquim Roca Mata 
 
Interventora-Acctal: 
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Sra. Carmen Fuster Ferrer 
 
 

ACTA NÚM. 3/15 
 
 A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les nou hores del dia vint-i-sis de març de dos mil 
quinze; sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa-Presidenta, Sra. Virginia Marí Rennesson, 
es reuneixen els Srs. Regidors expressats al marge per tal de celebrar sessió ordinària de 
l'Excm. Ajuntament Ple, en primera convocatòria, per a la qual han estat citats de forma 
reglamentària. 
 
 Actua de secretari el Lletrat de la Corporació que subscriu. 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA  
 
 
A proposta de la Sra. Alcaldessa es fa un minut de silenci per les víctimes de l’accident d’avió 
dels Alps. 
 
 
1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany  de l'acta de la sessió anterior : 
 
 Per unanimitat s’acorda l’aprovació de l’Acta de la sessió anterior, núm. 14/14, ordinària 
de data 30 d’octubre. 
 
 
2n. Proposta d'acord per a l'aprovació de la rectif icació de l'Inventari Municipal de 
Béns a 31-12-14 (Exp. relacionat 212/15) : 

 
Donat compte del dictamen, del tenor literal següent: 
 
“RECTIFICACIÓ INVENTARI MUNICIPAL DE BENS A 31 DE DE SEMBRE 2014 
 
Debatuda la proposta d’acord Rectificació Inventari Municipal de Bens a 31 de desembre de 
2014, per 5 vots a favor (3 vots Grup Municipal Popular, 1 vot de la Regidora no adscrita Sra. 
Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez i 1 vot del Regidor no adscrit Sr. Juan Daura 
Escandell) i 5 abstencions (3 vots de Psoe-Pacte per Eivissa, 1 vot Pref i 1 vot de Movimiento 
Ciudadano Epic Ibiza), proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord: 
 

“PROPOSTA D’ACORD  
 

Vista la Memòria explicativa de la rectificació de l’inventari de béns corresponent a 31 de 
desembre de 2014, de data 10 de març de 2015. 
 
Vist també l’Informe de Secretaria de data 13 de març de 2015, mitjançant la present i de 
conformitat al previst als articles 33 i 34 del RD 1372/1986 de 13 de juny pel que s’aprova el 
Reglament de Béns de les Entitats Locals es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent  
 
ACORD: 
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PRIMER.- Aprovar la rectificació de l’Inventari de Béns a 31 de desembre de 2014, tal i com 
consta a les fitxes autoritzades que consten a l’expedient. 
 
SEGON.- Que es notifiqui el present acord a l’Administració de l’Estat i a la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. 
Eivissa L’ALCALDESSA, (document signat electrònicament al marge)”. 
 
LA PRESIDENTA      LA SECRETARIA 
        DELEGADA 
 
Sgt.: Maria Fajarnés Costa     Sgt.: Mª Cristina Sala Torres 
(Document signat electrònicament al marge)           (Document signat electrònicament al marge)” 
 
A continuació es transcriuen les variacions registrades que donen el resultat que es reflexa 
en el següent resum: 
 
Epígraf 1 A.- IMMOBLES URBANS: 
 
Existències a 31-12-13....................................    71.296.409,04 € 
Altes en 2.014 .................................................    19.196.239,20 € 
  sumen ..............................................    90.492.648,24 € 
Baixes en 2.014 ...............................................      1.849.418,08 € 
               TOTAL EPÍGRAF  ............................    88.643.230,16 € 
               ======================================================= 
 
Epígraf 1 B.- IMMOBLES RÚSTICS: 
 
Existències a 31-12-13 ....................................        128.586,53 € 
Altes en 2.014...................................................    _______ 0,00 € 
  sumen ..............................................        128.586,53 € 
Baixes en 2.014 ...............................................                   0,00 € 
               TOTAL EPÍGRAF  .............................        128.586,53 € 
               ====================================================== 
 
Epígraf 1 C.- VIES PÚBLIQUES: 
 
Existències a 31-12-13 ....................................    26.387.022,87 € 
Altes en 2.014 ..................................................         939.590,51 € 
  sumen ...............................................    27.326.613,38 € 
Baixes en 2.014 ................................................   __            0,00 € 
               TOTAL EPÍGRAF ..............................    27.326.613,38 € 
               ======================================================= 
 
Epígraf 2.- DRETS REALS: 
 
Existències a 31-12-13 ....................................      6.854.331,35 € 
Altes en 2.014 ..................................................                    0,00 € 
  sumen ...............................................      6.854.331,35 € 
Baixes en 2.014 ................................................             __  0.00 € 
               TOTAL EPÍGRAF ..............................      6.854.331,35 € 
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               ======================================================= 
 
Epígraf 3.- MOBLES DE CARÀCTER HISTÒRIC, ASTÍSTIC O DE GRAN VALOR: 
 
Existències a 31-12-13 ....................................        403.016,76 € 
Altes en 2.014 ..................................................    ___         0,00 € 
  sumen ...............................................        403.016,76 € 
Baixes en 2.014 ................................................   _______ 0,00 € 
               TOTAL EPÍGRAF ..............................        403.016,76 € 
               ======================================================= 
 
Epígraf 4 A.- VALORS MOBILIARIS: 
 
Existències a 31-12-13 ....................................     5.236.900,00 € 
Altes en 2.014 ..................................................     1.510.000,00 € 
  sumen ...............................................     6.746.900,00 € 
Baixes en 2.014 ................................................    __ 0,00 € 
               TOTAL EPÍGRAF ..............................     6.746.900,00 € 
               ====================================================== 
 
Epígraf 4 B.- CRÈDITS I DRETS DE CARÀCTER PERSONAL: 
 
Existències a 31-12-13 .....................................        0,00 € 
Altes en 2.014...................................................     __0,00 € 
  sumen ...............................................         0,00 € 
Baixes en 2.014 ................................................    __0,00 € 
               TOTAL EPÍGRAF ..............................         0,00 € 
               ====================================================== 
 
Epígraf 5.- VEHICLES: 
 
Existències a 31-12-13 ....................................        557.758,58 € 
Altes en 2.014 ..................................................    __    7.199,98 € 
  sumen ...............................................        564.958,56 € 
Baixes en 2.014 ...............................................    ___67.286,25 € 
               TOTAL EPÍGRAF ..............................        497.672,31 € 
               ====================================================== 
 
Epígraf 6.- SEMOVENTS: 
 
Existències a 31-12-13 ........................................         0,00 € 
         Sense variacions.........................................    __ 0,00 € 
               TOTAL EPÍGRAF .................................         0,00 € 
               ====================================================== 
 
Epígraf 7.- MOBLES NO COMPRESOS EN ELS ANTERIORS ENUNCIATS: 
 
Existències a 31-12-13 ........................................    7.564.695,41 € 
Altes en 2.014 .....................................................         27.743,32 € 
  sumen ..................................................    7.592.438,73 € 
Baixes en 2.014 ...................................................   __216.926,92 € 
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               TOTAL EPÍGRAF .................................    7.375.511,81 € 
               ====================================================== 
 
Epígraf 8.- BÉNS I DRETS REVERTIBLES: 
 
Existències a 31-12-13 ........................................      722.245,12 € 
Altes en 2.014 ......................................................   _______0,00 € 
  sumen ..................................................      722.245,12 € 
Baixes en 2.014 ...................................................   _______0,00 € 
               TOTAL EPÍGRAF .................................      722.245,12 € 
               ====================================================== 
 
Epígraf 9.- PROPIETATS IMMATERIALS: 
 
Existències a 31-12-13 ........................................        0,00 € 
Altes en 2.014 .....................................................    __0,00 € 
  sumen ..................................................        0,00 € 
Baixes en 2.014 ...................................................    __0,00 € 
               TOTAL EPÍGRAF .................................        0,00 € 
               ====================================================== 
 
Intervencions: 
 
Sra. Fajarnés:  Explica la proposta, i enumera les variacions que hi ha hagut a l’Inventari 
durant l’any 2014. 
 
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat. 
 
 
3r. Proposta d'acord per a l'aprovació de l'expedie nt de reconeixement extrajudicial de 
crèdits núm. 2/2015 (Exp. relacionat 1821/15) : 

 
Donat compte del dictamen del tenor literal següent:  
 
“Debatut la proposta d’aprovació expedient de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits núm. 
2/2015, amb l’excepció de les factures següents, que queden excloses a petició de la Sra. 
Interventora: 
 

10 31/10/14 10525535E CABRERA MANZANARES SAGRARIO 15200 22699 1.936,00 

11 30/11/14 10525535E CABRERA MANZANARES SAGRARIO 15200 22699 1.936,00 

 
Per 4 vots a favor (3 vots Grup Municipal Popular i 1 vot de la Regidora no adscrita Sra. 
Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez), 5 abstencions (3 vots de Psoe-Pacte per Eivissa, 1 
vot de Movimiento Ciudadano Epic Ibiza i 1 vot del Regidor no adscrit Sr. Joan Daura 
Escandell) i 1 vot en contra (Pref), proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent 
acord: 
 
“PROPOSTA DE LA PRIMERA TINENT D’ALCALDE DELEGADA D E  L’ÀREA 
ECONÒMICA EN REFERÈNCIA A L’EXPEDIENT DE RECONEIXEM ENT EXTRAJUDICIAL 
DE CRÈDITS NÚM. 2/2015.- 
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Vista la relació de factures corresponents a exercicis anteriors,  per un import total de 
273.601,41 euros, segons es relaciona a continuació:  
 

NÚM.FTRA. FECHA NIF PROVEÏDOR PROG ECON IMPORT 

0020384 05/11/14 A07085806 CANA NEGRETA SA 13000 22799 21.826,29 

FA000014 30/11/14 U57641441 UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA 13000 22799 8.825,26 

0020837 05/12/14 A07085806 CANA NEGRETA SA 13000 22799 13.653,72 

189 22/07/14 B57387052 DECORACIONES ALFREDO PALAU SL 15200 22699 10.890,00 

10 31/10/14 10525535E CABRERA MANZANARES SAGRARIO 15200 22699 1.936,00 

11 30/11/14 10525535E CABRERA MANZANARES SAGRARIO 15200 22699 1.936,00 

0140-FAC-2014-000055 27/11/14 A26019992 FCC AQUALIA SA 15320 21000 1.011,56 

1400805 01/12/14 B07081409 CONSTRUC.METALICAS FITA SL 15320 21000 8.421,60 

A/141118 30/11/14 B64610298 EFIAL CONSULTORIA SLU 15320 22706 9.075,00 

A000353 17/11/14 B07856651 TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL 17100 21000 3.872,00 

A000364 15/12/14 B07856651 TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL 17100 21000 5.626,50 

A000363 15/12/14 B07856651 TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL 17100 21000 2.843,50 

A000362 15/12/14 B07856651 TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL 17100 21000 1.331,00 

A000361 15/12/14 B07856651 TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL 17100 21000 2.843,50 

6 09/07/14 46958074D ESCANDELL TORRES PILAR 17200 22799 9.680,00 

A-0158/2014 06/11/14 B57803595 CLINICA VETERIN.SAN JORGE SLP 17201 22799 3.841,57 

A-0166/2014 03/12/14 B57803595 CLINICA VETERIN.SAN JORGE SLP 17201 22799 3.648,70 

A/38 02/10/14 E57786535 PINTURAS LACA CB 32000 21200 11.198,55 

06/14 04/06/14 B57553885 MAKING OF IBIZA SL 33400 22699 8.470,00 

A/4806 28/11/14 B57059974 SONOIBIZA SL 33402 22799 4.590,41 

6/2014 02/01/14 G05127147 GPO CDES PATRIM.HUMAN.ESPAÑA 33600 48900 12.500,00 

19/2014 01/04/14 G05127147 GPO CDES PATRIM.HUMAN.ESPAÑA 33600 48900 12.500,00 

32/2014 01/07/14 G05127147 GPO CDES PATRIM.HUMAN.ESPAÑA 33600 48900 12.500,00 

45/2014 01/10/14 G05127147 GPO CDES PATRIM.HUMAN.ESPAÑA 33600 48900 12.500,00 

25/2014 01/10/14 B57703605 SERVEIS ESDEVEN.OCI I ESPORT 33700 22609 4.530,24 

1508/14 09/12/14 G07963655 FUNDACION IGNACIO WALLIS 33700 22609 16.964,60 

A41212 15/12/14 B85200400 ENDULZARTE EN BOCA DE TODOS SL 33800 22609 6.110,28 

A/4614 21/08/14 B57059974 SONOIBIZA SL 33800 22799 2.450,25 

A/4632 21/08/14 B57059974 SONOIBIZA SL 33800 22799 1.393,92 

A/4631 21/08/14 B57059974 SONOIBIZA SL 33800 22799 1.393,92 

A/4627 21/08/14 B57059974 SONOIBIZA SL 33800 22799 529,98 

20141030 30/10/14 53387615S CARDENAS MUÑOZ RUBEN 43200 22609 2.415,16 

20141031 10/11/14 53387615S CARDENAS MUÑOZ RUBEN 43200 22609 2.415,16 

20141035 11/12/14 53387615S CARDENAS MUÑOZ RUBEN 43200 22609 3.622,74 

A/130010 28/02/13 A07748379 TELEV.D'EIVISSA I FORMENTERA SA 91201 22602 9.579,13 

A/130008 28/02/13 B57477085 PERIODICO IBIZA Y FORMENTERA SL 91201 22602 5.545,82 

A/130060 31/12/13 A07748379 TELEV.D'EIVISSA I FORMENTERA SA 91201 22602 6.037,90 

A/140018 31/03/14 A07748379 TELEV.D'EIVISSA I FORMENTERA SA 91201 22602 3.581,60 

A/140036 30/06/14 A07748379 TELEV.D'EIVISSA I FORMENTERA SA 91201 22602 3.581,60 

180/2014 03/12/14 41442962K ALCAIDE JUAN MANUEL 92000 22604 2.359,50 

0050-2014 01/12/14 41452547S PRATS CHAIGNEAU DAVID 92000 22799 3.000,80 
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NÚM.FTRA. FECHA NIF PROVEÏDOR PROG ECON. IMPORT 

0051-2014 01/12/14 41452547S PRATS CHAIGNEAU DAVID 92000 22799 3.025,00 

B/1258 13/11/14 B07826407 PROSYSTEMS IBIZA CHIP S L 92003 21600 6.751,80 

F1-052982 28/11/14 B57177636 LIMPIBIZA SL 92004 22110 2.790,85 

           273.601,41 

 
Vistos els informes emesos al respecte per l’Intervenció de Fons, així com per la Secretaria 
General,  i atenent que les factures de referència corresponen a despeses que s’han 
realitzat, i tenint en compte que mitjançant el present expedient s’està possibilitant aprovar 
despeses que de no fer-se efectives per part de la Corporació,  perjudicaria els interessos 
dels proveïdors afectats; per tot això es proposa l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de factures corresponents a exercicis anteriors per un import 
total de 273.601,41 euros , que corresponen a l’expedient de reconeixement extrajudicial de 
crèdits número 2/2015,  segons el següent detall: 
 

NÚM.FTRA. FECHA NIF PROVEÏDOR PROG ECON IMPORT 

0020384 05/11/14 A07085806 CANA NEGRETA SA 13000 22799 21.826,29 

FA000014 30/11/14 U57641441 UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA 13000 22799 8.825,26 

0020837 05/12/14 A07085806 CANA NEGRETA SA 13000 22799 13.653,72 

     SUBTOTAL     44.305,27  

189 22/07/14 B57387052 DECORACIONES ALFREDO PALAU SL 15200 22699 10.890,00 

10 31/10/14 10525535E CABRERA MANZANARES SAGRARIO 15200 22699 1.936,00 

11 30/11/14 10525535E CABRERA MANZANARES SAGRARIO 15200 22699 1.936,00 

     SUBTOTAL     14.762,00  

0140-FAC-2014-000055 27/11/14 A26019992 FCC AQUALIA SA 15320 21000 1.011,56 

1400805 01/12/14 B07081409 CONSTRUC.METALICAS FITA SL 15320 21000 8.421,60 

     SUBTOTAL     9.433,16  

A/141118 30/11/14 B64610298 EFIAL CONSULTORIA SLU 15320 22706 9.075,00 

     SUBTOTAL     9.075,00  

A000353 17/11/14 B07856651 TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL 17100 21000 3.872,00 

A000364 15/12/14 B07856651 TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL 17100 21000 5.626,50 

A000363 15/12/14 B07856651 TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL 17100 21000 2.843,50 

A000362 15/12/14 B07856651 TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL 17100 21000 1.331,00 

A000361 15/12/14 B07856651 TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL 17100 21000 2.843,50 

     SUBTOTAL     16.516,50  

6 09/07/14 46958074D ESCANDELL TORRES PILAR 17200 22799 9.680,00 

     SUBTOTAL     9.680,00  

A-0158/2014 06/11/14 B57803595 CLINICA VETERIN.SAN JORGE SLP 17201 22799 3.841,57 

A-0166/2014 03/12/14 B57803595 CLINICA VETERIN.SAN JORGE SLP 17201 22799 3.648,70 

     SUBTOTAL     7.490,27  

A/38 02/10/14 E57786535 PINTURAS LACA CB 32000 21200 11.198,55 

     SUBTOTAL     11.198,55  

06/14 04/06/14 B57553885 MAKING OF IBIZA SL 33400 22699 8.470,00 

     SUBTOTAL     8.470,00  
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A/4806 28/11/14 B57059974 SONOIBIZA SL 33402 22799 4.590,41 

     SUBTOTAL     4.590,41  

NÚM.FTRA. FECHA NIF PROVEÏDOR PROG ECON. IMPORT 

6/2014 02/01/14 G05127147 GPO CDES PATRIM.HUMAN.ESPAÑA 33600 48900 12.500,00 

19/2014 01/04/14 G05127147 GPO CDES PATRIM.HUMAN.ESPAÑA 33600 48900 12.500,00 

32/2014 01/07/14 G05127147 GPO CDES PATRIM.HUMAN.ESPAÑA 33600 48900 12.500,00 

45/2014 01/10/14 G05127147 GPO CDES PATRIM.HUMAN.ESPAÑA 33600 48900 12.500,00 

     SUBTOTAL     50.000,00  

25/2014 01/10/14 B57703605 SERVEIS ESDEVEN.OCI I ESPORT 33700 22609 4.530,24 

1508/14 09/12/14 G07963655 FUNDACION IGNACIO WALLIS 33700 22609 16.964,60 

     SUBTOTAL     21.494,84  

A41212 15/12/14 B85200400 ENDULZARTE EN BOCA DE TODOS SL 33800 22609 6.110,28 

     SUBTOTAL     6.110,28  

A/4614 21/08/14 B57059974 SONOIBIZA SL 33800 22799 2.450,25 

A/4632 21/08/14 B57059974 SONOIBIZA SL 33800 22799 1.393,92 

A/4631 21/08/14 B57059974 SONOIBIZA SL 33800 22799 1.393,92 

A/4627 21/08/14 B57059974 SONOIBIZA SL 33800 22799 529,98 

     SUBTOTAL     5.768,07  

20141030 30/10/14 53387615S CARDENAS MUÑOZ RUBEN 43200 22609 2.415,16 

20141031 10/11/14 53387615S CARDENAS MUÑOZ RUBEN 43200 22609 2.415,16 

20141035 11/12/14 53387615S CARDENAS MUÑOZ RUBEN 43200 22609 3.622,74 

     SUBTOTAL     8.453,06  

A/130010 28/02/13 A07748379 TELEV.D'EIVISSA I FORMENTERA SA 91201 22602 9.579,13 

A/130008 28/02/13 B57477085 PERIODICO IBIZA Y FORMENTERA SL 91201 22602 5.545,82 

A/130060 31/12/13 A07748379 TELEV.D'EIVISSA I FORMENTERA SA 91201 22602 6.037,90 

A/140018 31/03/14 A07748379 TELEV.D'EIVISSA I FORMENTERA SA 91201 22602 3.581,60 

A/140036 30/06/14 A07748379 TELEV.D'EIVISSA I FORMENTERA SA 91201 22602 3.581,60 

     SUBTOTAL     28.326,05  

180/2014 03/12/14 41442962K ALCAIDE JUAN MANUEL 92000 22604 2.359,50 

     SUBTOTAL     2.359,50  

0050-2014 01/12/14 41452547S PRATS CHAIGNEAU DAVID 92000 22799 3.000,80 

0051-2014 01/12/14 41452547S PRATS CHAIGNEAU DAVID 92000 22799 3.025,00 

     SUBTOTAL     6.025,80  

B/1258 13/11/14 B07826407 PROSYSTEMS IBIZA CHIP S L 92003 21600 6.751,80 

     SUBTOTAL     6.751,80  

F1-052982 28/11/14 B57177636 LIMPIBIZA SL 92004 22110 2.790,85 

     SUBTOTAL     2.790,85  

           273.601,41 

 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a cadascun dels 
proveïdors relacionats amb càrrec a cadascuna de les partides pressupostàries recollides en 
la relació. 
Eivissa. LA TINENT D’ALCALDE DELEGADA, María Fajarnes Costa (Document signat 
electrònicament al marge)” 
 
LA PRESIDENTA      LA SECRETARIA 
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        DELEGADA 
 
Sgt.: Maria Fajarnés Costa     Sgt.: Mª Cristina Sala Torres 
(Document signat electrònicament al marge)         (Document signat electrònicament al marge)” 
 
Intervencions: 
 
Sra. Marí:  Vol que consti en acta que la factura de Prensa Pitiusa queda exclosa d’aquest 
expedient. 
 
S’incorpora a la sessió el Sr. Ignacio Rodrigo sent les nou hores i vuit minuts. 
 
Sra. Fajarnés:  Porten aquest reconeixement extrajudicial de crèdit, per així evitar el perjudici 
que suposaria per als particulars el no atendre el seu pagament, i el correlatiu enriquiment 
injust per a l’administració, per la qual cosa l’equip de govern entén que s’han de pagar 
aquestes factures. 
 
Sr. Molina:  Efectivament s’ha d’evitar l’enriquiment injust de l’administració, però també s’ha 
d’evitar en la mesura del possible, que s’arribi a aquesta situació en la qual van aprovant 
reconeixements extrajudicials successivament a distints plens. 
Entenen que proveïdors que han prestat un servei han de cobrar, però l’Ajuntament també ha 
de seguir les vies oportuns per tramitar aquests pagaments de manera eficaç i en el seu 
moment. 
 
Sr. Villalonga:  Demana que es votin per separat les factures de tots el proveïdors, i les de la 
TEF, perquè entén que si hi ha un contenciós és el Jutge el que ha de dir si s’han d’abonar o 
no aquestes factures. 
 
Sra. Fajarnés:  Pregunta al Sr. Secretari si es poden votar per separat,  
 
Sr. Secretari : Sí, es pot fer.  
 
Sr. Molina:  El seu grup s’abstendrà perquè entenen que és competència de l’equip de 
govern, pagar les despeses en les qual ha incorregut. Els hi dona igual que es votin 
conjuntes que per separat. 
 
Sr. Villalonga:  D’aquestes quatre factures de la TEF el seu vot serà en contra, i de la resta 
abstenció. 
 
Perquè decideixen pagar aquestes factures si hi ha un plet per enmig? 
 
Sra. Fajarnés:  S’ha decidit pagar aquestes factures perquè l’Ajuntament no pagui més 
interessos, és l’únic motiu. 
 
A petició de la Sra. Alcaldessa queda exclosa de la relació, la següent factura: 
 

A/130008 28/02/13 B57477085 PERIODICO IBIZA Y FORMENTERA SL 91201 22602 5.545,82 

 
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb els vots a favor de les Sres. Marí, Fajarnés, 
Sánchez, Sansano, Riera, Sánchez-Jáuregui i Srs. Flores, Gallego, Daura, l’abstenció de les 
Sres. Costa, Boned, Martínez, García, Valladolid, i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, 
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Rodrigo, Ferrer i Villalonga, i amb el vot en contra del Sr. Villalonga de les 4 factures de la 
TEF. 
 
 
4t. Proposta d'acord per a la modificació de l'orde nança fiscal reguladora de la taxa de 
cementeri municipal (Exp. relacionat 1899/15) : 

 
Donat compte del dictamen del tenor literal següent: 
 
“Debatut la proposta de modificació Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa de Cementeri 
Municipal, per 5 vots a favor (3 vots Grup Municipal Popular, 1 vot de la Regidora no adscrita 
Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez i 1 vot del Regidor no adscrit Sr. Juan Daura 
Escandell) i 5 abstencions (3 vots de Psoe-Pacte per Eivissa, 1 vot Pref i 1 vot de Movimiento 
Ciudadano Epic Ibiza), proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord: 
 
“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADOR A DE LA TAXA DE 
CEMENTERI MUNICIPAL 
 
Vist que les modificacions introduïdes al tex de la Ordenança fiscal referida a la taxa de 
Cementeri Municipal I complix amb les previsions normatives que regula el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
Vists els informes de la Intervenció i  Gestió Tributaria, es proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents: 
 
PRIMER:  Aprovar provisionalment per a l'exercici 2015 i següents la modificació de la 
Ordenança fiscal de la taxa de Cementeri Municipal 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTERI  MUNICIPAL 
 
Es proposa la modificació  i ampliació de  l'article 6è.- Quota tributària 
 
Epígraf novè.  Drets d'ús a 75 anys 
 
A) Ninxols de 1ª, 2ª i 3ª altura      2.805€ 
B) Ninxols de 4ª altura       1.944€ 
1. Ninxols de 5ª altura       1.293€ 
D) Drets d'ús d'instal·lació funerària sobre solar de 13,60m2 
per a construcció de capella      17.265€ 
E) Expedició títol dret funerari d'ús en ninxols, capelles, solars 
    criptes i sepultures               5,50€ 
F) Conservació cementeri ninxols             687€ 
G) Conservació cementeri solars (Cementeri Nou)           687€ 
 
Les modificacions de la present ordenança fiscal, aprovades per acord de Ple de data 
publicada l'aprovació definitiva al BOIB núm          de data          tindran efectes des el dia 
següent a la seva publicació al Bolletí Oficial de les Illes Balears i romandran en vigor fins a 
la seva modificació o derogació. 
 
SEGON: Que es procedeixi a l'obertura del tràmit d'informació pública mitjançant la publicació del 
present acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al taulell d'anuncis de la Corporació a fi de 
que en el termini de 30 dies es puguin presentar les reclamacions que s'estimen oportunes. En el 
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supòsit que dins el citat termini no es presentés cap reclamació o suggeriment, el present acord 
s'entendrà definitivament aprovat, procedint a la publicació del text íntegre al Butlletí Oficial de les 
Illes Balears. Eivissa, (Document signat  electronicament  al margen)”. 
 
LA PRESIDENTA      LA SECRETARIA 
        DELEGADA 
Sgt.: Maria Fajarnés Costa     Sgt.:Mª Cristina Sala Torres 
(Document signat electrònicament al marge)           (Document signat electrònicament al marge)” 
 
Intervencions: 
 
Sra. Riera:  Es fa aquesta modificació amb la voluntat d’equiparar els drets dels ciutadans del 
municipi amb els d’altres municipis, i així no causar greuges comparatius. 
 
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat. 
 
 
5è. Proposta resolució sol·licitud bonificació d'IC IO de la instal·lació de caldera de 
biomasa a les piscines d'Es Raspallar (Exp. relacio nat 3035/15) : 

 
Donat compte del dictamen del tenor literal següent: 
 
“Debatut la proposta resolució sol·licitud bonificació ICIO Instal·lació caldera de biomassa en 
les piscines d’Es Raspallar, per 9 vots a favor (3 vots Grup Municipal Popular, 1 vot de la 
Regidora no adscrita Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez, 3 vots de Psoe-Pacte per 
Eivissa, 1 vot Pref i 1 vot del Regidor no adscrit Sr. Juan Daura Escandell) i 1 abstenció 
(Movimiento Ciudadano Epic Ibiza), proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent 
acord: 
 
“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Por cuanto antecede se propone se adopte la siguiente resolución. 
 
  Se  propone DESESTIMAR la solicitud de bonificación del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras a la obra de “Instal·lació d'una caldera de Biomassa a 
l'edifici de Piscines Es Raspallar sito en el barrio de Blancadona de este municipio, por no 
considerarse dicha obra entre los supuestos regulados por la Ley, tales como obras de 
interés cultural o de empleo, a favor del medioambiente, de inversiones privadas en 
infraestructuras, de viviendas de protención oficial o en favor de discapacitados. Eivissa, a 
Documento firmado electrónicamente al margen”. 
 
LA PRESIDENTA      LA SECRETARIA 
        DELEGADA 
Sgt.: Maria Fajarnés Costa     Sgt.:Mª Cristina Sala Torres 
(Document signat electrònicament al marge)           (Document signat electrònicament al marge)” 
 
Intervencions: 
 
Sra. Fajarnés:  Està informat desfavorablement pels Serveis Tècnics i econòmics, per 
entendre que no està dins dels supòsits regulats per la Llei. 
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Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat. 
 
 
6è. Proposta d'aprovació de la modificació del conv eni col·lectiu del personal laboral 
del Patronat del MACE (Exp. relacionat 3885/15) : 
 
Donat compte del dictamen del tenor literal següent: 
 
“Debatut la proposta d’aprovació Modificació Articles del Conveni Col·lectiu pel personal del 
MACE, per unanimitat amb 10 vots a favor (3 vots Grup Municipal Popular, 3 vots de Psoe-
Pacte per Eivissa, 1 vot Pref, 1 vot de Movimiento Ciudadano Epic Ibiza, 1 vot de la Regidora 
no adscrita Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez i 1 vot del Regidor no adscrit Sr. Juan 
Daura Escandell) es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord: 
 
“1.- Vista la propuesta de la Presidenta del Patronato Municipal del Museo de Arte 
Contemporáneo de Eivissa (MACE) de fecha 23 de febrero de 2015 del tenor literal siguiente: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICAC IÓN DE LOS 
ARTÍCULOS DEL CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABOR AL DEL 
PATRONATO MUNICIPAL DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO . 
 
Vista la solicitud de fecha 17 de octubre de 2013 de la directora del MACE, Dª Elena Ruiz 
Sastre, mediante la cuál se solicita la equiparación de las ayudas escolares del personal 
laboral del Patronato municipal MACE a los que percibe el personal laboral del Ayuntamiento 
de Ibiza. 
 
Visto el informe jurídico favorable nº 60/2013, de 28 noviembre de 2013, en el que se indica 
que no existe impedimento para equiparar las ayudas escolares del personal laboral del 
Patronato Municipal del MACE a las que percibe el personal laboral del Ayuntamiento de 
Ibiza, asimismo se considera conveniente actualizar los artículos 11 y 24 del Convenio. 
 
Vista el Acta de constitución y celebración de la Comisión negociadora celebrada el día 4 de 
febrero de 2015 donde se acuerda la aprobación de la modificación de los artículos 11, 24 y 
28 del Convenio Colectivo del personal laboral del Patronato Municipal del Museo de Arte 
Contemporáneo con el siguiente tenor literal: 
 

“Art. 11.- Gratificaciones Extraordinarias. 
Dos pagas extraordinarias anuales del salario real en los meses de Julio y 
Diciembre.” 
 
“ Art. 24.- Retirada del Carnet de Conducir. 
Para el supuesto de que un trabajador del Patronato del MACE cumpliendo la labor 
que le hubiera sido encomendada, le fuese retirado el permiso de conducir y siempre 
que no concurran circunstancias de embriaguez, imprudencia temeraria o negligencia 
grave el Patronato asegurará a dicho trabajador la percepción de 120 euros 
mensuales en concepto de plus de transporte hasta el momento de la recuperación 
del permiso.” 
 
“ Art.28.- Ayuda por Guardería y Escolar. 
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Se establece una ayuda por guardería de 95 euros mensuales por cada hijo 
comprendido entre los 0 y 5 años y siempre que no se tenga plaza en guarderías 
públicas gratuitas y se acredite que dicho hijo se encuentra inscrito en una guardería. 
 
Se percibirá en el mes de Octubre en concepto de ayuda escolar la cantidad y 
beneficios que a continuación se relacionan: 
A) Por cursar estudios de Primera etapa de EGB (o equivalente según la legislación 
vigente en cada momento), 180 euros anuales por hijo. 
B) Por cursar estudios de Segunda etapa de EGB o graduado escolar (o equivalente 
según la legislación vigente en cada momento), 205 euros anuales por hijo. 
C) Por cursar estudios de BUP y FP (o equivalente según la legislación vigente en 
cada momento), 205 euros anuales por hijo. 
D) Por estudios de acceso a la Universidad para mayores de 25 años, 500 euros 
anuales por hijo. 
E) Por cursar estudios universitarios medios o superiores se abonaran en la cuantía 
equivalente el coste real de éstas (matriculación, asignaturas, derechos de examen y 
libros de texto), y no podrán superar la cuantía de 980 euros cuando los estudios se 
realicen en Eivissa y 1410 cuando los estudios se realicen fuera de la isla; 
entendiendo que solo se concederán una vez por la misma asignatura o curso. En el 
caso de cursar estudios fuera de la isla, será suficiente con acreditar la matrícula del 
curso correspondiente. 
 
Todas las becas del presente artículo corresponderán a uno de los padres cuando 
ambos sean trabajadores del Patronato del Museo de Arte Contemporáneo.” 

 
Por todo lo anterior, se propone a la Junta Rectora  del Patronato municipal del Museo 
de Arte Contemporáneo lo siguiente: 
 
Primero.- Aprobar la modificación de los artículos 11, 24 y 28 del Convenio Colectivo para el 
personal laboral del Patronato Municipal del Museo de Arte Contemporáneo. 
 
Segundo.-  Elevar las siguientes modificaciones al Pleno del  Ayuntamiento de Ibiza para su 
aprobación. 
 
Tercero.-  Autorizar a Dª Catalina Sansano en calidad de Regidora de cultura, patrimonio y 
fiestas como la persona encargada para efectuar la elevación de la modificación del 
Convenio al Pleno del Ayuntamiento, así como para efectuar los trámites administrativos 
necesarios para su inscripción y registro ante la autoridad laboral competente.  
 
En Ibiza a 23 de Febrero de 2015.  La Presidenta (Firmado electrónicamente al margen)” 
 
2.- Visto que la anterior propuesta ha sido aprobada por la Junta Rectora del MACE en fecha 
11 de marzo de 2015. 
 
3.- A la vista de los antecedentes señalados anteriormente se propone al Pleno de la 
Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar la modificación de los artículos 11, 24 y 28 del Convenio Colectivo del 
personal laboral del Patronato Municipal del Museo de Arte Contemporáneo quedando su 
redacción definitiva con el siguiente tenor literal: 
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Art. 11.- Gratificaciones Extraordinarias. 
Dos pagas extraordinarias anuales del salario real en los meses de Julio y Diciembre.” 
 
Art. 24.- Retirada del Carnet de Conducir. 
Para el supuesto de que un trabajador del Patronato del MACE cumpliendo la labor que le 
hubiera sido encomendada, le fuese retirado el permiso de conducir y siempre que no 
concurran circunstancias de embriaguez, imprudencia temeraria o negligencia grave el 
Patronato asegurará a dicho trabajador la percepción de 120 euros mensuales en concepto 
de plus de transporte hasta el momento de la recuperación del permiso.” 

 
Art.28.- Ayuda por Guardería y Escolar. 
Se establece una ayuda por guardería de 95 euros mensuales por cada hijo comprendido 
entre los 0 y 5 años y siempre que no se tenga plaza en guarderías públicas gratuitas y se 
acredite que dicho hijo se encuentra inscrito en una guardería. 

 
Se percibirá en el mes de Octubre en concepto de ayuda escolar la cantidad y beneficios que 
a continuación se relacionan: 

 
A) Por cursar estudios de Primera etapa de EGB (o equivalente según la legislación vigente 
en cada momento), 180 euros anuales por hijo. 

 
B) Por cursar estudios de Segunda etapa de EGB o graduado escolar (o equivalente según 
la legislación vigente en cada momento), 205 euros anuales por hijo. 

 
C) Por cursar estudios de BUP y FP (o equivalente según la legislación vigente en cada 
momento), 205 euros anuales por hijo. 

 
D) Por estudios de acceso a la Universidad para mayores de 25 años, 500 euros anuales por 
hijo. 

 
E) Por cursar estudios universitarios medios o superiores se abonaran en la cuantía 
equivalente el coste real de éstas (matriculación, asignaturas, derechos de examen y libros 
de texto), y no podrán superar la cuantía de 980 euros cuando los estudios se realicen en 
Eivissa y 1410 cuando los estudios se realicen fuera de la isla; entendiendo que solo se 
concederán una vez por la misma asignatura o curso. En el caso de cursar estudios fuera de 
la isla, será suficiente con acreditar la matrícula del curso correspondiente. 

 
Todas las becas del presente artículo corresponderán a uno de los padres cuando ambos 
sean trabajadores del Patronato del Museo de Arte Contemporáneo. 
 
SEGUNDO.- Autorizar a Dª Catalina Sansano en calidad de Regidora de cultura, patrimonio 
y fiestas como la persona encargada para efectuar los trámites administrativos necesarios 
para su inscripción y registro ante la autoridad laboral competente.  
 
TERCERO.- Publicar las modificaciones del Convenio Colectivo del Personal laboral del 
Patronato de Museo de Arte Contemporáneo en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB). 
 
En Eivissa, La Presidenta (documento firmado electrónicamente al margen)” 
 
LA PRESIDENTA      LA SECRETARIA 
        DELEGADA 
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Sgt.: Maria Fajarnés Costa     Sgt.:Mª Cristina Sala Torres 
(Document signat electrònicament al marge)           (Document signat electrònicament al marge)” 
 
Intervencions: 
 
Sra. Sansano:  Es tracta de la rectificació dels articles 11, 24 i 28, per a la seua actualització 
perquè encara figurava en pessetes, i poder equiparar les ajudes escolars del personal del 
MACE amb les de la resta de personal de l’Ajuntament. 
 
Sr. Costa:  Votaran a favor perquè estan completament d’acord. 
 
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat. 
 
 
7è. Mocions amb proposta d’acord : 
 
7.1. Moció del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d’acord, per nomenar a 
Manuel Ramón Mas Assessor Honorífic del Patronat Municipal de Música. 
 
Donat compte de la moció del tenor literal següent: 
 

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA PER  NOMENAR A 
MANUEL RAMÓN MAS ASSESSOR HONORÍFIC DEL PATRONAT MU NICIPAL DE 

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El dia 2 d’agost de l’any 1990, la Junta Rectora del Patronat Municipal de Música d’Eivissa i, 
a la vista del seu currículum, va aprovar per unanimitat la contractació de Manuel Ramón 
Mas com a director del Patronat Municipal de Música. Se li va oferir fer-se càrrec de la 
direcció d’aquest patronat quan exercia les funcions de segon director de la Banda de Música 
Militar de l’Acadèmia General Militar de Saragossa. 
 
El primer que va fer en Manuel Ramón Mas en fer-se càrrec de la direcció del patronat i de la 
seva escola de música, que en aquell moment comptava amb uns 30 alumnes i dos 
professors va ser recuperar els músics de l’antiga Banda Municipal de Música, que havia 
desaparegut feia més de 7 anys. 
 
Amb ells, i juntament amb els joves músics de l’Orquestra Juvenil de Pro Música, que dirigia 
Gilberto Tur, i altres músics de l’illa, es va presentar la nova Banda Municipal de Música 
d’Eivissa, amb més de 40 músics, en un concert memorable a l’antic Casino de Ibiza el 29 de 
desembre d’aquell mateix any 1990. 
 
Amb la gestió de Manuel Ramón Mas, el Patronat Municipal de Música es va vincular al 
Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona, arribant a ser la seva escola de 
música una de les més importants de les vinculades a aquest conservatori. Aquesta 
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vinculació va finalitzar quan l’escola de música del Patronat va passar a tenir la consideració 
d’escola reconeguda pel Govern balear. 
 
En 1993 s’inicià la posada en marxa del cor, conegut ara mateix com ‘Cor Ciutat d’Eivissa?. 
 
Baix la seva supervisió, es va signar un conveni amb el Consell d’Eivissa pel qual la Banda 
Simfònica actués per tots els municipis d’Eivissa i Formentera i sota la seva direcció la Banda 
Municipal de Música, amb més de 70 músics, passà a anomenar-se ‘Banda Simfònica Ciutat 
d’Eivissa’, reconeguda a l’àmbit musical de Mallorca com la millor banda no professional de 
les Illes Balears. 
 
La seva gestió al capdavant del Patronat de Música va fer que l’escola municipal de música 
passés de tenir 2 professors a tenir 20 i a comptar amb més de 240 alumnes a data d’avui. 
 
Com a director de la Banda Simfònica d’Eivissa destaquen els concerts al part Reina Sofia 
dins del programa de les Festes de la Terra amb els grups UC i la Coral Universitària de les 
Illes Balears, amb Teresa Verdera, Isidor Marí, els grups de rock eivissencs Estatuas de Sal i 
Projecte Mut, el cantautor Joan Moreno, el grup Aires Formenterencs i el cor Ciutat d’Eivissa, 
entre d’altres. 
 
Altres fites importants han estat estrenes de ‘Marinero i Pescador’ o ‘Mujer ibicenca’, 
havaneres composades en música i lletra pel mateix Ramón Mas en homenatge a la gent de 
la mar i a la dona eivissenca, respectivament. També són dignes de senyalar els concerts en 
diferents municipis de Mallorca, Menorca i Conca, en alguns casos amb la participació del 
Cor. 
 
A l’any 2002 es creà l’Orquestra Simfònica Ciutat d’Eivissa. Manuel Ramón Mas va ser capaç 
de portar a l’illa d’Eivissa diversos directors convidats de gran prestigi. 
 
Un altre esdeveniment important va ser el concert de l’orquestra a la ciutat d’Àvila amb motiu 
de l’estrena de l’obra composada per Miguel San Miguel per les Ciutats Patrimoni de la 
Humanitat d’Espanya. 
 
Pels seus quasi 23 anys de treball al capdavant del Patronat Municipal de Música aquesta 
institució s’ha convertit en un referent en l’estudi musical a la nostra illa. De fet, altres 
municipis estan imitant el model començat i desenvolupat pel Patronat Municipal de Música 
d’Eivissa. 
 
Al deixar Manuel Ramón Mas el Patronat Municipal de Música, aquest compta amb més de 
240 alumnes, l’ensenyança de la música pot començar als cinc anys d’edat; hi ha 20 
professors, una Banda Juvenil d’alumnes de vent, fusta, metall i percussió, una orquestra de 
cambra d’alumnes de corda, un cor juvenil, el Cor Ciutat d’Eivissa, la Banda Simfònica 
d’Eivissa i l’Orquestra Simfònica Ciutat d’Eivissa. 
 
Com a reconeixement al seu treball de director, Manuel Ramón Mas va rebre diversos 
guardons com el Premi Tanit a l’any 2006 concedit pel Consell d’Eivissa, el Premi Illes 
Pitiüses de Diario de Ibiza a l’any 2010 i el Premio Onda Cero de Ibiza y Formentera de la 
Música a l’any 2013 del grup Atresmedia. 
 
Per tot això, i considerant que existeixen mèrits i raons de sobra, es planteja la següent 
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PROPOSTA D’ACORD  
 
Nomenar al senyor Manuel Ramón Mas Assessor Honorífic del Patronat Municipal de Música 
per tots els mèrits acumulats durant més de 23 anys de servei al Patronat de Música. 
 
Eivissa, 20 de març de 2015 

Sgt. Lurdes Costa Torres 
Regidora del grup municipal 
PSOE-Pacte per Eivissa a 

l’Ajuntament d’Eivissa.” 
 

Intervencions: 
 
Sra. Costa. El Sr. Ramón Mas ha rebut diversos guardons per part d’altres entitats, i en 
canvi l’Ajuntament d’Eivissa no va fer cap reconeixement en el moment que es va jubilar ara 
fa dos anys. 
 
Sr. Ferrer:  Està totalment d’acord amb les paraules de la Sra. Costa. El Sr. Ramón Mas ha 
fet una feina molt important per la música durant tots aquests anys, i lo mínim és que se li 
faci un reconeixement. El seu grup votarà a favor. 
 
Sr. Villalonga:  Creu que el procediment ha de ser al revés. Primer, posar aquesta figura en 
els Estatuts, i després el Patronat proposi al Ple el nomenament del Sr. Ramón Mas com 
assessor honorífic. 
La seua proposta seria instar al Patronat a que aprovi els nous Estatuts, que contemplin 
aquesta figura explicant quines són les seues funcions. 
 
Sr. Daura:  El Sr. Ramón Mas és mereix un reconeixement. S’adhereix a les paraules de la 
Sra. Costa. 
 
Sra. Sansano:  Agraeix la moció perquè ve a reconèixer la gestió del Sr. Ramón Mas. Quan 
es va jubilar varen tenir una reunió amb la llavors Alcaldessa, Sra. Sánchez-Jáuregui, i ja es 
va parlar de fer aquest nomenament. Creu que tots han de recolzar aquesta moció. 
 
Sra. Sánchez-Jáuregui:  Estan tots d’acord en que sigui nomenat assessor honorífic i que es 
segueixi el procés que pertoqui. 
 
Sr. Villalonga:  Entén que faran el que havien proposat, o sigui que sigui el Patronat el que 
modifiqui els Estatuts i que inclogui aquesta figura i proposi el nomenament al Sr. Ramón 
Mas.  
 
Sra. Costa:  Creu que el que ha dit la Sra. Sansano és ajustat al que ha suggerit el Sr. 
Secretari, que creu que és el que s’ha d’aprovar i és l’esperit que té la moció, no la proposta 
que fa el Sr. Villalonga, que pareix que ho vol deixar obert, sinó la vol votar que no la voti. Si 
que pareix que els altres grups estan d’acord en fer aquest reconeixement, aquí, avui i ara 
mateix. 
 
Sra. Sansano:  S’adhereixen a la moció. Deixen clar que fan aquest reconeixement, i que 
sigui la junta rectora qui ho faci modificant els estatuts.  
 
Sra.Marí:  Recolza totalment el reconeixement. 
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Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat, el següent text: 
 
“Instar a la Junta Rectora del Patronat a nomenar al senyor Manuel Ramón Mas Assessor 
Honorífic del Patronat Municipal de Música per tots els mèrits acumulats durant més de 23 
anys de servei al Patronat de Música, preveient en els Estatuts la fórmula adequada per a 
aquesta figura i les seues funcions.” 
 
7.2.- Moció del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d'acord, relativa a la 
publicació del Patrimoni Municipal del Sòl: 
 
Donat compte de la moció del tenor literal següent: 
 

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA RE LATIVA A LA 
PUBLICACIÓ DEL PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL 

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El sòl de titularitat municipal o d’empreses per ella participades significa un dels principals 
actius dels ajuntaments, a més de ser medi de producció per a la construcció d’habitatge de 
protecció oficial. 
 
Així mateix la transparència és essencial pel control públic de l’activitat municipal i, en aquest 
cas, per poder saber la ciutadania quines són les reals potencialitats municipals en matèria 
d’habitatge. 
 
Per tot l’anterior es presenta la següent 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMERA.- Que es publiqui a la web municipal la relació completa del Patrimoni Municipal 
del Sòl amb identificació de la seva ubicació i la seva capacitat edificatòria tant de titularitat 
municipal com de les empreses públiques. 
 
Eivissa a 19 de març de 2015 

Sgt. Marc Costa Tur 
Regidor del grup municipal 
PSOE-Pacte per Eivissa a 

l’Ajuntament d’Eivissa” 
 
Intervencions: 
 
Sr. Costa:  Aquesta moció és reiterativa, ja fa dos anys que la varen portar i a més la varen 
aprovar per unanimitat en aquest mateix Ple, però no s’ha fet. Ara estaria bé que el més 
ràpid que es pugui es pengi a la web. 
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Sr. Flores:  Votaran que sí, perquè creuen que els ciutadans han de saber els terrenys 
municipals que hi ha. 
 
Sr. Rodrigo:  El seu vot serà favorable. Es podria afegir que també es publiquessin les 
vivendes de l’Ajuntament que estan buides. 
 
Sra. Fajarnés:  Les vivendes del carrer Sta. Creu, a partir de l’1 d’abril se’n llogaran 4 i en 
queden 3 pendent de llogar. I les vivendes d’IMVISA s’estan venent, i estan pendents de 
formalitzar el contractes. 
 
Sr. Costa:  Té raó el Sr. Rodrigo perquè tot es Patrimoni Municipal del Sòl. No costa res a la 
mateixa pàgina web posar les vivendes. 
 
Sr. Flores:  Estan d’acord. 
 
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat. 
 
7.3.- Moció conjunta dels grups municipals PSOE-Pacte per Eivissa i Eivissa pel Canvi, amb 
proposta d'acord, per a la construcció d'un memorial al Cementeri Vell d'Eivissa que recordi 
les víctimes de la repressió franquista durant la guerra civil i la dictadura. 

 
Donat compte de la moció del tenor literal següent: 
 
“MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS PSOE-PACTE PER  EIVISSA I EIVISSA 

PEL CANVI PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN MEMORIAL AL CEM ENTERI VELL 
D’EIVISSA QUE RECORDI LES VÍCTIMES DE LA REPRESSIÓ FRANQUISTA DURANT 

LA GUERRA CIVIL I LA DICTADURA. 
 
Rafa Ruiz González, regidor i portaveu del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, i Vicent 
Ferrer Barbany, regidor i portaveu del grup municipal Eivissa pel Canvi, 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, presenten conjuntament 
per al seu debat i aprovació al proper ple ordinari la següent MOCIÓ: 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Quan el dia 19 de juliol les autoritats militars d’Eivissa i Formentera s’afegeixen a la rebel·lió 
militar comença una lleu repressió, amb empresonaments i tancaments de locals de reunió 
de partits republicans i sindicats. Amb l’arribada de l’expedició d’Alberto Bayo, els milicians 
inicien la recerca i empresonament d’homes prominents de la societat eivissenca i afins als 
revoltats, causant disset morts en ambdues illes. 
 
El 13 de setembre de 1936, un bombardeig de l’aviació italiana sobre el barri de La Marina 
causà vàries desenes de morts. El fet que fos diumenge va provocar que molta gent estigués 
al carrer i les conseqüències fossin més tràgiques que si fos un dia laboral. A la nit, els 
milicians decideixen abandonar l’illa, però abans metrallen els empresonats al Castell, 
causant noranta-set morts. 
 
El dia 20 de setembre arriben des de Mallorca tropes falangistes i italianes que engeguen 
una cruenta i indiscriminada repressió, amb la complicitat de les noves autoritats militars. A 
Eivissa foren assassinades més de cent persones. A aquestos s’han d’afegir els eivissencs 



 
 
 
 

 
21 

Secretaria General  
  

 
 
PLE ORDINARI 
Dia 26 de març de 2015  

que moriren a Mallorca, a Menorca, a la resta de la Península, o els que després d’exiliar-se, 
morien als camps de refugiats o de concentració nazis. 
 
Com ha passat a la resta de l’Estat espanyol, només els morts del bàndol franquista varen 
tenir reconeixement. Títols, condecoracions, pagues i beneficis laborals eren per aquells que 
lluitaren per Franco. Per a l’altre bàndol, la Llei de Responsabilitats Polítiques i la Causa 
General eren nous instruments de repressió. L’Estat va investigar i perseguir la repressió a la 
zona republicana i les persones que no eren adeptes al “Glorioso Movimiento Nacional”. 
Cada any, des del final de la Guerra Civil, el règim va recordar les seues víctimes i va 
celebrar l’aniversari de la victòria, que no de la pau. Aquestes víctimes han tingut carrers, 
places i plaques que els recordaven. Mentre que les persones represaliades per haver 
defensat la República, legítima i democràticament establerta, van quedar oficialment 
“desaparegudes”. Els seus familiars no va poder portar dol ni els van poder retre cap tipus 
d’homenatge ni record. Ni tan sols van poder posar-los flors cada primer de novembre. Més 
de setanta anys després d’acabada la Guerra, els defensors de la legalitat i la Constitució 
republicana encara resten a l’oblit. 
 
Per als ajuntaments democràtics ha de ser una necessitat desenvolupar una política de 
memòria històrica que recuperi de l’oblit aquestes persones. El primer article de l’actual 
constitució de 1978 diu que els valors que regeixen el nostre ordenament jurídic són la 
llibertat, la igualtat, la justícia i el pluralisme polític. En conseqüència s’ha de recuperar i 
difondre la memòria d’aquelles persones que, en una època de moltes dificultats, van 
defensar aquests valors. Aquestes administracions, com a representants de tota la ciutadania 
i en compliment de la Llei de Memòria Històrica, de 2007, tenen la responsabilitat 
d’emprendre accions encaminades a recuperar i difondre la seua memòria. 
 
És per això que es planteja la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 

1. Construir un memorial al cementeri vell de Vila, on hi constin els noms dels 
aproximadament cent trenta eivissencs i eivissenques víctimes de la repressió 
franquista durant la guerra civil i la dictadura. 

 
Eivissa, 23 de març de 2015 
 
Sgt. Rafa Ruiz     Sgt. Vicent Ferrer 
Regidor de PSOE-Pacte    Regidor d’Eivissa pel Canvi” 
 
Intervencions: 
 
Sr. Ruiz:  El seu grup i el grup Eivissa pel Canvi, volen fer de portaveus del Fòrum per la 
Memòria, un col·lectiu de gent que vetlla pels drets de 130 famílies eivissenques, perquè 
tenguin un memorial a la nostra ciutat. Un col·lectiu que aquesta legislatura ha estat bastant 
oblidat, i ho han intentat de manera reiterada amb escrits a diferents regidories. Fins i tot 
varen venir al Ple amb una sèrie de documents, per tal que l’Ajuntament entengués la seua 
petició. 
Una petició que els ajuntaments democràtics ja haurien de tenir una necessitat per 
desenvolupar una memòria històrica, que és pràcticament una obligació i recuperar l’oblit de 
persones, que en moments tristos de la nostra història varen patir molt. És una qüestió de 
justícia, de voluntat política i fins i tot d’humanitat. 
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La proposta d’acord diu de construir un memorial en el Cementeri Vell de Vila, on hi constin 
els noms dels aproximadament cent trenta eivissencs i eivissenques víctimes de la repressió 
franquista durant la guerra civil i la dictadura. Creu que és una petició molt simple, molt justa, 
i que els agradaria molt, no només a ells sinó a molts eivissencs que no poden vetllar els 
seus morts, com fan altres persones, i creu que s’haurien de compensar. 
 
Sr. Ferrer:  És una situació injusta, han passat més de setanta anys de la guerra civil 
espanyola. Creu just que hi hagi una possibilitat de que la gent pugui portar unes flors a un 
lloc, encara que sigui simbòlic. Al menys que tenguin un espai per recordar-los en tot 
moment. 
Aquest tema ve al cas sobre un comentari que ha sorgit aquest dies, amb el terrible accident 
d’avió, que deia que el pitjor per a les famílies dels passatgers era no poder dir adéu als seus 
morts, que això és el que crea una simbologia més forta per a les persones, no poder 
separar-se amb l’acte físic de l’enterrament i no saber on estan enterrats, crea una situació 
d’angoixa a totes les famílies que ho han tengut que patir. 
Creu que fer aquest monument en el Cementeri Vell, és el mínim que s’ha de fer perquè la 
gent pugui anar a un lloc on poder reconèixer aquests morts, i en qualsevol moment poder 
portar-los unes flors. És de justícia perquè estam en una democràcia. Esperen que això no 
es torni a repetir, i que les guerres hi ha actualment entre germans es parin, i que aquí 
puguin fer aquest petit homenatge a tots els caiguts durant aquesta terrible guerra tant 
injusta. 
 
Sr. Villalonga:  La proposta està bé, però li falta un petit detall, i és que l’Ajuntament no té 
cap recordatori als caiguts per la guerra civil sigui del bàndol que sigui. Existeix una placa a 
la Catedral però no és un edifici municipal. 
La cosa és fer justícia amb tots i proposa canviar la redacció de la següent forma: “Construir 
un memorial en el Cementeri Vell d’Eivissa, on constin els noms de les víctimes de la guerra 
civil i la dictadura”. 
Perquè una bona part de les víctimes varen ser circumstancials, perquè se les va afusellar 
per motius diferents als ideals polítics. Han de fer justícia amb tothom. 
 
Sra. Sánchez-Jáuregui:  S’adhereix totalment al que acaba de dir el Sr. Villalonga. Votarà a 
favor si és en honor a totes les víctimes. 
 
Sr. Rodrigo:  Els hi agrada la idea del Sr. Villalonga. Creu que per passar pàgina s’haurien 
de no remoure aquests temes, però també entén la posició del grups que presenten la moció, 
i que creguin que hi ha un deute històric amb aquests morts i les seues famílies que els 
vulguin recordar. 
Quan es troben en situacions tant sensibles com aquesta, el partit els hi dona llibertat de vot i 
així ho faran. Ell votarà a favor i la seua companya no. 
 
Sr. Daura:  El seu vot serà a favor de la proposta del Sr. Villalonga, perquè entén que ha de 
ser per a totes les víctimes de la guerra. 
 
Sra. Sansano:  Aquest col·lectiu no està oblidat, ella mateixa s’hi ha reunit varies vegades i 
coneix les seues sensibilitats, és veritat que una vegada varen estar en aquest Ple i llegiren 
un manifest. 
Havia mirat aquest tema amb l’Arqueòloga municipal, i li va fer veure que per posar qualsevol 
cosa en el Cementeri Vell és necessari que passi per PEPRI, perquè és un bé catalogat. 
És veritat que és una situació injusta, creu que no hi pot haver res més trist que tenir que 
plorar un familiar sense saber on és el seu cos. 
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La democràcia ha de ser per tots, per tant s’adhereixen a la proposta del Sr. Villalonga. 
Veu complicat fer un memorial on constin tots els noms, perquè si se n’obliden d’algun es pot 
crear un greuge. Faria un memorial en record de totes les víctimes de la guerra civil. 
 
Sr. Ruiz:  És intolerable que s’igualin les víctimes, perquè a més només es parla de les 
víctimes de la guerra civil i no es parla de les de la dictadura. És curiós que el Sr. Villalonga 
que és conegut per ser un moviment ciutadà i no polític, s’alieni només a un ban totalment i 
clarament dretà. 
En temps dels dictador ja hi va haver víctimes que varen ser reconegudes, i varen tenir 
memorials. Per la qual cosa el Fòrum de la Memòria demana un memorial per aquella gent 
que, durant anys de dictadura, no només no varen ser reconeguts sinó que varen ser 
perseguits, i que qualsevol ajuntament democràtic tendria. És trist que a dia d’avui encara 
s’hagin de diferenciar per aquestes coses, i hagin d’utilitzar l’argument de què víctimes n’hi 
va haver de tot tipus. 
No poden rectificar una moció amb la qual fan de portaveus, i a més si el Sr. Villalonga vol fer 
una moció així que la presenti  i no variï la dels demés. 
Els hi consta que la Sra. Sansano s’ha reunit amb aquest col·lectiu, però resposta no s’han 
tengut cap. Si el projecte que proposen ha de passar per PEPRI que hi passi, si s’ha de 
modificar que es modifiqui, però al menys que li donin resposta a les peticions d’un col·lectiu 
de gent, que democràticament s’expressa i demana a les seues institucions que se solucioni 
una injustícia que existeix a la ciutadania i a la societat d’avui en dia. 
 
Sr. Ferrer:  Com a portaveus del Fòrum de la Memòria no poden canviar la moció perquè 
això és la decisió pròpia d’aquest col·lectiu, l’únic que han fet ha set transmetre-la al Ple i que 
es pugui votar. 
Creu que és molt important tenir un lloc on la gent pugui portar flors a les seues víctimes. 
Demana que s’aprovi la moció perquè tothom ha de tenir la mateixa possibilitat. 
 
Sr. Villalonga:  No és una qüestió de dretes ni d’esquerres, per això no entén quan es 
defensa una postura s’ha de ser de dretes i quan se’n defensa una altra s’ha de ser 
d’esquerres. 
En el cas del que estan parlant les d’un bàndol no són més víctimes que les altres, totes són 
víctimes. Com ha dit abans hi ha gent que va morir pel seu ideal, però n’hi ha molta que va 
morir sense estar posicionats a un costat o a l’altre. 
Diuen que és el moment de tancar ferides i de fer alguna cosa conjunta, llavors no hi ha res 
més conjunt que fer un monument on constin els noms de les víctimes de la guerra civil i la 
dictadura, i si volen també de la repressió franquista. 
No li varia el text, generalment quan fa una proposta el millora, els agradarà més o menys 
però les variacions que es fan solen ser millores. En aquest cas creu que el que entrin tots i 
no únicament els d’un bàndol, és el millor i el que entendrà tota la població. 
 
Sr. Rodrigo:  Si més endavant presenta una moció d’un memorial en reconeixement de tots 
els morts, estaran encantats de recolzar-la. Ara si tracten la que han presentat i que no la 
canviaran, li agradaria puntualitzar una cosa perquè han dit que no ho volien polititzar, però 
sí que és veritat que no és una qüestió de dretes - esquerres o republicans i nacionals, sinó 
que és un reconeixement en memòria a una gent que els seus familiars no tenen on anar a 
plorar-los, i a més representen a un bàndol que en aquell moment ostentava la legalitat, i que 
l’altre bàndol li va treure la democràcia, i entén que en memòria d’aquesta gent es faci un 
monòlit. Si el Sr. Villalonga en vol presentar una altra per a tots els morts que hi ha hagut a 
Eivissa en qualsevol tipus de guerra també la votarà. 
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Sra. Sansano:  Creu que han de votar la proposta que ha presentat el PSOE-Pacte i Eivissa 
pel Canvi, perquè entén que no volen canviar el text. 
Hi hauria una segona proposta, que no sap si la poden presentar ara o han d’esperar un altre 
Ple, que seria “Construir un memorial al Cementeri Vell de Vila en record de totes les 
víctimes d’Eivissa de la guerra civil i la dictadura”. 
 
Sr. Ferrer:  No la canvien perquè no volen, sinó perquè és el Fòrum de la Memòria que l’ha 
determinat. 
 
Sra. Marí:  Està totalment d’acord en moltes de les postures, però sí que està d’acord en que 
haurien de ser totes les víctimes juntes. 
 
Sotmès a votació la moció presentada pels grups PSOE-Pacte i Eivissa pel Canvi, amb els 
vots en contra de les Sres. Marí, Fajarnés, Sánchez, Sansano, Riera, Sánchez-Jáuregui, i 
Srs. Flores, Gallego, Daura i Villalonga, a favor de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García i 
Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer i Rodrigo i l’abstenció de la Sra. Valladolid. 
Havent-se produït empat es repeteix la votació i produint-se novament empat, es desestimat 
amb el vot de qualitat de la Sr. Alcaldessa. 
 
 
Sent les 10,10 hores s’absenta la Sra. Alcaldessa, passant a presidir el Ple la 1ª Tinent 
d’Alcalde, Sra. Mar Sánchez. 
 
 
7.4.- Moció del grup municipal PREF, amb proposta d'acord, per a demanar als diferents 
grups polítics que formen l'Ajuntament, que en el termini de sis dies naturals posin a 
disposició del Ple la comptabilitat de la seua assignació des de juny de 2011 fins al dia de 
l'acord. 
 
Donat compte de la moció del tenor literal següent: 
 
 “IGNACIO RODRIGO MATEO, Concejal de este Ayuntamiento y Portavoz del Grupo 
Municipal PREF, al amparo del artículo 87 de la Ley 20/2006, Municipal y de Régimen Local 
de las Islas Baleares, 
 

EXPONE 
 
 PRIMERO.- Con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local, aprobada por el Partido Popular, se pretende mejorar el control económico-financiero 
en los municipios, haciéndolo más riguroso y reforzando el papel de la función interventora. 
Asimismo, la exposición de motivos señala que se pretende “mayor transparencia en la 
información económico-financiera de las entidades locales”. Sin embargo, no modifica la 
insuficiente regulación actual de las asignaciones económicas a los grupos municipales, que 
sigue quedando al albur de que el pleno municipal decida pedirles cuentas a los grupos que 
lo forman. Además, lo anterior se agrava por la constatada ineficacia del control externo que 
debe ejercer el Tribunal de Cuentas para fiscalizar estas asignaciones. Aunque cada día es 
mayor el clamor de la sociedad en contra de malas prácticas, carentes de transparencia y de 
las “conductas desviadas” de cargos públicos en la gestión, que se aprovechan de sus 
puestos en beneficio propio, como podría ser el uso de dichas asignaciones municipales para 
gastos de la campaña electoral, fin que está prohibido legalmente. 
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 La regulación de la financiación de los grupos políticos municipales, que es 
totalmente insuficiente, viene recogida en el apartado tercero del artículo 73.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 Estas asignaciones a los grupos municipales tienen un referente propio en el artículo 
27 del ROF señalando que, en la medida de las posibilidades, las corporaciones deben 
ponerse a disposición de los grupos políticos los medios materiales que les sean necesarios 
para su funcionamiento. 
 Esta dotación económica al grupo para su funcionamiento ha de contar con un 
componente fijo, idéntico para todos los grupos, y otro variable, en función del número de 
miembros de cada uno de ellos. Si bien la regulación hace una referencia a que las cuantías 
serán las que cada año determine la Ley General de Presupuestos, sin embargo nunca dicha 
ley ha fijado ningún límite, por lo tanto cada corporación libremente determina el importe total 
a repartir entre los grupos políticos que la integran, lo que en este Ayuntamiento se efectuó 
por acuerdo plenario de 30 de junio de 2011, estableciendo por grupo una asignación anual 
fija de 3000 euros y una variable anual de 1250 euros por cada regidor integrante del grupo, 
importes que han sido incorporados y modificados en las bases de ejecución de los 
presupuestos de cada año (Base núm. 67). 
 El precepto legal exige a cada grupo que ha de llevar una contabilidad de la 
asignación que además tendrá que poner a disposición del pleno de la corporación cuando 
este se la pida. 
 
Por lo expuesto, 
 
Solicita que se incluya en el orden del día del siguiente pleno ordinario municipal la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1º Que el pleno de la corporación pida a los diferentes grupos políticos que forman este 
Ayuntamiento que en el plazo improrrogable de seis días naturales pongan a disposición del 
Pleno la contabilidad de su asignación desde junio de 2011 hasta el día del acuerdo, 
compartiendo la misma en un expediente administrativo, que creará i gestionará al efecto la 
secretaría de este Ayuntamiento, quien otorgará los permisos oportunos a los diferentes 
portavoces de los grupos, desde la fecha de creación del expediente (que ha de ser dentro 
del plazo establecido para los grupos), puedan consultar el mismo, de manera informática, 
mediante el software de gestión de expedientes del Ayuntamiento. 
 
En Eivissa, a 21 de marzo de 2015. 
Fdo: Ignacio Rodrigo Mateo 
Portavoz Grupo PREF” 
 
Intervencions: 
 
Sr. Rodrigo:  Estan vivint una època política, en la qual la ciutadania reclama a tots els 
polítics una màxima transparència. Aquí s’ha plantejat varies vegades la possibilitat de crear 
una ordenança de transparència i es va retardar. L’Ajuntament es va adherir a l’organisme 
Transparència Internacional, i el nou equip de govern o no ha tengut temps, o no ha volgut, o 
no ha pogut aprovar dita ordenança. 
Hi ha un dels punts que potser que no tengui molt valor econòmic, però si té un poc de 
transcendència quant, a què és una assignació directa que es dona als grups polítics per 
acord plenari de la constitució d’aquest Ajuntament. 
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Històricament aquestes assignacions, que venen establertes a la llei, se’n va donant compte 
al Tribunal de Comptes per part de l’Ajuntament, però només dels imports de les 
assignacions, no hi ha ningú que ho fiscalitzi que es fa amb aquests diners perquè la llei no 
ho preveu. Sí que és cert que la llei estableix una sèrie de prohibicions o limitacions, que no 
són sous que es puguin utilitzar per finançar la campanya electoral. No és molt important 
però és una manera de donar contestació a la demanda social de transparència. 
 
Sr. Villalonga:  Li sembla correcta la moció, i la votarà a favor. 
 
Sra. Sansano:  Estan d’acord amb el plantejament d’aquesta moció. És una mica complicat 
de la forma que el Sr. Rodrigo articula la manera de fer-ho. Si el Sr. Rodrigo ho troba bé 
podrien acordar que el dia que s’han de reunir pel PGOU, cada grup portar la proposta de 
com fer això, i portar-ho ja pel proper Ple. 
 
Sr. Rodrigo:  La comptabilitat és la que és, es pot aportar més esquematitzada o més al 
detall. No necessiten una altre reunió per decidir-ho. Si els hi pareix poc temps sis dies, 
poden donar un termini de deu dies o el següent Ple. 
 
Sr. Molina:  El seu grup no té cap problema en posar a disposició del Ple, la informació de 
com s’han utilitzat els sous d’aquesta aportació municipal, que a principi de la legislatura es 
va reduir a la meitat. Tal vegada el mecanisme que es planteja a la moció és un poc 
complicat, potser una manera més simple podria valer. Segurament el Sr. Rodrigo no parla 
de comptabilitat sinó d’informe de despeses. Si volen que poden quedar emplaçats per al 
proper Ple ho portin tots, per la seua part no hi ha cap problema. 
 
Sr. Ferrer:  El seu grup està completament d’acord. Creu que és interessant que aquests 
comptes es presentin, i el que seria correcte és el que proposa el Sr. Molina d’aportar-ho en 
el proper Ple. 
 
Sr. Rodrigo:  No té cap inconvenient en què s’aporti, en el proper Ple ordinari, per cada grup 
un informe econòmic d’ingressos i despeses simple. 
 
 
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat, el següent text. 
 
1º Que en el siguiente pleno ordinario cada grupo presentará un informe de ingresos y 
gastos de las aportaciones desde el comienzo de la legislatura. 
 
 
8è. Decrets i comunicacions : 
 
8.1.- 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. 
 
8.2.- Període Mitjà de Pagament a Proveïdors 4t. trimestre 2014 (Exp. relacionat 3865/15). 
 
“Eivissa 
PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTR AL 
 
TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE 
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AÑO 2014 
En días 
Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral * 
Eivissa 39,79 
 
* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo 
bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Administración en 
relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a 
la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Administración se 
encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo. 
 
Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe: 
 
NINGUNA.” 
 
“Eivissa 
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES TRIMESTRAL  
DETALLE POR ENTIDADES  
 
TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE 
AÑO 2014 
En días 
 
Código 
de 
Entidad 
 

 
 

Entidad 

 
Ratio de 

Operaciones 
Pagadas * 

 
Ratio de 

Operaciones 
Pendientes de Pago * 

 
 
Periodo Medio de 
Pago Trimestral* 

04-07-
026-
AA-000 

 
Eivissa 

 
28,45 

 
52,20 

 
40,26 

04-07-
026-
AV-003 

Museo de Arte 
Contemporáneo 

 
61,20 

 
22,16 

 
43,40 

04-07-
026-
AV-
001 

 
P. M. Deportes 

 
43,98 

 
15,04 

 
35,93 

04-07-
026-
AV-
002 

 
P. M. Música 

 
58,62 

 
(1,08) 

 
23,65 

 
* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo 
bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Entidad en 
relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a 
la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se encuentran, en 
término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo. 
 
Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe: 
 
NINGUNA.” 
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Per unanimitat s’acorda quedar assabentats. 
 
8.3.- Execució pressupostària 4t. trimestre 2014 (Exp. relacionat 3883/15). 
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Per unanimitat s’acorda quedar assabentats. 
 
8.4.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de la liquidació del Pressupost Ordinari any 2014, i 
informe d'estabilitat pressupostària (Exp. relacionat 3925/15).  
 
Donat compte del Decret del tenor literal següent: 
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 “DECRETO.- Vista la liquidación del Presupuesto Ordinario del Ayuntamiento de Eivissa, a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y artículos 
89.2 y 93 del R.D. 500/90; y visto el informe emitido por la Intervención de Fondos; por el 
presente, y tras la lectura de la documentación que integra la misma, y encontrándola 
conforme, vengo en decretar la aprobación de la liquidación presentada, correspondiente al 
ejercicio 2014, según el siguiente resumen: 
 
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO ORDINARIO AYUNTAMIENTO DE E IVISSA AÑO 2014 
 
A. RESULTADO PRESUPUESTARIO 
 
Operaciones Corrientes 
Derechos reconocidos netos ..............54.037.487,85 
Obligaciones reconocidas netas.........38.666.695,44 
 
Otras Operaciones no Financieras 
Derechos reconocidos netos .................. 949.953,98 
Obligaciones reconocidas netas...........4.180.014,53 
 
Total Operaciones no Financieras 
Derechos reconocidos netos 54.987.441,83 
Obligaciones reconocidas netas.........42.846.709,97 
 
Activos Financieros 
Derechos reconocidos netos .................. 261.237,72 
Obligaciones reconocidas netas............. 261.237,72 
 
Pasivos Financieros 
Derechos reconocidos neto..................2.000.000,00 
Obligaciones reconocidas netas...........5.786.593,46 
 
Derechos reconocidos netos .......................................57.248.679,55 
Obligaciones reconocidas netas..................................48.894.541,15 
 
Resultado Presupuestario del ejercicio............. ................................ 8.354.138,40 
 
Ajustes  
 
Créditos gastados financiados con remanente de  
Tesorería para gastos generales.................................. 3.086.754,53 
Desviaciones financiación negativas del ejercicio ........ 2.236.016,53 
Desviaciones financiación positivas del ejercicio.......... 2.182.407,27 
 
Resultado presupuestario ajustado.................. ................................11.494.502,19 
 
    
B. ESTADO REMANENTE DE TESORERIA  

 
Fondos líquidos de tesorería ...................................... 17.909.088,49 
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Deudores pendientes cobro fin ejercicio..................... 16.490.831,76 
Acreedores pendientes pago fin ejercicio ..................... 6.857.359,98 
 
Remanente tesorería total ....................................................................27.542.560,27 
 
Saldos de dudoso cobro................................................7.854.280,93 
Exceso de financiación afectada ...................................2.756.958,70 
Remanente de tesorería para gastos generales ..................................16.931.320,64 
 
 
C. LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS  
 
Previsiones iniciales ................................................... 48.308.662,52 
Modificaciones en aumento.......................................... 6.884.590,84 
Modificaciones en disminución...................................................0,00 
 
Previsiones definitivas..........................................................................55.193.253,36 
 
Derechos netos reconocidos ...................................... 57.248.679,55 
 
Exceso previsiones sobre derechos .......................................................2.055.426,19 
 
 
D.  LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS  

 
Créditos presupuestarios iniciales .............................. 48.308.662,52 
Modificaciones ............................................................. 6.884.590,84 
 
Créditos presupuestarios definitivos.....................................................55.193.253,36 
 
Obligaciones reconocidas netas................................. 48.894.541,15 
 
Remanente de crédito............................................................................6.298.712,21 
 
 
E. DETERMINACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO 

 
Remanente de crédito incorporable........................................................1.732.716,78 
Comprometido................................................................. 324.079,72 
No comprometido......................................................... 1.408.637,06 
 
Remanente de crédito no incorporable...................................................4.565.995,43 
 
 

Eivissa, 

 L’ALCALDESSA,      En don fe, 

        EL SECRETARI ACCTAL. 

(Document signat electrònicament al marge)     (Document signat eletrònicament al marge)” 
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“INFORME DE INTERVENCIÓN 

 

 
1.-LEGISLACIÓN APLICABLE: 

• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (LOEPSF). 

• Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 
desarrollo de la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales 
(Reglamento). 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto 
Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley  
Reguladora de las Haciendas Locales; (TRLRHL). 

• Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones 
Locales, publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, 
Ministerio de Economía y Hacienda. 

• Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por 
Eurostat. 
 

2.-ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
PRIMERO.-  De acuerdo con el artículo 3 LOEPSF “1La elaboración, aprobación, ejecución  de 
los Presupuestos y demás actuaciones que afectan a los gastos o ingresos de los distintos 
sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la LOEPSF se realizará en un marco de 
estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea. 
2 Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación  de 
equilibrio o superávit estructural. 
3 En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de la LOEPSF se entenderá por 
estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero”. 
Podríamos definir el concepto de estabilidad presupuestaria como la existencia de un equilibrio 
en términos de presupuestación, ejecución y liquidación, entre los ingresos y los gastos de 
naturaleza no financiera, en términos de contabilidad nacional, de tal forma que, si los ingresos 
no financieros superan los gastos no financieros, tendríamos capacidad de financiación y si el 
caso fuera a la inversa, es decir, los gastos superiores a los ingresos entonces estaríamos ante 
una situación de  necesidad de financiación, por lo que, existiría inestabilidad, sin perjuicio de lo 
cual, si no se superan los límites fijados por el Gobierno, para cada ejercicio económico, no es 
necesario tramitar Plan Económico-Financiero de Reequilibrio. La Estabilidad Presupuestaria es 
una magnitud o un indicador que lo que pretende es que se limite el aumento del 
endeudamiento por encima de la cantidad que se amortiza anualmente. 
Según esta definición la estabilidad presupuestaria se consigue cuando la suma de los capítulos 
1a 7 del Estado de Gastos. En este caso, se pone de manifiesto una Capacidad de 
Financiación lo cual puede suponer un decremento del endeudamiento de la Entidad Local. En 
caso contrario, si los gastos son mayores a los ingresos, refleja una Necesidad de Financiación, 
lo cual supondrá un incremento del volumen de deuda neta de la Corporación. 
Para el cálculo de la Estabilidad Presupuestaria es necesario realizar una serie de ajustes 
derivados de la existencia de diferencias de imputación entre la contabilidad presupuestaria del 
Ayuntamiento y los criterios de Contabilidad Nacional (SEC95). Estos ajustes se realizarán en 
los términos marcados por el “Manual de cálculo  del déficit en contabilidad nacional adaptado a 
las Corporaciones Locales” 
SEGUNDO.- El artículo 16.1 y 2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 
Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, establece que, la Intervención elevará 
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al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia Entidad Local 
y de sus organismos y entidades dependientes. 
Este Informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará al previsto en el artículo 
191.3TRLRHL con motivo de la liquidación. 
En caso de que el resultado de la evaluación sea de incumplimiento del principio de estabilidad,  
de acuerdo con los artículos 21 y 23 LOEPSF, las entidades locales estarán obligadas a la 
elaboración de un Plan Económico-Financiero en el plazo de un mes desde que se constate el 
incumplimiento. El  Plan Económico-Financiero deberá permitir que en un año se logre el 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 
TERCERO.-  Antes de proceder al cálculo de la Capacidad/Necesidad de Financiación, ha de 
efectuarse la consolidación del presupuesto del Ayuntamiento con todos los organismos 
autónomos dependientes de la Corporación Local. 
CUARTO.- Consolidación  
De acuerdo con lo previsto en los Artículos 115 a 118 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, de desarrollo del Título VI de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Según el Art 117 
de dicho Real Decreto se eliminarán de los estados de ingresos y gastos a que afectan las 
siguientes operaciones cuando se efectúen entre la Entidad y sus OOAA: 

a) Transferencias corrientes y de capital, cualquiera que sea su ubicación económica y su 
definición. 

b) Gastos e ingresos derivados de cesiones de personal 
c) Compraventas de bienes corrientes o de capital 
d) Prestaciones de servicios. 
e) Tributos locales y precios públicos o privados exigibles por las Entidades cuyos 

presupuestos se consoliden. 
 
El resultado cuantitativo se recoge en las siguientes tablas: 
 

INGRESOS OOAA OOAA OOAA TOTAL TRANSF TOTAL

AYTO DEPORTES MUSICA MACE INTERNAS CONSOLIDADO

1 24.343.421,36 24.343.421,36 24.343.421,36

2 371.722,02 371.722,02 371.722,02

3 15.852.708,49 396.854,08 54.553,25 16.304.115,82 16.304.115,82

4 12.320.297,21 1.537.987,38 513.257,71 191.134.16 14.562.676,460-2.186.020,87-2.403.263,57 12.376.655,59

5 1.149.338,77 3,12 1.149.341,89 1.149.341,89

6 303.195.20 303.195,20 303.195,20

7 646.758,78 4.984,31 4.500,00 656.243,09 -9.484,31 646.758,78

54.987.441,83 1.939.825,77 572.314,08 191.134,16 57.690.715,84 -2.195.505,18 55.495.210,66

GASTOS OOAA OOAA OOAA TOTAL TRANSF TOTAL

ORN AYTO DEPORTES MUSICA MACE INTERNAS CONSOLIDADO

1 15.359.537,71 980.410,54 253.556,87 141.492,06 16.734.997,18 16.734.997,18

2 16.464.599,09 725.587,33 309.588,25 49.616,10 17.549.390,77 17.549.390,77

3 1.325.817,26 1.950,58 153,92 26,00 1.327.947,76 1.327.947,76

4 5.516.741,38 226.893,01 9.015,04 0,00 5.752.649,43 -2.186.020,87 5.752.649,43

6 3.129.140,48 4.984,31 0,00 0,00 3.134.124,79 3.134.124,79

7 1.050.874,05 1.050.874,05 -9.484,31 1.041.389,74

42.846.709,97 1.939.825,77 572.314,08 191.134,16 45.549.983,98 -2.195.505,18 45.540.499,67  
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AJUSTES A REALIZAR SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPU ESTO 
 

1. Registro en contabilidad nacional de impuestos, cotizaciones sociales, tasas y 
otros ingresos. 

 
En contabilidad nacional los ingresos tributarios se imputan, con carácter general, de acuerdo 
con el “criterio de caja” (recaudación líquida del ejercicio corriente y cerrado), mientras que en el 
presupuesto rige el principio de devengo y, por tanto, el ingreso se contabiliza en el ejercicio 
que se reconoce y liquida del derecho. 

 

b) Ejercicio 
corriente

c)     Ejercicios 
cerrados Mayor déficit Menor déficit

1 19.803.001,00 21.887.399,28 2.299.407,47 24.186.806,75 4.383.805,75

2 260.000,00 344.947,26 12.580,76 357.528,02 97.528,02

3 12.626.750,00 13.334.271,96 867.812,77 14.202.084,73 1.575.334,73

e) Ajuste

Capítulos
a) Derechos 

Reconocidos 

Recaudación 
d) Total 

recaudación

 
 

2. Reintegro de liquidaciones de Participación en T ributos del Estado. 
 
El importe reintegrado durante el ejercicio 2013 al Estado, en concepto de  devolución de 
las liquidaciones negativas correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009 por el concepto de 
Participación en Tributos del Estado (PIE), exige la necesidad de realizar un ajuste. Este  
deberá realizarse en el caso de presupuestar por la previsión de derechos reconocidos 
netos del ejercicio, considerando que el Estado realiza un ajuste negativo. Si entre los DRN 
de 2013 se hubiera recogido el importe de la PIE, en términos brutos,  e ir considerando 
cada mes las devoluciones de PIE 2008  y 2009 como devolución de ingresos, no habría 
que hacer ningún ajuste. Si entre los DRN de 2013 no se incluye el importe correspondiente 
a PIE 2008 y 2009, procede efectuar un ajuste positivo. 
 

Mayor déficit Menor déficit

42.198,12
180.922,80

Devolución liquidación PIE 2008 en 2014
Devolución liquidación PIE 2009 en 2014

Ajuste

 
 
3. Inversiones realizadas por cuenta de otras Admin istraciones Públicas. 

Este supuesto tiene lugar cuando una Administración pública, distinta de la Corporación 
Local le encomienda, a ésta última, la realización de una inversión por su cuenta, que 
será traspasada al balance de la Administración pública a su término. Estas inversiones 
deben asignarse a la Administración pública, que resulte destinataria final de la 
encomienda desde el inicio de su ejecución. 
El ajuste a realizar para el cálculo del déficit en contabilidad nacional vendrá 
determinado por la diferencia entre los derechos reconocidos, por los fondos de 
Administración pública que efectúa la encomienda, en la liquidación presupuestaria y el 
importe de obligaciones reconocidas de la inversión realizada. 
Si el importe de los DRN supera el valor de las ORN, se practicará un ajuste negativo al 
saldo presupuestario. Por el contrario, si los DRN son inferiores a las ORN, la diferencia 
determinará un ajuste positivo al saldo presupuestario, que reducirá el déficit público de 
la Corporación Local, gestora de los fondos. 
 Este ajuste afecta a la encomienda de ejecución de Colegios por la CAIB al 
Ayuntamiento d’Eivissa. 
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Mayor déficit Menor déficit

0,00 2.324.423,25 2.324.423,25

a) Derechos 
reconocidos 

Ayuntamiento

b) 
Oblig.reconoci

da  Ayto

c) Ajuste 

Inversión 
realizada por 
otra Adm Pca

 
 

4. Tratamiento en contabilidad nacional de las apor taciones de capital a empresas 
públicas. 

 
Desde el punto de vista presupuestario, la aportación de capital efectuada, se ha 
recogido en el capítulo 8 del Presupuesto de gastos como activo financiero, sin afectar 
al déficit presupuestario no financiero. 
El tratamiento en contabilidad nacional debe registrarse como transferencia de capital, lo 
cual aumentará el déficit no financiero. Se da este tratamiento porque la Sociedad 
IMVISA acumula pérdidas. 
  

  

Contabilidad 
Presupuestaria

Contabilidad 
Nacional

Mayor déficit Menor déficit

0,00 0,00 0,00 0

Aportación de 
capital a 
empresa 
pública

a) Activo 
financiero

b) Aportación 
de capital

c) Ajuste 

 
 

5. Gastos realizados en el ejercicio y pendientes d e aplicar al Presupuesto de 
Gastos de la Corporación Local. 

 
El principio de devengo se establece, con carácter general, para el registro de cualquier 
flujo económico y, en particular, para las obligaciones. La aplicación de este principio 
implica el cómputo de cualquier gasto efectivamente realizado en el déficit de una 
unidad pública, con independencia del momento en que tenga lugar su imputación 
presupuestaria 
 

  

Gastos 
pendientes de
imputar a
presupuesto 101.351,58 1.197.215,30 -1.095.863,72

Saldo
a)    Gasto 

correspondient
e a n-1

b) Gasto no  
imputado a n

c) Ajuste 

Mayor déficit Menor déficit

 
 
 
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN CONSOLIDADA DES PUES DE AJUSTES 
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CONCEPTOS IMPORTES
a) Previsión Derechos Reconocidos capítulos. I a 
VII presupuesto corriente 55.495.210,66

b) Previsión Obligaciones Reconocidas capítulos I a 
VII presupuesto corriente 45.540.499,67

c) TOTAL (a – b) 9.954.710,99

AJUSTES
1) Ajustes recaudación capítulo 1 4.383.805,70

2) Ajustes recaudación capítulo 2 97.528,02

3) Ajustes recaudación capítulo 3 1.575.334,73

4) Ajuste por liquidación PIE-2008 42.198,12

5) Ajuste por liquidación PIE-2009 180.922,80

9) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a 
presupuesto -1.095.863,72

14) Asunción y cancelación de deudas -868.890,07

15) Ajuste inversiones por cuenta de otras AAPP 2.324.423,25

20) Devoluciones ingresos ptes aplicar -2.329,07
d) Total ajustes liquidación 2014 6.637.129,76 

f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE 
FINANCIACIÓN(c - d) 16.591.840,75

 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, esta Intervención informa que evaluada la Estabilidad 
Presupuestaria con motivo de la liquidación del ejercicio 2013 a nivel consolidado, y una vez 
realizados los ajustes mencionados, se obtiene una Capacidad de Financiación de 
16.591.840,75€ y, por tanto, cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria. 
 
DESTINO DEL SUPERAVIT PRESUPUESTARIO 
 
De acuerdo con el artículo 32 y la DA 6ª de la LOEPSF el destino del superavit presupuestario 
será a atender obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre de 2013. 
En caso de que el superavit presupuestario se mantuviese positivo, una vez realizada la 
operación anterior, se deberá destinar, el porcentaje de este saldo, para amortizar operaciones 
de endeudamiento que estén vigentes, que sea necesario para que la Corporación Local no 
incurra en déficit. 
Si aún así el saldo del superavit fuese positivo podría destinarse a financiar inversiones 
sostenibles siempre y cuando se cumpliera con el periodo medio de pago a proveedores, 
marcado por la ley. 
 

Eivissa  
LA INTERVENTORA MUNICIPAL 

(Document signat electrónicamente al marge)” 
 
Intervencions: 
 
Sr. Molina:  Li agradaria que la regidora digués i que constés en Acta, quin és el romanent de 
2014. 
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Sra. Fajarnés:  El romanent de tresoreria per a despeses generals és de 16.931.320,64 
d’euros. 
 
Per unanimitat s’acorda quedar assabentats. 
 
8.5.- Donar compte de la providència de data 3 de febrer de 2015 dictada pel Jutjat 
d'Instrucció núm. 3, en relació a la personació de l'Ajuntament d'Eivissa a les diligències 
prèvies del P.A. 1425/2014, i de l'informe jurídic emès en relació a la personació de 
l'Ajuntament com a perjudicat (Exp. relacionat 4334/15). 
 
Donat compte de la providència del tenor  
“PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ 
Dª CARMEN MARTIN MONTERO 
 
En IBIZA/EIVISSA, a tres de Febrero de dos mil quince. 
 
Dada cuenta; se tienen por presentados ante este órgano judicial escritos en fecha 
20/01/2015 y 22/01/2015 por parte de la Procuradora de los Tribunales y del Ayuntamiento 
de Ibiza, Dña. Ana López Woddcock y por el Procurador de los Tribunales D. Alberto Vall 
Cava de Llano y de Herederos De Francisco Vila S.A., ténganse por hechas las 
manifestaciones oportunas y únanse los mismos a las presentes actuaciones. 
 
Asimismo en cuanto al escrito de fecha 20/01/2015, requiérase al Ayuntamiento de Ibiza para 
que se persone en algunas de las condiciones legalmente previstas en la LECrim “toda vez 
que la parte interesada no es una figura procesal reconocida en nuestro ordenamiento 
jurídico”. 
 
Téngase por renunciado, en el presente procedimiento, a Herederos de Francisco Vilás SA a 
la acción penal en calidad de parte perjudicada. 
 
MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante interposición de recurso de reforma en el plazo de tres 
días ante este Órgano judicial. 
 
Lo acuerda y firma S.Sª.; doy fe. 
 
EL MAGISTRADO-JUEZ   EL SECRETARIO” 
 
Donat compte de l’informe emès en relació a la personació de l’Ajuntament, del tenor literal 
següent: 
 

“DICTAMEN JURÍDICO 
 

El pasado día 20 de febrero de 2015, esta Letrada Doña Ascensión Joaniquet 
Larrañaga, Letrada del Iltre. Colegio de Abogados de Baleares y de Barcelona, recibió el encargo 
por parte del Ajuntament d'Eivissa de realizar un informe Jurídico sobre la procedencia de que el 
Ayuntamiento de Eivissa se persone como perjudicado en las Diligencias Previas 1425/2014 
seguidas ante el Juzgado de Instrucción nº 3 de Ibiza. 

 
ANTECEDENTES 
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1.- El pasado 28 de abril de 2014 el MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA presentó 
ante la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears denuncia, acompañando un 
dictamen jurídico sobre la licitación, contratación y ejecución del Centro de Transferencia 
Intermodal y de Servicios (CETIS), entendiendo que del referido dictamen se desprende que han 
existido actuaciones que pueden ser constitutivas de delitos continuados de prevaricación 
administrativa (art. 404 CP), malversación de fondos públicos (art. 434 CP), estafa (art. 249, 
250.2 y 438 CP). 
 

2.- En fecha 20 de mayo de 2014, la lima. Sra. Fiscal Jefe de Área dictó un Decreto 
por el que se acuerda incoar diligencias de investigación penal en base al escrito presentado 
por Don Antonio Villalonga Juan, en calidad de Presidente del Movimiento Ciudadano EPIC 
Ibiza, interponer denuncia ante el Juzgado de instrucción interesando prácticas de diligencias 
de instrucción, archivar las presentes diligencias y notificar la interposición de la denuncia al 
denunciante. 
 

3.- En fecha 20 de mayo de 2014 la Fiscalía de Eivissa da traslado de la referida 
denuncia al Juzgado de Instrucción Decano d'Eivissa, solicitando la incoación de diligencia 
previas y la práctica de las diligencias esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y 
circunstancias de los hechos, así como la identidad de las personas que hubieran participado 
en los mismos. Como diligencias interesa la declaración como testigo del denunciante Don 
Antonio Villalonga Juan, así como la de las personas que elaboraron el dictamen jurídico que 
se aporta con la denuncia para aclarar determinados extremos. 
 

4.- El 9 de junio de 2014, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Ibiza, tiene por recibida la 
denuncia del Ministerio Fiscal, por un posible delito de prevaricación, malversación, estafa y 
fraude, incoando las diligencias previas 1425/2014 y acordando citar al Sr. Antonio Villalonga 
Juan, que presta declaración el pasado día 27 de junio de 2014 ratificando su denuncia. 
 

5.- En el Pleno de agosto de 2014, el Ayuntamiento d'Eivissa acordó personarse en 
las actuaciones como parte interesada en defensa de los intereses de la Corporación con la 
Procuradora Doña Ana López Woodcock, que así se persono en fecha 19 de enero de 2015. 
 

6.- Esta Letrada desconoce los pormenores de las actuaciones al no tener acceso a 
las mismas, pero si se comprueba de la documentación que me ha sido facilitada, que en las 
actuaciones obran personados el Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza como Acusación 
Popular y al que le ha sido solicitado en fecha 24 de octubre de 2014 una fianza de diez mil 
euros (10.000'-) encontrándose la resolución recurrida a fecha de hoy; y los Herederos de 
Francisco Vilás, S.A, que en fecha 19 de enero de 2015 presento escrito renunciando a las 
acciones penales como perjudicado. 
 

7.- En fecha 3 de febrero de 2015 se dictó por parte del Juzgado de Instrucción nº 3 
d’Eivissa providencia en la que requería al Ayuntamiento d’Eivissa para que se personara en 
alguna de las formas previstas en nuestro Ordenamiento Jurídico y teniendo por renunciado 
a acciones penales en calidad de perjudicado a Herederos de Francisco Vilás S.A. 
 

SITUACIÓN LEGISLATIVA 
 

Los titulares de los bienes jurídicos vulnerados por un delito ostentan el derecho de 
acción penal o de acceso a la jurisdicción. 
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El derecho de acción penal que asiste a la víctima de un delito supone para ésta el 
derecho a poner en marcha un proceso, sustanciado de conformidad con las reglas del 
proceso justo, en el que pueda obtener una respuesta razonable y fundada en Derecho. 
 

A diferencia de lo que ocurre en otros procesos, en el penal existe una fase procesal, que 
es la instrucción, que tiene por finalidad, entre otras, la de determinar la parte pasiva del proceso, en 
el que no se fija la legitimación activa hasta el momento de apertura del Juicio Oral. 
 

La incoación del proceso y la existencia del mismo son independientes de la 
realización de acto alguno de postulación por el titular de los bienes jurídicos vulnerados y de su 
presencia en el mismo como parte procesal, pues en la mayor parte de los casos — delitos públicos- 
el procedimiento se incoa de oficio y la acción penal se ejerce por un órgano del estado, el Ministerio 
Fiscal, con abstracción de la condición formal de parte del ofendido o incluso de terceros. En este 
sentido el artículo 105 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que "Los funcionarios del 
Ministerio Fiscal tendrán la obligación de ejercitar, con arreglo a las disposiciones de esta 
Ley, todas las acciones penales que consideren procedentes, haya o no acusador particular 
en las causas, menos aquellas que el Código Penal reserva exclusivamente a la querella 
privada." 
 

Además, el ofendido no tiene poder de disposición alguno sobre el objeto del proceso, pues 
la acción penal no se extingue como regla general por renuncia (artículo 106 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal "La acción penal por delito o falta que de lugar al procedimiento de 
oficio no se extingue por la renuncia de la persona ofendida") ni la responsabilidad criminal 
por perdón ( artículo 130 del Código Penal). 
 

La regla anterior sufre excepciones de diverso grado, que en general, consisten en la 
exigencia de una manifestación de voluntad del ofendido para el nacimiento del proceso, unida 
en algunos casos a la relevancia del perdón como causa extintiva de la responsabilidad criminal. 
Pero la exigencia de denuncia como condición de procedibilidad no convierte en parte a quién la 
formula, (ya que el artículo 254 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que "El que por 
cualquier medio diferente de los mencionados tuviere conocimiento de la perpetración de 
algún delito de los que deben perseguirse de oficio, deberá denunciarlo al Ministerio Fiscal, 
al Tribunal competente o al Juez de instrucción o municipal, o funcionario de policía, sin que 
se entienda obligado por esto a probar los hechos denunciados ni a formalizar querella. El 
denunciador no contraerá en ningún caso otra responsabilidad que la correspondiente a los 
delitos que hubiese cometido por medio de la denuncia, o con su ocasión"), ni priva de 
protagonismo al ejercicio oficial de la acción penal, sin que por otra parte en todos los supuestos en 
que se exija denuncia se otorgue eficacia al perdón. Sólo en los delitos de injurias y calumnias el 
ejercicio de la acción penal corresponde en exclusiva al ofendido, que dispone además plenamente 
de la subsistencia de la misma y puede extinguirla mediante renuncia. 
 

Las anteriores conclusiones han de limitarse a la parte estrictamente penal del proceso y no 
son trasladables sin más a la acción derivada del delito que puede ejercerse en el seno del mismo 
(artículo 109 CP "La ejecución de un hecho descrito por la Ley como delito o falta obliga a reparar, en 
los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él causados. El perjudicado podrá optar, 
en todo caso, por exigir la responsabilidad civil ante la Jurisdicción civil"), en relación con la cual si 
son aplicables los conceptos propios del proceso civil. 
 

La Ley propicia el ejercicio simultáneo de ambas acciones, pues se asigna al Ministerio Fiscal 
el papel de sustituto procesal del acreedor o perjudicado, y salvo renuncia o reserva —para ejercitarla 
aparte- se le impone el ejercicio conjunto de la acción civil y de la penal, incluso cuando el ofendido 
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ejercite ambas en el mismo proceso como acusador particular, estableciéndose además la 
presunción de que ambas acciones se ejercitan conjuntamente. 
 

De acuerdo con la función procesal que desempeña cada una de las partes, puede 
distinguirse entre partes activas y pasivas. Las partes activas ejercen pretensiones de condena penal 
y eventualmente  civil frente a otra u otras, que son las denominadas partes pasivas. 
 

Las partes activas son aquellas que ejercen las pretensiones de condena penal y civil. Por 
esta razón, pueden clasificarse a su vez en partes penales y civiles, según la naturaleza de la 
pretensión ejercida. 
 

Pueden ser las siguientes: 
 

Acusación Pública, ejercitada por el Ministerio Fiscal en los delitos públicos y semipüblicos, 
que promueve la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos 
y del interés público tutelado por la Ley. No pretende la satisfacción de interés privado alguno, por lo 
que su función acusadora está condicionada a la objetiva procedencia en Derecho. El ejercicio oficial 
de la acción penal resulta compatible, pero independiente de ella, con la actuación de la misma por el 
ofendido o terceros, por lo que puede, en su caso, concurrir el Ministerio Fiscal con los acusadores 
particular y popular. 
 

Acusación Particular, ejercida por la persona ofendida por el delito con independencia de su 
capacidad de obrar general.  Igual carácter ha de otorgarse a la acción llevada a cabo por las 
corporaciones, grupos y asociaciones representativos de derechos e intereses legítimos de carácter 
individual o colectivo (artículo 7.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial "Los Juzgados y 
Tribunales protegerán los derechos e intereses legítimos, tanto individuales como colectivos, 
sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Para la defensa de estos últimos se 
reconocerá la legitimación de las corporaciones, asociaciones y grupos que resulten 
afectados o que estén legalmente habilitados para su defensa y promoción''). 
 

Acusación Popular, que, como consecuencia del carácter público de la acción penal, puede 
ejercitar cualquier persona física o jurídica no ofendida por el delito en caso de delito público o 
semipúblico, siempre que cumpla los requisitos de capacidad y afianzamiento exigidos al efecto 
(artículo 19.1 de la LOPJ "Los ciudadanos de nacionalidad española podrán ejercer la acción 
popular, en los casos y formas establecidos en la Ley," 

 
Acusación Privada, que compete en exclusiva al ofendido por los delitos de injuria y calumnia. 
 
Partes Civiles, cuando se acumula a la acción penal el ejercicio de una acción civil para 

ejercer el derecho de crédito civil nacido del acto u omisión ilícitos en que el mismo consiste, 
existen en el proceso penal partes civiles, cuyos papeles procesales pueden coincidir con los 
de las partes penales o ser independientes de ellas. Desde este punto de vista, la parte que asume 
una actitud activa es el actor civil. Es la persona perjudicada por el delito, que pretende en el 
proceso penal la satisfacción del derecho de crédito reparatorio que ostenta frente al responsable de 
la infracción penal, o eventualmente , frente a un tercero civilmente responsable. 

 
Partes pasivas, son las personas frente a las que se ejercitan las pretensiones de condena. 
 
a.- La parte pasiva penal del proceso es el imputado, presunto responsable de la infracción 

criminal y posible destinatario del ejercicio del "ius puniendi" que se actúa en el proceso, con 
independencia de la gravedad de la infracción y del título jurídico de su participación en ella. 
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 b.- Partes civiles son las siguientes: 
 

1.- Responsable civil que es el deudor de la obligación de resarcimiento nacida del delito y 
que siempre corresponde al imputado, aunque, en determinados supuestos, puede exigirse en el 
proceso penal la responsabilidad civil directa de personas que no son criminalmente responsables 
del hecho que genera la obligación de resarcimiento. 

 
2.- Responsable civil subsidiario que es la persona física o jurídica a la que el partícipe 

criminal esta ligado por relación de dependencia familiar o laboral, o que ostenta la titularidad de 
ciertos medios de comisión del delito, a la que se le atribuye el cumplimiento subsidiario de la 
obligación resarcitoria. 

 
ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO 

 
Sentada esta base, nos encontramos con que el MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA 

interpone ante la Fiscalía de Baleares una denuncia donde acompaña un Dictamen Jurídico sobre 
Análisis y valoración jurídica del procedimiento de licitación, contratación y ejecución del Centro de 
Transferencia Intermodal y de Servicios (CETIS), donde se señalan un cúmulo de presuntas 
irregularidades cometidas por diversas personas, ya sean políticos o funcionarios, (sin que entremos 
en el fondo de los hechos denunciados por exceder del cometido de este informe). 
 

Se señala, en el Dictamen Jurídico que acompaña la denuncia, que el Ayuntamiento de Ibiza 
vulneró sistemáticamente los principios de coordinación y eficacia respecto al Consell, con clara 
infracción del artículo 5 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes 
Terrestres, así como del artículo 55 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 
 

En concreto a folio 68 se denuncia la presunta comisión de una prevaricación administrativa y 
se afirma que el Decreto 05/06/2013 dictado por la Alcaldesa Marienna Sánchez-Jauregui que 
impone la obligatoriedad de uso de la estación de autobuses CETIS a partir del 01/07/2013, cuestión 
que ya se preveía en el artículo 2 del Proyecto de Reglamento publicado en fecha 22/01/2004, se 
había hecho sin haberse negociado en ningún momento previo al mes de junio de 2013 con el 
Consell o los concesionarios de líneas interurbanas de la isla. Se manifiesta que el Ayuntamiento no 
respetó en este sentido: 1.- El ejercicio legítimo de las competencias del Consell. 2.- Los intereses 
públicos y propios del Consell que no tienen porqué coincidir con los del Ayuntamiento de Eivissa. Y 
3.- El principio de información, dadas las competencias propias del Consell, las cuales sirven a los 
intereses generales. Entiende que el hacerlo sin la tramitación y autorización previas, sin informe 
favorable o autorización del Consell deviene el acto en nulo. (Tanto el Decreto como el Acuerdo de 
pleno de febrero de 2013, fueron recurridos en la vía contencioso administrativa por el Consell Insular 
y por algunas empresas concesionarias de líneas de autobuses interurbanos y aún no se ha dictado 
sentencia. Pero ningún concejal ni grupo político del Ayuntamiento han recurrido dichos actos (de 
hecho el denunciante tampoco voto en contra en el Pleno, sino que se abstuvo). 
 

Por otro lado se acusa de un exceso de ocupación y de edificabilidad, entendiendo que son 
continuos los actos prevaricadores subsumibles también en los tipos de estafa y tráfico de influencia. 
 

Se manifiesta asimismo en el Dictamen que el realizar informes favorables a la concesión de 
la licencia de obras para unos usos que vulneran el Plan General de Ordenación Urbana al 
momento de la expedición por parte de los funcionarios, supone un delito de prevaricación del 
artículo 404 del Código Penal (y que obviamente habrían cometido dichos funcionarios). 
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Se señala (folio 74) que "Existió durante todo el periodo de la tramitación de la licencia de 

instalación (cuatro años), un real, patente, clamorosa, bochornosa y efectiva connivencia entre el 
Ayuntamiento de Eivissa, IMVISA y la concesionaria (art. 428 y 429 del C.P). La Jurisprudencia más 
reciente establece "que como requisitos del tráfico de influencias, se debe añadir el hecho según el 
cual el asunto en cuestión debe afectar al principio de imparcialidad de la Administración Pública". 
Ello va íntimamente relacionado con la concesión de la licencia de obras en 2005 y también cuando 
se otorgó la instalación en 2009, toda vez que IMVISA influyó y ejerció sobremanera (y por ende, la 
concesionarios de la estación), para que, en suma, los funcionarios municipales emitieran los 
informes favorables previos a la concesión de la licencia de 2009,  así como que se otorgara 
aquellas." 
 

Se alega en el susodicho Informe que acompaña la denuncia que el fraude que se encuentra 
regulado en los artículos 436 a 438 del CP es un tipo penal aplicable a todas las autoridades o 
funcionarios públicos que han instruido por razón de su cargo en cualquiera de los actos de las 
modalidades de contratación pública. Ello es extensible a todo el expediente CETIS, cuya acción 
típica pasa por que una autoridad o funcionario público concierte o se ponga de acuerdo con un 
particular, con la intención final de defraudar mediante la figura mentada la contratación pública, ya 
que es un delito de mera actividad que se perfecciona con la existencia de una concertación o de un 
acuerdo con ese fin de defraudar. 
 

Entiendo que la denuncia presentada por el movimiento ciudadano EPIC Ibiza es amplia y se 
dirige contra un número indeterminado de personas que no se concretan, y sobre actuaciones 
llevadas a cabo no solo por parte de políticos sino también de funcionarios que tampoco vienen 
concretadas. Ante esta situación, es prematuro saber la postura procesal final que tendrá el 
Ayuntamiento de prosperar la denuncia. Si como perjudicado o como responsable civil subsidiario. 
 

El hecho de que el Ayuntamiento d'Eivissa se persone en este momento como parte 
perjudicada, supone que realmente entiende que la tramitación del procedimiento de licitación, 
contratación y ejecución del CETIS ha sido no ya irregular, sino delictiva. Con lo cual deberá 
determinar que concretas actuaciones son prevaricadoras y que concretas personas las han llevado 
a cabo; e incluso en cuanto a los funcionarios se refiere incoar el oportuno procedimiento interno. 
 

También hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento d'Eivissa podría ser responsable civil 
subsidiario, en cuanto se refiere a los terceros perjudicados (Consell, concesionarios, usuarios, etc.) 
por las actuaciones llevadas a cabo por su personal laboral y sus técnicos. 
 

CONCLUSIONES 
 

Considero que en estos momentos una personación del Ayuntamiento d'Eivissa en el 
procedimiento penal seria precipitada e incierta, teniendo en cuenta que no existe aún ninguna 
persona imputada. 
 

Eivissa a dieciocho de marzo de dos mil quince. 
 

Fdo. Ascensión Joaniquet” 
 
 El Ple de la Corporació en queda assabentat. 
 
 
9è. Mocions sense proposta d'acord : 
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9.1.- Moció del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, de control per conèixer la situació de 
compliment o incompliment per part de l'empresa de les condicions especificades en el plec 
de condicions tècniques particulars contingudes a la contracta del servei de regulació i 
control de l'estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública. 
 
Donat compte de la moció, del tenor literal següent: 
 

“MOCIÓ DE CONTROL DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER  EIVISSA PER 
CONÈIXER LA SITUACIÓN DE COMPLIMENT O INCOMPLIMENT PER PART DE 

L'EMPRESA DE LES CONDICIONS ESPECIFICADES EN EL PLE C DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES PARTICULARS CONTINGUDES DE LA CONTRACTA. 

 
Alfonso Molina Jiménez, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'empar del 
que estableix l’article 22.2a de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local i per exercitar la funció de control i fiscalització dels òrgans de govern, presenta la 
següent MOCIÓ DE CONTROL: 
 
El 27 de febrer de 2013 es va formalitzar el contracte per a la prestació del 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, expedient 49/10 amb l'empresa 
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. 
 
El grup PSOE-Pacte ha tingut coneixement que treballadors de l'empresa han iniciat accions 
legals contra la mateixa per no respectar les condicions laborals establertes en el plec de 
prescripcions tècniques particulars. Igualment, ens ha arribat informació sobre el fet que no 
es respecten altres condicions contingudes al plec tècnic. 
 
El nostre grup desitja conèixer quina és la situació concreta de la contracta pel que fa als 
extrems relacionats amb el plec de condicions tècniques en els seus epígrafs: 
 
5.1; 5.1.2; 5.2; 5.2.1; 5.2.5; 5.2.6; 7.3 
 
En particular, el nostre grup vol saber quina és l'evolució de la plantilla afectada pel contracte 
de referència amb l'empresa EYSA per categories professionals en els mesos que hi ha des 
de la formalització del contracte de prestació de serveis fins al dia d'avui. 
 
Eivissa, 23 de març de 2015 

Sgt. Alfonso Molina Jiménez 
Regidor del grup municipal 
PSOE-Pacte per Eivissa a  

l'Ajuntament d'Eivissa.” 
 
Intervencions: 
 
Sr. Molina:  Quan una empresa guanya una licitació d’aquest tipus, adquireix una sèrie de 
drets però també obligacions que venen especificades en el plec de condicions. 
Al seu grup li arriba informació, i a més hi ha evidències, de que l’empresa contractant no 
està atenent a les seues obligacions segons venen regulades en el plec de condicions. 
Els hi preocupa especialment el tema de l’equiparació laboral dels treballadors d’aquesta 
contracta amb els funcionaris de l’Ajuntament. Tema que ve regulat en el punt 5.1.2. del plec 
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de condicions tècniques, fins al punt que els treballadors han denunciat a l’empresa per la via 
laboral perquè es reconeguin aquestes condicions, a les quals l’empresa té obligació 
d’atendre i no obstant no ho fa. 
En alguna ocasió en aquest Ple s’ha evidenciat la voluntat que tenguent aquesta Corporació, 
de què totes les persones que treballen per a l’Ajuntament, sigui directa o indirectament, 
tenguessin condicions laborals equiparables, en particular els beneficis socials dels seus 
contractes. 
Això els preocupa perquè és un incompliment greu del plec de condicions tècniques, que pot 
ocasionar conseqüències per a l’empresa contractista i indirectament per a l’Ajuntament. 
A més d’això hi ha altres temes que estan relacionats amb la gestió d’aquesta empresa, que 
també els hi preocupa, com el fet de què l’empresa tengui l’obligació d’equipar correctament 
als seus treballadors per a desenvolupar les seues funcions, per exemple, que els uniformes 
d’hivern hagin arribat a primers de març és difícilment defensable. Una altra cosa que es 
bastant important i que afecta a la prestació efectiva del servei, i és que segons el punt 5.1 
del plec de prescripcions tècniques, l’empresa té l’obligació de mantenir una plantilla que li 
permeti atendre la totalitat de les places que té adjudicades, que són 3030, amb un ràtio 
màxim de 150 places d’estacionament per treballador. Els treballadors els hi traslladen que 
aquest ràtio no s’està complint, que a vegades han de duplicar torns i zones, perquè hi ha 
baixes que no es cobreixen, perquè hi ha persones que fan funcions per a les quals no estan 
contractades, i això es converteix en un perjudici per a la prestació del servei. 
Els agradaria saber com està la situació, quin tipus de mesures pot adoptar l’equip de govern 
en aquest cas, a l’igual que els hi consta que pressionen o impulsen a l’empresa perquè 
repari les màquines que estiguin rompudes, que també pressioni o impulsi a l’empresa a què 
compleixi les condicions, que té per contracte que complir amb els seus treballadors. 
 
Sr. Ferrer:  A l’últim ple va fer una pregunta sobre això i espera que avui li contestin. 
 
Sr. Flores:  Quan a la pregunta del Sr. Ferrer, li entregaran la contestació per escrit al final 
del ple. 
L’informe de la tècnica de mobilitat diu que sí que es compleix el contracte. 
Quant al punt 5.1 que parla de personal, li consta que a dia d’avui hi ha tot el personal que ha 
ofert l’empresa. 
Respecte al tema del contenciós. El 4 de març és quan l’Ajuntament té coneixement de què 
no s’estan complint, varen obrir un expedient i els treballadors varen acudir als tribunals, i 
l’Ajuntament figura com a codemandat juntament amb l’empresa. El jutge dicta una resolució 
donant la raó als treballadors i exculpant a l’Ajuntament. L’Ajuntament sempre està de part 
dels treballadors. 
 
Sr. Molina:  Demana al Sr. Flores que es reuneixi amb els treballadors, perquè li donaran una 
visió del dia a dia, que segurament no coincideix amb un document escrit en el qual no figura 
si ara mateix hi ha treballadors de baixa, els quals s’han de cobrir amb els treballadors que hi 
ha, el que provoca que hagin de cobrir més places, i això va en perjudici del servei. 
Igual que si l’empresa decideix que una persona amb la categoria de controlador, que 
aparentment és una cosa que està passant, comenci a treballar a l’oficina és un forat que 
també s’ha de cobrir. El plec també regula que l’empresa ha de tenir una plantilla suficient 
per cobrir les necessitats del servei, considerant baixes, vacances, etc. Si fan falta 21 
treballadors per cobrir les 3030 places, i té contractades a 21 persones, si hi ha una persona 
de vacances necessariament no s’està cobrint aquest espai. 
 
Sr. Ferrer:  També demana al Sr. Flores que es reuneixi amb els treballadors, ells ho feren i 
les coses són molt diferents de com surten en els papers. Diuen que només hi ha 16 
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treballadors quan n’hi ha d’haver 21, que hi ha 1 sol controlador quan n’hi hauria d’haver 2, 
que hi hauria d’haver 2 motos i no n’hi ha cap. Hi ha una sèrie de coses que en teoria estan, 
però la realitat és una altra. Creu que s’ha de fer un control exhaustiu de què compleixin el 
contracte. 
 
Sr. Rodrigo:  S’hauria de reunir amb els treballadors, o amb els representants sindicals 
perquè no puguin tenir represàlies contra ells. Tots els grups s’han reunit amb ells i les coses 
en la realitat no són com diuen els papers. 
 
Sr. Flores:  Els pren la paraula i es reunirà amb els treballadors. Es guia pels informes que li 
fa el tècnic de mobilitat, però haurà de fer una feina de camp. 
 
9.2.- Moció del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, de control sobre l'estat actual i futur 
de les obres del Port.  
 
Donat compte de la moció, del tenor literal següent: 
 

“MOCIÓ DE CONTROL DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER  EIVISSA  
SOBRE L'ESTAT ACTUAL I FUTUR DE LES OBRES DEL PORT 

 
Rafel Ruiz González, regidor i portaveu 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 la següent MOCIÓ: 
 

MOCIÓ DE CONTROL 
 

A la comissió d'urbanisme del passat mes de febrer, l'equip de govern ens va mostrar uns 
plànols de l'actual obra del port, però no es va informar sobre els terminis d'acabament de les 
obres i, el més preocupant, va quedar damunt la taula una absoluta indefinició pel que fa a la 
instal·lació de contenidors de residus en aquesta renovada zona de la ciutat. 
Es presenta aquesta MOCIÓ DE CONTROL per tal de conèixer quines actuacions s’han 
portat a terme en aquestes darreres setmanes per tal de donar una solució a la instal·lació de 
contenidors i si es té informació actualitzada pel que fa a la data d'acabament dels treballs. 
 

Sgt. Rafel Ruiz, 
Regidor i portaveu del grup municipal 

PSOE-Pacte per Eivissa a  
l'Ajuntament d'Eivissa 

 
Intervencions: 
 
Sr. Ruiz:  Estan preocupats pel desenvolupament de les obres i es preocuparen més l’altre 
dia a la comissió d’urbanisme, quan els hi mostraren uns plànols que no tenen massa 
explicació i que intenten deduir. Va sortir el tema dels contenidors, i pareix ser que amb una 
obra tant important no es preveu que hi hagi contenidors. Entenen que els haurà de posar 
l’Ajuntament i que seran vells perquè no n’hi ha de nous. 
L’Ajuntament té ja una solució per a aquest problema? Tenen una data de finalització de 
l’obra per escrit? 
Hi ha comerciants que estan preocupats i que inclus ja tenen, en vies de desenvolupament, 
un expedient de regulació de feina per la gent que no podrà començar la temporada. 
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Sr. Ferrer:  A la comissió d’urbanisme es va demanar que es fes un estudi per demanar que 
es tregui l’interès general de la part antiga del Port. El que li preocupa sobretot és el silenci 
de l’Autoritat Portuària. Demana a l’equip de govern que estigui atent i faci un seguiment del 
que està passant realment. 
 
Sr. Flores:  Quant al que diu el Sr. Ferrer, la Sra. Alcaldessa personalment està damunt això. 
L’Alcaldessa ahir va estar a Palma a una reunió amb Ports de Balears, i li varen assegurar 
que avui enviaven per escrit que les obres acabaran el 23 de maig. Quan rebin aquest escrit 
li farà arribar al Sr. Ruiz. 
Quan varen parlar del tema dels contenidors a la comissió d’urbanisme, no és que no n’hi 
hagi sinó que no estaven programats que estiguin soterrats. Estan treballant amb això, de fet 
el serveis econòmics estan estudiant d’on treuen la partida, i hi haurà contenidors soterrats. 
 
Sr. Ruiz:  El Sr. Flores està aquí per donar solucions, i la solució és que tenen una obra que 
ha costat molts diners i no està programat que hi hagi contenidors soterrats. Pensa que a la 
ciutadania no li agradarà. 
L’Autoritat Portuària a més d’ignorar a l’Ajuntament ara també li fa pagar els contenidors. Si 
aquesta és la solució li donin forma, la presentin i la valoraran, però creu que no és una 
forma d’actuar. Pareix ser que una vegada més l’Autoritat Portuària ens pren el pel, amb una 
obra d’unes característiques de remodelació importants, no es prevegi un aspecte tant 
fonamental com que hi hagi contenidors soterrats. 
Els hi pareix una gestió lamentable, esperen que tenguin una solució prompta. Estudiïn 
també alguna possibilitat de poder compensar a aquests empresaris que no poden obrir els 
seus negocis en maig. 
 
Sr. Ferrer:  Estan parlant de dos institucions públiques, i li sembla, a part dels contenidors 
que és escandalós, també ho és el tema del canvi dels emissaris, i que després vulguin fer 
un conveni per a la utilització conjunta d’aquests emissaris. Han canviat els nostres emissaris 
per interessos particulars seus, i com que l’Ajuntament no té sous per poder pagar firmarà un 
conveni per utilitzar-los, creu que això és greu sent dos institucions públiques. 
Quant al tema de les pedres, demana que es tenguin molt en compte perquè aquestes 
pedres tenen una protecció, les estan apilant però n’hi ha moltes que han desaparegut. 
Segons ells les han portat a un lloc per guardar-les, crec que desapareixeran i això seria molt 
greu perquè estan protegides. 
 
Sr. Flores:  Creu que sí que acabaran les obres el 23 de maig, i que hi haurà contenidors 
soterrats. 
 
9.3.- Moció del grup municipal PREF, de control sobre la situació actual del projecte d'ús de 
Sa Pedrera, i si en les bases d'atorgament de parades de venda en el mercats artesanals de 
la plaça del Parc, per a l'any 2015, es té intenció de què les persones a les quals se'ls hi 
atorgui hagin d'acudir al centre de Sa Pedrera.  
 
Donat compte de la moció, del tenor literal següent: 
 
 IGNACIO RODRIGO MATEO,  Concejal de este Ayuntamiento y Portavoz del Grupo 
Municipal PREF, al amparo del artículo 87 de la Ley 20/2006, Municipal y de Régimen Local 
de las Islas Baleares, 
 

EXPONE 



 
 
 
 

 
47 

Secretaria General  
  

 
 
PLE ORDINARI 
Dia 26 de març de 2015  

 
 1.- Que el pasado 21 de marzo de 2014, hace exactamente un año antes de la 
presentación de este escrito, terminó el plazo de solicitudes para la concesión de un puesto 
de venta en los mercados artesanales del puerto, paseo de figueretas y la plaza del parque 
para el verano 2014, siendo que este año, en la misma fecha aún no se han publicado las 
bases de la convocatoria para el año 2015 para el mercado de la plaza del parque. 
 
 2.- Que parte de las personas que obtuvieron la concesión en la plaza del parque el 
año pasado han mostrado su preocupación a este grupo municipal porque han tenido 
conocimiento de que la Teniente de Alcalde Doña Lina Sansano ha llegado a un acuerdo 
verbal con la asociación de artesanos Es Juvert en el sentido de que el Ayuntamiento firmará 
un convenio con dicha asociación para que gestionen la participación de artesanos en el 
centro Sa Pedrera, enfocada dicha gestión en la obligatoriedad de que durante varios días de 
la semana, quien quiera obtener un puesto de venta en la plaza del parque tendrá que 
instalar un puesto en Sa Pedrera, siendo la asociación quien fiscalizaría el material de venta 
de las personas interesadas, incluso aunque no pertenezcan a su asociación. 
 
 3.- De ser cierto el anterior planteamiento se estaría efectuando un agravio 
comparativo con respecto a los demás integrantes de los mercados, del puerto y del paseo 
de higueretas, que no tendrían esa obligación de acudir a Sa Pedrera, algo que durante 
mucho tiempo se han negado todos los artesanos de la isla, lo que evidencia la cantidad de 
años que dicho espacio está cerrado y sin actividad en su interior. 
 
 4.- Que el centro de Sa Pedrera fue reformado gracias a la ayuda, entre otras, de una 
subvención de los fondos FEDER de la Unión Europea que periódicamente solicita 
explicaciones para verificar que sus dineros se han empleado para el fin que se adjudicaron. 
 
Por lo expuesto, 
 
Solicita que se incluya en el orden del día del siguiente pleno ordinario municipal la siguiente 
 

MOCIÓN DE CONTROL 
 
 1º Que se informe en el pleno sobre la situación actual del proyecto de uso de Sa 
Pedrera. 
 
 2º Que se informe sobre cualquier acuerdo, aunque sea verbal, que se haya realizado 
con asociación alguna para la gestión de Sa Pedrera. 
 
 3º Que se informe en el pleno del número de visitas, requerimientos de información e 
inspecciones que por parte de la Unión Europea se hayan efectuado, con concreción de las 
fechas de las mismas, para controlar el destino y buen uso de la subvención otorgada por el 
fondo FEDER para realizar la reforma de Sa Pedrera. 
 
 4º Que se informe si en las bases de otorgamiento de puestos de venta en los 
mercados artesanales de la plaza del parque, para el año 2015, se tiene intención de que las 
personas a las que se les otorgue deban acudir al centro Sa Pedrera, en caso afirmativo que 
se concrete si a todos o únicamente a los que se les otorgue puesto de venta en la plaza del 
parque. 
 
En Eivissa, a 21 de marzo de 2015. 
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Fdo: Ignacio Rodrigo Mateo 
Portavoz Grupo Municipal PREF” 
 
Intervencions: 
 
Sr. Rodrigo:  Es guien per les notícies que han aparegut en premsa, i pels comentaris que 
els hi han fet, transmetent les seues inquietuds, alguns dels artesans que varen tenir parades 
adjudicades l’any passat a la Plaça del Parc. 
Igual la moció no està ben enfocada, igual no és que els que es posin a la Plaça del Parc 
se’ls obligui a pujar a sa Pedrera, sinó que directament es concedeixi a l’associació amb la 
qual es convenia la gestió de sa Pedrera, el control sobre l’ocupació de via pública a la Plaça 
del Parc. 
El centre d’artesans de sa Pedrera que era un projecte que ja va quedar dissenyat l’anterior 
legislatura, entenen que si en aquests 3 anys que no s’ha obert, els fons FEDER que 
s’usaren per ajudar a la seua construcció, puguin estar en perill d’haver de tornar-los a la 
Unió Europea, hagin de buscar una solució transitòria benvinguda sigui, perquè abans de 
retornar a Europa 800.000 euros posin allí el que vulguin. 
Entén que si s’ha arribat a un acord amb una associació d’artesans, perquè es deixin veure 
per allí com aparença per justificar davant Europa ja va bé, però creu que no s’haurien de 
compensar amb la gestió de l’ocupació de via pública de la Plaça del Parc ja que són temes 
diferents. 
Creu que sa Pedrera buscava la revitalització del barri de sa Penya. Li pareix que si aquesta 
és la intenció de sa Pedrera, el que ha fomentar l’Ajuntament són més visites a sa Pedrera. 
Muntin el mercadet a sa Pedrera i  donin totes les facilitats, posin llum, policia, etc. 
Creu que treure l’activitat que pot ser més interessant, que és la comercial dels artesans fora 
de sa Pedrera, perd el sentit de la reforma d’aquest centra artesanal i tota l’estratègia que 
tenia d’atac a sa Penya. 
Si el tema és que s’ha de compensar a aquesta associació d’artesans, per col·laborar en 
aquesta solució ràpida per no haver de tornar els sous a Europa, creu que hi ha altres vies 
per compensar-los, però no els compensin amb la gestió de l’ocupació de via pública d’un 
espai que ja va funcionar bé l’any passat, i on els artesans que ja hi varen estar troben una 
situació de desigualtat amb respecte a altres mercadets. 
Hi haurà possibilitat de que la gent concorri amb igualtat d’oportunitats a la Plaça del Parc? 
 
Sr. Ferrer:  La funció d’aquest lloc, en principi, era per dinamitzar sa Penya. El que li 
preocupa, a part que es tenguin que tornar aquests diners, és que s’han gastat 60.000 euros 
per inactivitat de l’Ajuntament. És molt lamentable perquè demostra que no han tengut 
capacitat per saber que fer amb aquell espai. Creu que els ciutadans no han de pagar 
aquests 60.000 euros, i espera que no tenguin que pagar el capital FEDER que es va emprar 
per fer aquesta edificació. 
 
Sr. Villalonga:  Sa Pedrera ja està condicionada? 
Demana que abans que hi entrin els artesans s’adeqüi perquè estiguin el millor possible, 
però que també es faci amb previsió. 
Demana  que facin les coses bé, i que quedi ben clar la responsabilitat de cadascú. 
 
Sra. Sansano:  És necessari que s’expressin bé les coses. Això no és una cosa ràpida ni feta 
de pressa i corrent, doncs ja fa temps que estaven mirant la manera de fer-ho bé. 
El projecte de fer aquest centre artesanal ve de mandats anteriors, i quan varen arribar a 
l’Ajuntament, ja feia un any i mig que estava parat i els hi varen dir que els artesans no hi 
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volien anar. La seua equivocació va ser creure que era veritat que els artesans no hi volien 
anar, perquè després se’n va adonar que no s’havia parlat amb tots els artesans. 
Tots són conscients que s’ha de dinamitzar el barri, i per això durant aquest mandat s’han 
reunit varies vegades per veure que es feia alguna cosa de música, si s’insonoritzava, si es 
feien boxers, si es cedia a agrupacions musicals, si es feia una externalització i es cedia 
l’obra i la gestió a l’empresa privada. Són solucions que s’han anat parlant i que segurament 
poden arribar a ser igual de bones. 
A rel de la moció conjunta PP i EPIC que es va aprovar per unanimitat al mes de novembre, 
es varen reunir amb el sector d’artesans, només amb els que manufacturen de forma única i 
no seriada els seus productes. 
Mai han dit que haguessin de tornar els sous. És veritat que és una obra subvencionada pel 
FEDER, i el FEDER ha trucat varies vegades per saber alguna cosa, però no hi ha hagut 
amenaça de tenir que tornar els sous. Fa dos anys hi va haver una inspecció i ho trobaren tot 
bé. 
Per fer aquesta obra s’han gastat 47.000 euros no 60.000. Vol recalcar que l’obra 
abandonada no la va deixar ella. 
És una acció encaminada a la rehabilitació i la dinamització de sa Penya i La Marina. Volen 
que sigui un centre de producció d’artesania i art. Compten amb aquests artesans, que ja 
han confirmat que estan disposats a instal·lar allí el seu taller, però no només amb ells. 
Pretenen que el centre estigui obert tot l’any els matins, perquè va encaminat als artesans 
que viuen i resideixen aquí. La temporada d’abril a octubre podran anar a vendre per les 
tardes a la Plaça del Parc. En temporada alta els divendres estarà obert per a la demostració 
de tallers i oficis i per a la venda, però també estarà obert qualsevol matí. 
A més pretenen que hi hagi altres activitats culturals, com actuacions musicals, tallers en viu, 
i sobre tot a l’hivern de cara als escolars, poder ensenyar-los els diferents oficis que hi hagi 
allí. 
També volen que hi hagi un lloc per a la producció d’artesania tradicional, i pels artistes que 
estan dins AMAE. Més endavant estudiaran si també hi tenen lloc els productes locals. 
Només els artesans productors-manufacturers tendran lloc a sa Pedrera, i són aquests els 
que després a les tardes podran estar a la Plaça del Parc. 
Compten amb el recolzament de la PIMEEF i de l’associació de comerciants de la Plaça del 
Parc, per a la iniciativa de diferenciar el que són artesans productors, dels que fan revenda. 
Això els permetrà en un futur poder demanar zona d’interès artesanal, tant sa Pedrera com la 
Plaça del Parc. 
Vol deixar clar que, des d’aquest equip de govern, no es pretén treure el pa ni el lloc de 
venda a ningú, i tots els que fins ara han tengut un lloc de venda el seguiran tenguent. 
Estan treballant en les bases reguladores que han de preveure tot això. 
L’associació no fiscalitzarà el material de venda, sinó que es crearà una comissió mixta 
formada per tècnics de l’Ajuntament, l’associació i la PIMEEF. 
No es produeix cap greuge comparatiu perquè només parlen d’artesans productors 
manufacturers, i es pretén que tots ells tenguin cabuda. A dia d’avui són 14 els artesans que 
s’han sumat a aquesta iniciativa. 
 
Sr. Rodrigo:  Li desitja tota la sort del món, tant de bo el projecte surti tal i com l’ha explicat, 
però creu que sa Pedrera acabarà sent un magatzem, i el que li han tret, i per això estan tant 
contents, és l’exclusiva de la Plaça del Parc. 
 
Sr. Costa:  Al principi d’aquesta legislatura varen presentar una moció, per veure que feien 
amb el centre polivalent. El PSOE-Pacte sempre ha defensat que el centre polivalent de sa 
Penya, havia de tenir un ús molt concret que no es donés a un altre lloc de la ciutat, per la 
qual cosa fos obligatori anar allí per fer una cosa determinada. 
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Creien que aquest espai podia tenir un ús universitari i el varen oferir a la UNED i els hi varen 
dir que no. Una vegada que això no va ser possible, seguien pensant amb usos exclusius 
que fessin de centre atractor, perquè a cap lloc de la ciutat hi havia un altre ús com aquell. 
Varen pensar que els grups de música aficionats de la ciutat, no tenien un espai on poder 
assajar. Els pareix que hi ha una demanda i no hi ha un espai igual a la ciutat. Avui dia els 
músics ho segueixen demanant. Creu que estan buscant gent per veure si per favor hi vol 
anar, quan n’hi d’altra que està demanant que hi vol anar. 
Després varen fer una altra moció, on varen quedar que al final anaven a fer aquesta idea, 
que entenien que era la més idònia i la que més podia funcionar. 
Quant a l’artesania, tenguen un espai com és la plaça mercat vell, que tampoc han 
remodelat, que el seu projecte deia que en aquella plaça el que es feia era eliminar les 
parades fixes i posar-les mòbils, la qual cosa permetia una permeabilitat que, a més del 
mercat de verdures, tenir un mercat com el que varen autoritzar a tota la gent del Juvert. Per 
la qual cosa ja tenen un espai allí, un a la Plaça del Parc, un a Figueretes, un altre davant del 
Port, quants espais més necessiten? 
Creu que han d’intentar buscar aquell usos que tenguin una permanència i una especialitat, 
perquè allí cada dia hi vagin aquelles persones que tenguin un altre lloc on anar. 
Aquest Ple, a proposta del seu partit i per dues vegades en aquesta legislatura, havien 
acordat intentar fer aquest projecte de locals d’assaig, i a la plaça de dalt de sa Pedrera res 
impedeix que també hi pugui haver un mercadet si es vol. 
Li dona la impressió que si no hi ha un ús específic que sigui exclusiu, serà molt difícil fer que 
la gent vagi allí. 
Havien arribar a un acord fa un any i mig o dos, en aquest temps s’ha anat degradant l’espai 
fins que l’han tengut que tornar a reparar, i ara avui els hi planteja que ha arribat a un acord 
amb uns artesans. Perquè no els convocava a una reunió, i els hi presentava aquest projecte 
que els acaba d’explicar. 
Creu que han perdut una oportunitat aquesta legislatura de poder activar sa peixateria, el 
mercat vell i sa Pedrera. 
 
Sr. Ferrer:  Dir que reb una cosa que estava en bon o mal estat està fora de lloc. Porta 4 
anys a l’Ajuntament i era la seua responsabilitat el que es feia. Igual que durant 4 anys s’han 
perdut totes les inversions que s’havien de fer, i segueixen tenguent la mateixa recollida de 
fems, etc. No parli de passat. 
 
Sr. Villalonga:  Demana que quan es firmi el conveni, que a la propera Comissió de Cultura, 
els hi expliqui totes les qüestions que ha mencionat, com ho pensen solucionar, com ho faran 
jurídicament tot, etc., així com una còpia del conveni. 
 
Sra. Sansano:  A la propera Comissió poden passar no només el conveni, sinó les bases 
reguladores dels llocs de producció d’artesania, que s’oferiran conjuntament per a la Plaça 
del Parc i per a sa Pedrera. 
No ha dit que va rebre una cosa en mal estat, ha dit que el 2010 ja estava abandonat. 
Li agraden les crítiques constructives, per això a la seua primera intervenció ha agraït 
aquesta moció, perquè va entendre que era un interès que tenia i una crítica constructiva, 
segurament derivada de què no coneixia bé el projecte. 
Aquest projecte ja es va explicar a la Comissió Informativa de Cultura, i va respondre a totes 
les preguntes que li formularen els regidors assistents. 
El canvi d’ús d’aquest centre no estava aprovat. És veritat tot el que dit el Sr. Costa sobre les 
reunions que varen tenir per veure si ho dedicaven a agrupacions musicals, però realment hi 
havia una certa resistència d’algunes persones per anar allí. També vol recordar el fet que el 
conveni amb FEDER posa centre artesanal, amb la qual cosa varen pensar que això 
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juntament amb altres accions, que era més fàcil anar per l’ús artesanal que era el que 
originàriament s’havia previst, que intentar canviar quan aquest sector artesanal ho necessita 
i ho reclama. 
Han tengut converses amb la UNED, amb colles de ball, amb agrupacions musicals, i no hi 
volien anar. Es veritat que hi ha una demanda per part de grups musicals, i és una cosa que 
s’ha d’anar solucionant, i algun dels que mes es queixaven ja s’han solucionat i s’han 
col·locat. 
El tema de sa Penya és difícil i no s’arreglarà amb una sola acció, sinó que s’arreglarà amb 
un pla integral o un pla d’excel·lència si fa falta. 
No ha obligat a cap artesà a anar a sa Pedrera, els que hi van ho fan amb molta il·lusió per 
aquest projecte. No pensen tancar les portes a les aportacions musicals i culturals, perquè no 
són incompatibles. 
En el mercat vell també hi ha projectes interessants, que estan mirant de posar-los en marxa 
en la mesura que sigui possible. 
Allí hi ha la proximitat de la Casa Broner que la visiten molts turistes, un turisme respectuós i 
sense incidències. 
S’han de sumar a la força del carrer de la Mare de Déu, que està pressionant molt per tornar 
a revitalitzar la zona. Vol recordar que tot el que és el Port, La Marina, sa Riba, el carrer de la 
Mare de Déu, són cinc associacions de comerciants diferents que s’han unit en una 
federació, per crear “marina zona comercial oberta” i ho estan promocionant turísticament. 
S’han mirat accions per portar endavant el projecte que s’ha fet de sa Peixateria. 
 
9.4-. Moció del grup municipal EPIC, de control sobre Protecció Civil. 
 
Donat compte de la moció, del tenor literal següent: 
 

 “D. Antonio Villalonga Juan, portavoz  

del Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza ,  

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

el Orden del Día del próximo Pleno. 

 

MOCION DE CONTROL SOBRE PROTECCIÓN CIVIL 

 

 Esta moción pretende conocer la situación actual de Protección Civil en Vila. Entre 
otros aspectos, la sede a utilizar por este cuerpo, así como el malestar existente en el 
mismo. 

Eivissa, a 23 de marzo de 2015 

Antonio Villalonga Juan” 

 
Intervencions: 
 
Sr. Villalonga:  On serà la seu dels voluntaris de Protecció Civil? On aniran els vehicles? 
Perquè es va retardar la diada de voluntaris? S’abonen les despeses dels voluntaris? En els 
pressupostos per a aquest any hi ha una partida de 60.000 euros per comprar un vehicle, 
s’ha comprat? L’agrupació de Vila no ha participat en la recerca del senyor desaparegut a 
San Antoni, és cert? Motius pels quals no ha participat? 
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És cert que està previst que es desenvolupi una prova esportiva, i els voluntaris de Vila s’han 
negat a participar-hi? 
 
Sr. Flores:  Quan va arribar estaven descontents perquè no tenen una base digna. 
Es varen començar a moure per buscar-ne una. Parlaren amb Educació pels barracons del 
col·legi de sa Joveria, i en cedien un parell que no estaven malament. Ho va comunicar a la 
jefatura de voluntaris, i al final els varen rebutjar. 
Un lloc on veien que podia ser, era la tercera planta de l’antic retén de la policia local. A partir 
d’aquesta setmana començaran a reparar-la, i també el soterrani que ja l’estan utilitzant fa 
temps. Tots els vehicles que té l’agrupació no caben en el soterrani i això s’ho hauran 
d’organitzar ells. 
 
Es reincorpora la Sra. Alcaldessa sent les 11,40 hores. 
 
La diada no la varen retardar ells. 
S’estan pagant les despeses. Potser hi hagi alguna factura pendent de justificar. 
No hi ha 60.000 euros per cap vehicle. L’any passat sí hi eren però vinculats a la venda de 
les oficines de Carles III. 
No té constància del tema de la recerca del desaparegut. 
No es tracta de cobrir la prova esportiva, l’únic és que l’Ajuntament els requereix cobrir 
alguns carrers. 
 
Sra. Marí:  Demana que la propera vegada presenti les preguntes per escrit, i seria més fàcil. 
 
Sr. Villalonga:  Qui és que ha de firmar les factures? 
Si han d’anar a alguns carrers s’han de desplaçar, perquè hi ha aquest malestar? 
 
Sr. Flores:  La pàgina web que ha vist el Sr. Villalonga, l’ha fet un voluntari a títol personal no 
l’agrupació. Una altra cosa és que hi hagi baralles internes. 
Falta el val d’autorització. Quan el tengui i el tècnic les hi confirmi les firmarà. 
 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 91.4 del RD 2568/86, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Corporacions Locals, la Sra. Alcaldessa manifesta que es sotmetrà a la consideració del Ple 
per raons d’urgència, elss següents assumptes no compresos a l’ordre del dia i que no tene 
cabuda en el punt de precs i preguntes. 
 
 
U.1.- Vista la proposta de la regidora de Polítiques d'Igualtat del tenor literal següent: 
 
“Declaració institucional del 8 de març, Dia Intern acional de la Dona 
 
El 2015, el Dia Internacional de la Dona, que es commemora el 8 de març a tot el món, 
posarà en relleu la Declaració i Plataforma d’Acció de Beijing, un full de ruta històric, subscrit 
per 189 governs fa vint anys, que va establir l’agenda per a la materialització dels drets de 
les dones. Si bé els assoliments han estat molts des de llavors, les bretxes que encara 
persisteixen són nombroses i profundes. 
 
Aquest és el moment de defensar les conquestes de les dones, reconèixer desafiaments i 
posar més atenció als drets de les dones i a la igualtat de gènere, per motivar totes les 
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persones a fer la part que els correspongui. La Plataforma d’Acció de Beijing s’enfoca en 
dotze esferes d’especial preocupació, i imagina un món en el qual totes les dones i les nines 
puguin exercir les seves opcions, com ara participar en la política, educar-se, obtenir una 
ingrés, i viure en societats lliures de violència i discriminació. 
 
La Plataforma d’Acció de Beijing assenyala les esferes, els àmbits crítics, que els governs, 
les Nacions Unides i els grups de la societat civil han d’assumir per fer dels drets humans de 
le minories una realitat: la dona i la pobresa, l’accés desigual a l’educació, la falta d’accés i 
l’accés desigual als sistemes de salut, la violència contra la dona, els diversos aspectes de la 
vulnerabilitat de la dona en els conflictes armats, la desigualtat en les estructures 
econòmiques, la desigualtat en el poder i la presa de decisions, la manca de mecanismes 
institucionals diversos per millorar l’avenç de la dona, la falta de respecte i la protecció 
inadequada quant als drets humans, la subrepresentació de la dona en els mitjans de 
comunicació, la desigualtat en la gestió dels recursos naturals i en la protecció de medi 
ambient i, finalment, la discriminació i la violació de les nines. 
 
El dia Internacional de la Dona va sorgir de l’activitat dels moviments obrers a finals del segle 
XX a l’Amèrica del Nord i Europa. Des de llavors, el Dia Internacional de la Dona ha adquirit 
una dimensió global per a les dones dels països desenvolupats i en desenvolupament. El 
creixent moviment internacional de les dones ha ajudat que la commemoració ofereixi 
l’oportunitat d’incrementar el suport dels drets i la participació de les dones en les esferes 
política i econòmica. 
 
El Dia Internacional de la Dona ha passat a ser un moment de reflexió sobre els progressos 
assolits, una crida al canvi, i una celebració dels actes de valor i determinació de dones 
corrents que han tingut un paper extraordinari en la història dels seus països i les seves 
comunitats. 
 
El lema d’enguany, “ Igualtat per a les dones: progrés per a tothom”, subratlla que la igualtat 
de gènere, l’apoderament de les dones, els respecte total dels drets humans de les dones i 
l’erradicació de la pobresa són essencials per al desenvolupament econòmic i social. També 
destaca el paper clau de els dones com a agents del desenvolupament. 
 
“Els països en els quals hi ha més igualtat de gènere experimenten més creixement 
econòmic. Les empreses que compten amb més líders dones aconsegueixen més bons 
rendiments. Els acords de pau que inclouen les dones són més duradors. Els parlaments en 
els quals hi ha més dones aproven lleis sobre qüestions socials clau com la salut, l’educació, 
la lluita contra la discriminació i la manutenció dels infants. Les proves no deixen lloc a 
dubtes: la igualtat de la dona suposa progressos per a tots.” (Ban Ki-moon, secretari general 
de l’ONU)” 
 
Intervencions: 
 
Sra. Riera:  És la Declaració Institucional del dia de la Dona. Va arribar en retard i no la varen 
poder dur al Ple anterior. 
 
Sra. García:  Votaran a favor de la urgència. Se’ls hi ha oblidat perquè el dilluns a la 
Comissió de Cultura els hi insistiren perquè la portessin, i després se’ls hi ha oblidat posar-la 
a l’ordre del dia. Això només demostra el nul interès del PP per les polítiques d’igualtat. 
 
Sra. Marí:  Ha set un error administratiu. 



 
 
 
 

 
54 

Secretaria General  
  

 
 
PLE ORDINARI 
Dia 26 de març de 2015  

 
Sotmesa a votació la urgència de tractament d’aquest punt, és aprovada per unanimitat. 
 
Intervencions: 
 
Sra. Riera:  Reconeix que la Sra. García li va recordar a la Comissió de Cultura.  
 
Sra. García:  La declaració els pareix bé, el que no els ha paregut bé són les formes. No 
només els hi han tret l’espai públic del Casal de Dones, sinó que a més els hi volen treure 
l’espai simbòlic. El 8 de març és un dia per fer visibles a les dones, i s’ha de començar des 
de les institucions que són les que han de donar exemple. 
 
Sra. Sánchez:  El Casal de Dones no ha desaparegut, no s’ha retirat cap espai. 
Sempre s’ha fet una declaració institucional en el Ple de març. És de reconèixer que la Sra. 
Riera dugués a la Comissió de Cultura del mes de febrer la declaració institucional, perquè 
tots els grups tenguessin oportunitat d’aportar el que volguessin a aquesta declaració. Ha set 
un error administratiu que ha reconegut, que no hi ha hagut mala intenció, que no hi ha hagut 
intenció de menysprear a les dones. 
 
Sra. García:  Creu que no han tengut cap intenció, perquè no es va posar a l’ordre del dia de 
la Comissió, s’oblidaren de posar-ho a l’ordre del dia del Ple i s’ha tengut que dur per 
urgència. 
Quant al Casal de Dones, una cosa és un cartell i una altra cosa és un casal, perquè un 
casal de dones no és nomes una oficina. 
 
Sra. Riera:  La Sra. García sap que està completament pendent del Casal de Dones. No se’ls 
ha oblidat perquè han estat treballant una setmana per preparar el dia de la dona. 
 
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat. 
 
U.2.- Donat compte d’una moció del grup EPIC, del tenor literal següent: 
 

“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del 

Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,  

al amparo del art. 87 de la ley 20/2006, de 15 de diciembre, 

Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares 

 

EXPONE 
 
Que por mandato de Pleno del 1 de Agosto, este Ayuntamiento ha procedido a personarse 
en el procedimiento penal que se tramita actualmente en el Juzgado de Instrucción número 3 
de Ibiza en relación al CETIS, sin concretar en què calidad lo realitza. 
 
Que en el Pleno del 28 de noviembre de 2014, todos los concejales a excepción de EPIC, 
aprobaron que el Ayuntamiento se personara en dicho pleito en calidad de “parte interesada”. 
 
Que el 3 de febrero de 2015, el Juzgado de Instrucción número 3 requiere al Ayuntamiento 
para que se persones en algunas de la condiciones legalmente prevuistas en la LECrim “toda 
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vez que la parte interesada no es una figura procesal reconocida en nuestro ordenamiento 
jurídico”. 
 
Que dado que quien tiene qe valorar el contenido del Informe Jurídico presentado a Fiscalía 
son S.Sª y el Ministerio Fiscal; y que la ausencia de personación del Ayuntamiento en el 
pleito está suponiendo un retraso que podría impedir por prescripción, en su caso, la 
condena de los responsablers de los delitos denunciados. 
 
Es por lo que se 
 

SOLICITA 
 
Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal las siguientes: 
 

PROPUESTAS DE ACUERDO 
 
 Que el Ayuntamiento de Eivissa proceda a personarse, a la mayor brevedad posible, 
en el procedimiento penal que se tramita actualmente en el Juzgado de Instrucción número 3 
de Ibiza en relación al CETIS, en calidad de PERJUDICADO. 
 

Eivissa, a 26 de marzo de 2015 
Antonio Villalonga Juan” 

 
Intervencions: 
 
Sr. Villalonga: Fa entrega de la moció al Sr. Secretari perquè la reparteixi a cada grup. La 
urgència ve motivada perquè a l’agost el Ple va acordar personar-se a la causa del Cetis. Al 
Ple de 28 de novembre es va acordar que l’Ajuntament es personés en qualitat de part 
interessada. El 3 de febrer el jutjat va requerir a l’Ajuntament perquè es personi a la causa en 
alguna de les posicions legalment establertes, perquè la figura de part interessada no estàr 
reconeguda a l’ordenament jurídic.  
 
Sra. Marí : Demana que motivi la urgència.  
 
Sr. Villalonga ; Està motivant la urgència. Atès que fa vuit mesos que es va decidir la 
personació de l’Ajuntament, considera que s’ha de personar com a part perjudicada i és 
urgent que ho faci perquè el pleit es pugui tramitar el més ràpid possible. És el que van dir 
desde el principi. 
 
Sra.Marí : Avui han dontat compte de la providència de 3 de febrer. Han de votar la urgència. 
 
 
Motiva la urgència llegint i explicant la moció abans transcrita. 
 
Sotmesa a votació la urgència de tractament d’aquest punt es desestimada, amb els vots en 
contra de les Sres. Marí, Fajarnés, Sánchez, Sansano, Riera, Sánchez-Jáuregui, Costa, 
Boned, Martínez, García, Valladolid i Srs. Flores, Gallego, Daura, Costa, Sánchez, Ruiz, 
Molina, Ferrer, i a favor del Sr. Villalonga. 
 
U.3.- Sra. Marí:  Sr. Villalonga vol presentar la moció del monòlit? 
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Sr. Villalonga:  Podrien presentar aquesta moció ja que avui han parlat d’aquest tema. No la 
presenta ell sinó tots els grups que estan a favor. La qüestió és, com han dit abans, que s’ha 
de solucionar. Durant quatre anys hi ha hagut una entitat que ha estat proposant això, estan 
a final de la legislatura i tal vegada seria el moment de concloure aquest tema i de fer-ho per 
a tots, sense necessitat d’esperar a un altre Ple. La urgència està suficientment motivada, 
perquè al cap i a la fi, ja han estat molts anys sense reconeixement. 
 
Sr. Molina:  A aquest Ple, els grups PSOE-Pacte i Eivissa pel Canvi, han dut una proposta 
del Fòrum de la Memòria Històrica que és un col·lectiu de persones, que porten molts anys 
sofrint per la pèrdua de familiars. Ja sols el període aquest de 80 anys seria suficient per 
implicar que una urgència vital no hi és per presentar aquesta proposta avui, se li hauria 
pogut ocórrer el mes passat o l’anterior. A part creu que una de les seues intencions és 
desvirtuar la proposta que fa el Fòrum de la Memòria Històrica, i treure li la rellevància que té 
com a reconeixement a una persones que han sofert i segueixen sofrint, mentre que altres no 
han sofert i no segueixen sofrint. Només per això el seu grup no recolzarà la urgència. 
 
Sr. Ferrer:  Aquesta moció s’ha presentat, concretament i punt per punt, per una cosa que va 
aprovar el Fòrum de la Memòria. Ara intentar desvirtuar una cosa que s’ha presentat avui no 
li pareix lògic, es pot parlar un altre moment de crear aquest monòlit conjunt. Creu que han 
de deixar aquest tema tancat avui ja que no s’ha aprovat la moció que han presentat ells. 
 
Sotmesa a votació la urgència de tractament d’aquest punt es desestimada, amb els vots a 
favor de les Sres. Marí, Fajarnés, Sánchez, Sansano, Riera, Sánchez-Jáuregui, Srs. Flores, 
Gallego, Villalonga, en contra de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García, i Srs. Costa, 
Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer, i l’abstenció de la Sra. Valladolid i del Sr. Daura. 
 
 
10è. Precs i preguntes : 
 
10.1.- Sr. Ruíz:  Pregunta: Creu l’Alcaldessa que és més important anar-se’n a fer fotos amb 
el Sr. Bauzà, que presidir el Ple de la Corporació? 
 
10.2.- Sr. Molina:  Precs: 1. Demana que s’implementi l’aplicació per la qual els ciutadans 
puguin consultar, de forma senzilla, a quin col·legi electoral han d’anar a votar. 
2. Avui han portat l’ordenança fiscal de cementeris. Tenen una ordenança pendent que és la 
dels caixers automàtics, que reportaria ingressos a l’Ajuntament, va ser aprovada pel Ple, 
igual que l’ordenança de les escoletes, la seua obligació es portar-les i votar-les en el Ple. 
Prega que les portin al Ple i que les puguin debatre. 
 
10.3.- Sr. Ferrer:  Vol recordar que té dues preguntes fetes, una de dos plens enrere i l’altra 
de més de cinc plens, que se’ls hi han contestat. Una és l’informe sobre les taxes de recollida 
de fems, que se li va entregar sense firmar i el va demanar firmat i no se li ha entregat, i 
l’altra és una que va fer a la Sra. Sansano, sobre si està d’acord en què el sector turístic 
tengui que pagar dues vegades la promoció turística, i tampoc li ha contestat. 
 
10.4.- Sr. Villalonga:  Preguntes: 1. Quins criteris s’han seguit per determinar qui tenia que 
fer l’informe que han demanat, sobre la decisió de com s’ha de personar l’Ajuntament en un 
plet? 2. Quant ha costat el mencionat informe? 
 
10.5.- Sra. Sánchez-Jáuregui:  Prec: Com que estan amb el tema de la transparència, que a 
més creu que és fonamental, se li va informar que a l’any 2012, s’havien tramitat amb 
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irregularitats alguns expedients d’ocupació de via pública. Rebuda aquesta informació va 
entendre que era necessari verificar i examinar aquests expedients, els ha examinat i ara els 
citarà i les seues possibles irregularitats. Derivat d’això ha examinat alguns expedients de 
l’any 2011. Demana que pels serveis jurídics d’aquest Ajuntament, examinin aquests 
expedients, verifiquin si s’han tramitat regularment i d’acord amb la legalitat o no, i que 
s’adoptin les mesures que siguin necessàries, d’acord amb els resultats d’aquest examen o 
verificació. Els expedients són: 
Expedient de sol·licitud de llicència d’OVP 50/2012, existeix un informe dels serveis tècnics 
desfavorable, no obstant hi ha un Decret el 116/2012, on hi ha una autorització de la 
sol·licitud d’ocupació. 
Exactament igual ocórrer amb l’expedient 175/2012, on hi ha un informe desfavorable dels 
serveis tècnics, i en canvi hi ha un Decret el 212/2012, d’autorització d’aquesta ocupació. 
Igualment a l’expedient 169/2012, on existeix li consta que hi ha un informe desfavorable dels 
serveis tècnics que no està a l’expedient, i en el Decret 120/2012, s’ha donat l’autorització. 
L’expedient 528/2012, on hi ha un informe jurídic, que pareix ser que ver d’un altre expedient, 
pel qual no es podria donar l’autorització, i en canvi hi ha una notificació del Decret 538/2012, 
en el que s’autoritza aquesta ocupació. 
Després del 34/2012 i del 215/2012, hi ha dos informes dels serveis tècnics desfavorables, 
en canvi no hi ha expedients. 
Expedient 78/2012, i a rel d’aquest expedient es va haver de mirar el 40/2011. En el del 2012 
no consta a l’expedient l’informe dels serveis tècnics que és desfavorable. S’atorga 
l’ocupació mitjançant el Decret 59/2012. Estudiat l’expedient 40/2011 existeix un informe dels 
serveis tècnics desfavorable, i en canvi hi ha un Decret d’autorització el 66/2011. 
Posteriorment hi ha un Decret de caducitat d’aquesta autorització, el 545/2011, i després 
sense informe tècnic en el 2012 es dona l’autorització amb el Decret que ja ha citat. 
Igualment, ocórrer amb l’expedient 423/2012, que no hi ha informe dels serveis tècnics però 
hi ha un Decret d’autorització el 369/2012. Per tant va a l’expedient del 2011, el 53/2011, i 
apareix un informe dels serveis tècnics desfavorable, i en canvi hi ha un Decret d’autorització 
el 65/2011, després un Decret de caducitat d’aquesta autorització, el 505/2011, i després 
sense cap tipus d’informe, per tant el que preval és el desfavorable de 2011, hi ha un Decret 
que ja ha citat d’autorització del 2012. 
Igualment l’expedient 51/2012, exactament en la mateixa situació amb el Decret 51/2012 
d’autorització, i va a l’expedient 184/2011 hi ha un informe desfavorable dels serveis tècnics, 
i un Decret d’autorització el 220/2011. 
A l’expedient 75/2012 no hi ha cap informe dels serveis tècnics, però sí hi ha un Decret 
d’autorització el 142/2012, i quan va examinar l’expedient del 2011, li va sorprendre veure 
que existeix l’informe desfavorable dels serveis tècnics, existeix un Decret firmat per ella com 
a Alcaldessa de denegació de l’ocupació, el 341/2012, i després sense cap altre informe dels 
serveis tècnics, hi ha un Decret d’autorització el 523/2011. 
Exactament igual ocórrer amb l’expedient 122/2012, on hi ha un informe desfavorable dels 
serveis tècnics, i en canvi un Decret d’autorització, el 115/2012. 
I per últim, l’expedient 48/2012, en el qual no hi ha cap informe dels serveis tècnics i hi ha un 
Decret d’autorització, cosa que li crida l’atenció. 
 
10.6.- Sr. Costa:  Prec: 1. Deu estar a punt d’acabar el termini per a la liquidació del 
pressupost del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat. Li agradaria que els hi donessin 
la liquidació del pressupost, per poder comprovar, entre altres coses, l’estat de romanent de 
tresoreria a data de liquidació. 
Pregunta: Avui han vist en un diari que s’ha declarat la urgència del tema de l’emissari. 
Tenen un dubte, el projecte de la depuradora no va incloure la construcció de l’emissari, i ara 
es declara la urgència de la construcció de l’emissari. Es farà per separat del projecte de la 
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depuradora, l’emissari de Talamanca o d’es Botafoc, depèn de quina sigui l’alternativa que al 
final es decideixi? 
 
10.7.- Sra. Boned:  Pregunta: Parlant de respecte, com poden donar avui l’esquena a la 
moció conjunta que han presentat el PSOE-Pacte i Eivissa pel Canvi, demanant que els 
familiars puguin recordar a les víctimes de la repressió franquista? El PSOE-Pacte entén que 
és una necessitat recordar les persones, i més si són víctimes. La pregunta va formulada a 
tots els que han votat en contra d’aquesta proposta d’acord. 
Als que varen guanyar la guerra, que eren caiguts per Espanya, els hi varen posar el seu 
nom en el carrers, varen tenir plaques, medalles, condecoracions, els hi donaren llocs de 
feina, etc. Creuen que tot són iguals? 
 
10.8.- Sra. García:  Prec. Quan fan promocions de les activitats de l’Ajuntament, demana que 
es preocupin de no posar els cartells a les parets, i així no incompleixen la normativa vigent. 
 
10.9.- Sra. Valladolid:  Preguntes: 1. Es té previst fer una neteja de les murades de cara a 
l’estiu? 
2. Quina és la programació que s’està fent, a dia d’avui, a l’Eivissa Crea? Quin és el personal 
que hi ha allí? I quin és l’import que s’està pagant de lloguer al llarg de tot l’any? 
 
10.10.- Sr. Daura:  Pregunta: Com està el Reglament Orgànic per al funcionament dels 
Plens? 
 
Sra. Marí:  Contesta a la pregunta del Sr. Ruiz. No se n’ha anat del Ple per res, ha anat a 
defensar el paper de l’Ajuntament, perquè creu que és important estar i decidir, tant del tema 
de la depuradora com de l’emissari. Han fet molta força des d’aquest Ple tots junts, per 
demanar l’emergència i la urgència, i creu que anar a defensar el paper de l’Ajuntament i del 
municipi allí era important. Si el Sr. Ruiz no ho creu, tampoc creu en tot el que ha dit fins ara. 
 
Sra. Fajarnés:  Contesta al Sr. Molina. Faran la pertinent consulta jurídica a la lletrada, i si 
estima oportú que puguin portar la proposta dels dos informes desfavorables, emesos pels 
serveis tècnics i econòmics, no tenen cap problema en portar-ho al proper Ple. 
Quan a l’ordenança de taxes dels caixers, està pendent de l’informe del tècnic. 
 
Sra. Sansano:  Contesta al Sr. Ferrer. La pregunta sobre el sector turístic li va contestar, i li 
va dir que no li pareixia bé pagar una cosa dues vegades. Ella que no és experta amb el 
tema, i que ha vist el que està passant a les fires turístiques, menys mal que Eivissa i 
Formentera es promocionen. Hi va haver dos dies a FITUR, que tot l’estand del Govern 
Balear va venir a veure que estaven fent a l’estand d’Eivissa i Formentera, per la gran 
quantitat de gent que hi havia. Potser estan fent les coses millor des d’Eivissa i Formentera 
que no inclosos dins del Govern Balear. Llàstima que s’hagi de pagar dues vegades. 
Pren nota del prec del Sr. Costa sobre la liquidació del pressupost del Consorci Eivissa 
Patrimoni de la Humanitat. 
Contesta a les preguntes 1 i 2 de la Sra. Valladolid. Fins ara el tema de la neteja de les 
murades, s’anava fent a trams a mida que ho necessitava, però quan varen acabar l’any 
passat l’anterior Interventora, el hi va indicar, i imagina que l’actual deu pensar el mateix, que 
arriba un moment que pels imports econòmics es millor no fer-ho de tros en tros, sinó iniciar 
un expedient, que ja s’ha iniciat, de neteja de murades per un any o dos, i anar fent a mesura 
que es necessiti. Està previst poder fer les parts més urgents ara abans del mercat medieval. 
Respecte a Eivissa Crea, hi ha una tècnica que és la mateixa que hi havia fins ara, i creu que 
de lloguer s’està pagant el mateix que abans, que està entre 4.000 i 5.000 euros. 
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Contesta al Sr. Daura. La darrera vegada, ja li va dir que la Sra. Alcaldessa una de les 
primers coses que va fer va ser aportar un esborrany del que podria ser el reglament de 
funcionament del Ple, i que a dia d’avui cap grup polític ha fet cap aportació. 
 
Sra. Marí:  Ara es contestaran les preguntes formulades amb 48 hores d’antelació a la 
celebració del Ple. 
 
10.11.- Pregunta escrita del regidor Sr. Sánchez, del tenor literal següent: 
 

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

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

− Quantes factures, per quin import i concepte ha presentat la Fundació Ignacio Wallis 
relacionades amb activitats desenvolupades al C19 durant l'any 2014? 

− Existeix un conveni que empari aquestes col·laboracions? 
− S'han presentat memòries o informes de resultats d'aquestes activitats? Quines 

dades i conclusions inclouen? (detallat per cada activitat). 
 
Eivissa, 19 de març de 2015 

Sgt. Enrique Sánchez Navarrete 
Regidor del grup municipal  
PSOE-PACTE per Eivissa” 

 
Contestació escrita de la regidora de Joventut Sra. Sánchez, del tenor literal següent: 
 
“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTA 2015-E-RC-6756  
 
Vistes les preguntes formulades pel Sr. Enrique Sánchez Navarrete, regidor del Grup Municipal 
PSOE-Pacte per Eivissa, en data 19 de març de 2015, amb Registre General d’Entrada Núm. 
6756, se li informa el següent: 
 
- La Fundació Ignacio Wallis va presentar en l'exercici 2014 una factura amb data 

19/12/2014 per import de 16.964,60 euros en concepte de "Setembre, Octubre, 
Novembre i Desembre Planificació, Organització i Dinamització d'Activitats Infantils i 
Juvenils C-19". 

 
- Es tracta d'un contracte menor de serveis. 
 
- Les memòries de resultats de les activitats programades en el C-19 s'elaboren per part 

dels tècnics del Departament de Joventut. En aquest sentit, s'ha de fer constar que, amb 
data 24 de març de 2015, se li va fer lliurament d’una cópia de les memòries d'oci juvenil 
i d'oci infantil 2014, juntament amb un resum de les activitats realitzades en el c-19 
durant l'últim trimestre de 2014. 

 
Eivissa, 25 de març de 2015 
Sgt. Mar Sánchez Gutiérrez 

Regidora de Joventut 
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Ajuntament d’Eivissa” 
 
10.12.- Pregunta escrita de la regidora Sra. Boned, del tenor literal següent: 
 

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

 
Carmen Boned Verdera, regidora del grup municipal 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, planteja les següents 
preguntes: 
 

− S'ha realitzat una memòria de necessitats per buscar un local adequat per a 
l'associació de vesins del barri de Can Misses? 

 
Eivissa, 20 de març de 2015 

Carmen Boned Verdera 
Regidor del grup municipal 
PSOE-Pacte per Eivissa a  

l'Ajuntament d'Eivissa” 
 
Contestació oral del regidor de Sr. Gallego. Respecte al local que estan buscant per a 
l’Associació de Vesins de Can Misses, ja li va dir que el local que demanen no se’ls hi podia 
donar, ell mateix hi va anar i està ple d’objectes del museu i això no es pot tocar. La seua 
intenció és seguir buscant, però creu que per allí no n’hi ha cap local. 
 
10.13.- Pregunta escrita del regidor Sr. Ruiz, del tenor literal següent: 
 

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

 
Pregunta que formula Rafa Ruiz González, portaveu i 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: 
 

− En quina ordenança es basa la Policia Local per multar als al·lots que estan a l'skate 
parc i que no fan ús del casc? 

− Quantes multes s'han interposat per aquest concepte en 2014 i quantes durant el 
2015 fins a dia d'avui? 

− De quin import són les sancions? 
 
Eivissa, 20 de març de 2015 

Sgt. Rafa Ruiz, 
Regidor del grup municipal  
PSOE-PACTE per Eivissa” 

 
Contestació escrita de la regidora d’Esports Sra. Sánchez, del tenor literal següent: 
 
“ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTA 2015-E-RC-6980  
 



 
 
 
 

 
61 

Secretaria General  
  

 
 
PLE ORDINARI 
Dia 26 de març de 2015  

Vistes les preguntes formulades pel Sr. Rafel Ruiz González, portaveu del Grup Municipal 
PSOE-Pacte per Eivissa, en data 23 de març de 2015, amb Registre General d’Entrada Núm. 
6980, se li informa el següent: 
 

Únicament s'han formulat tres denúncies, les tres corresponen al dia 26 de Febrer 
2015 i el motiu de les mateixes és: “No complir amb la normativa de les pistes 
municipals; No fer ús del casc en la pista de Skate”. 
 
La normativa que se cita és el ‘Reglament general d'utilització de les instal·lacio ns 
esportives en el municipi d'Eivissa ’, del que se li adjunta còpia integra. (Art. 16 
Obligacions d'usuaris.). 

 
Se li informa igualment que la sanció per aquesta infracció no és econòmica, sinó que 
consisteix en l'expulsió per un màxim de quinze dies de les pistes. 

 
En aquest tema es va començar a actuar després que l'ambulància va haver d'entrar 
a portar-se a nens ferits en diverses ocasions. A més, al costat de la pista existeix un 
cartell on s'expressa clarament l'obligació d'usar casc. 
Finalment i segons l'agent denunciant, els pares d'un menor denunciat van agrair molt 
la informació per part del policia. 

 
Eivissa, 25 de març de 2015 
Sgt. Mar Sánchez Gutiérrez 

Regidora d’Esports 
Ajuntament d’Eivissa” 

 
10.14.- Pregunta escrita del regidor Sr. Ruiz, del tenor literal següent: 
 

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

 
Pregunta que formula Rafa Ruiz González, portaveu i 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: 
 

− Segons la informació de la que disposa l'Ajuntament d'Eivissa, i donada la presència 
de l'alcaldessa d'Eivissa al Consell d'Administració d'Autoritat Portuària, en quin punt 
es troba la tramitació del Pla d'Usos del Port, quines passes s'han de donar per a 
l'aprovació d'aquest document i quin és el calendari temporal previst al respecte? 

 
Eivissa, 20 de març de 2015 

Sgt. Rafa Ruiz, 
Regidor del grup municipal  
PSOE-PACTE per Eivissa” 

 
Contestació escrita de la portaveu Sra. Sansano, del tenor literal següent: 
 
ASSUMPTE: CONTESTACIÓ PREGUNTA 2015-E-RC-6982  

 
Vistes les preguntes formulades pel Sr. Rafel Ruiz González, portaveu del Grup 
Municipal PSOE-Pacte per Eivissa, en data 23 de març de 2015, amb Registre General 
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d’Entrada Núm. 6982, se li informa que, amb data 23 de març de 2015, la Presidència 
de l'Autoritat Portuària de Balears ha remès a aquesta Alcaldia escrit en el qual 
s'assenyala que, "acceptat amb data 26 de febrer de 2015 pel Consell 
d'Administració de l'Autoritat Portuària de Balears, la proposta de Delimitació 
d'Espais i Usos Portuaris del Port d'Eivissa, instrument previngut en l'article 69 del 
Text Refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant, aprovat per Reial 
decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pròximament s'iniciarà la Informació 
Pública i Oficial, en la qual se'ls remetrà un exemplar de la citada proposta, amb el 
prec que en el termini d'un mes tinguin a bé evacuar el corresponent informe”. 

 
Eivissa, 25 de març de 2015 

Sgt. Lina Sansano Costa 
Portaveu 

Ajuntament d’Eivissa” 
 
10.15.- Pregunta escrita del regidor Sr. Villalonga, del tenor literal següent: 
 

“PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL  
MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA,  

PARA SER CONTESTADAS EN LA PRÓXIMA SESIÓN PLENARIA.  
 

 Preguntas que formula D. Antonio Villalonga Juan, p ortavoz del Grupo 
Municipal del MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA en el  Ayuntamiento  

de Eivissa, en base al artículo 97 del RD 2568/1986  ROF. 
 

1. En relación a la Publicidad Institucional: 

a. ¿Qué contratos se han efectuado durante 2015? 

b. ¿Con qué empresas, importes y conceptos? 

c. ¿Que estudios de mercado se han utilizado para distribuir la Publicidad 
Institucional? 

d. ¿Qué licitación y/o concurso público se ha realizado? 

2. En relación a los contenciosos planteados por el Consell Insular contra el 
Ayuntamiento: 

a. ¿Existe copia en formato digital y/o papel en el Ayuntamiento? 

b. En caso afirmativo, ¿en qué departamento? 

c. En caso afirmativo, ¿por qué no se nos entrega copia de esta documentación, 
como hemos solicitado en reiteradas ocasiones? 

3. En relación a las facturas entregadas por la Sra. Sagrario Cabrera Manzanares. 

a. ¿Qué facturas ha entregado la Sra. Cabrera para su cobro, con mensualidad 
posterior a agosto de 2014? 
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Eivissa, a 23 de marzo de 2015 

Fdo. Antonio Villalonga Juan” 

 
Contestació escrita de la portaveu Sra. Sansano, de tenor literal següent: 
 
“ASUNTO: CONTESTACIÓN PREGUNTAS 1. a, b, c y d; 2. a, b y c; y 3. a DEL ESCRITO 
DE 23/03/2015. 

 
Visto el escrito presentado por el Sr. Antonio Villalonga Juan, portavoz del grupo 
municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza, en fecha 23 de marzo de 2015, 
mediante el presente y con relación a las preguntas formuladas en el apartado 1, se 
le informa de que, hasta la fecha, se han formalizado los siguientes contratos de 
Publicidad Institucional correspondientes a 2015: 
 

- Contrato para contrapestaciones publicitarias en Internet Diario de Ibiza SLU 
(diariodeibiza.es), Periódico de Ibiza SLU (periodicodeibiza.es) i La Pitiusa d'Internet SL 
(noudiari.es). 
 

- Diario de Ibiza SLU (diariodeibiza.es); 3.418,25 euros para la inserción de banners 
publicitarios durante 5 meses en la web del medio de comunicación contratado.  
 

- Periódico de Ibiza SLU (periodicodeibiza.es); 1.815 euros para la inserción de banners 
publicitarios durante 5 meses en la web del medio de comunicación contratado. 
 

- La Pitiusa d'Internet SL (noudiari.es); 2.359,50 euros para la inserción de banners 
publicitarios durante 5 meses en la web del medio de comunicación contratado. 
 

- Para llevar a cabo estos contratos, y a efectos de determinar la audiencia de las 
webs de los medios que son objeto del mismo, se ha recurrido a los datos de Alexa 
y Google Analytics, índices que miden las visitas que genera una determinada 
página web, así como su posicionamiento. 
 

- Según la Ley de Contratos del Sector Público, por su cuantía, se trata de contratos 
menores 
 
 

Con relación a la pregunta 2, se le entregará en los próximos días el informe redactado 
por los servicios jurídicos municipales sobre las cuestiones planteadas, ante la 
imposibilidad de haberlo concluido para la fecha de celebración del Pleno ordinario de 
marzo de 2015. 

 
Con relación a la pregunta 3, se le informa de que las facturas presentadas por la Sra. 
Cabrera, con mensualidad posterior a agosto de 2014, corresponden a los meses de 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014- 

 
Eivissa, 25 de març de 2015 

Sgt. Lina Sansano Costa 
Portaveu 

Ajuntament d’Eivissa” 
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A continuació es fa entrega de les contestació a les preguntes pendents del ple anterior: 
 
“ASSUMPTE: PETICIÓ DE INFORMACIÓ FORMULADA ORALMENT AL PLE O RDINARI 
DE DATA 26/02/2015  
 
En resposta a la petició de informació formulada oralment pel Sr. Enrique Sánchez 
Navarrete, regidor del Grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, en el Ple ordinari del dia 26 
de febrer de 2015, mitjançant el present se li informa del següent: 
 
1.- Per què no es va convocar la segona reunió anual del Consell d'Acció social? Quan es 
convocarà? 

 
No s'ha convocat perquè l'element clau de la segona reunió és la memòria de l'any 
anterior, i quan em vaig incorporar a la Regidoria encara no estava elaborada.  
 
Es realitzarà quan estigui conclosa la memòria de 2014. 

 
2.- Data de les reunions sobre el centre d'Es Gorg. Acords adoptats i institucions assistents a 
les reunions. 

 
22 de setembre i 14 d'octubre. 
 
Són reunions informals on no es prenen acords, sinó que s'exposa el projecte d'Es 
Gorg per part del Consell i els ajuntaments fem suggeriments al mateix. També es 
parla de com es podrà finançar una vegada obert. Van assistir representants de tots els 
ajuntaments i el Consell. 

 
3.- Reunions que s'hagin produït amb Càritas, Creu Roja i CAM preparatòries i avaluació 
posterior pel que fa a l'ona de fred. 

 
- Reunió inicial a la tardor amb el president de Creu Roja, treballador social de Creu 
Roja i director de Benestar Social i treballador social de l'Ajuntament. 
 
- Reunió preparatòria a l'alerta amb el president de Creu Roja, treballador social de 
Creu Roja i director de Benestar Social i treballador social de l'Ajuntament. 
 
- Reunió i visita al Casal de Joves amb president de Creu Roja, treballador social de 
Creu Roja i director de Benestar Social i treballador social de l'Ajuntament. Es verifica 
que no reuneix les condicions bàsiques i es decideix buscar un altre lloc. 
 
- Reunió i visita a Sa Bodega amb el Director de Benestar Social, el Cap del Servei 
d’Educació, tècnic social de l’Ajuntament de Eivissa i el bidell de Sa Bodega. 
 
- Reunió i visita a la instal·lació Sa Bodega amb el president de Creu Roja, treballador 
social UMES i director de Benestar Social. 
 
- Reunió a la instal·lació en Sa Bodega amb President Cruz Roja, Tècnics Socials 
UMES, voluntaris Cruz Roja i Director Benestar Social. 
 
- Reunió i revisió del dispositiu en el primer dia ja en funcionament amb Tècnics Socials 
UME, voluntaris Cruz Roja i Director de Benestar Social. 
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- Reunió i revisió finalitzada l’alerta però quan és manté el dispositiu en l’Assemblea de 
Cruz Roja, amb Tècnics Socials UMES, voluntaris Cruz Roja, Voluntaris Protecció Civil 
i Director Cruz Roja. 
- Reunió de valoració sobre les mesures amb el president de Cruz Roja, la regidora de 
Benestar Social i el director de Benestar Social. 

 
Eivissa, 26 de març de 2015 
Sgt. Mar Sánchez Gutiérrez 
Regidora de Benestar Social 

Ajuntament d’Eivissa” 
 

“ASSUMPTE: PETICIÓ DE INFORMACIÓ FORMULADA ORALMENT AL PLE O RDINARI 
DE DATA 26/02/2015   
 
En resposta a la petició de informació formulada oralment pel Sr. Vicente Ferrer Barbany, 
portaveu del Grup municipal Eivissa pel Canvi, en el Ple ordinari del dia 26 de febrer de 
2015, diverses qüestions referides a l'actual concessionària del servei d'estacionament 
regulat, mitjançant el present se li informa del següent: 
 
1.- Situació concreta de la contracta ens els següents punts establerts al plec de condicions 
tècniques: 
 
5.1.-  Personal (MEDIS HUMANS) 
 
Eysa  va oferir en la seva oferta el següent personal: 

• 1 Cap  del Servei 
• 1 Administrativa 
• 1 Auxiliar Administratiu 
• 21 controladors  
• 2 Tècnics de Manteniment 

 
L’Annex amb el llistat  del personal a subrogar   incloïa  el següent personal (s’adjunta 
copia): 

• 10 controladors 
• 2 tècnics de manteniment 
• 1 Administrativa 
• 1 Auxiliar Administrativa 

 
L’empresa té actualment adscrit al contracte: 
 

• 21 controladors ( d’aquestos/es 2  persones del personal subrogat han estat 
substituïdes a data gener de 2015. Una per finalització de contracte  que no s’ha renovat i 
una altra per que voluntàriament ha  abandonat el seu lloc de feina). 
• 2 Tècnics de manteniment 
• 1 Administrativa ( aquesta persona va tenir una baixa de  duració 6 mesos que no 
ha estat substituïda) 
• 1 Auxiliar Administrativa 
• 1 Cap de Servei  
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Del personal subrogat categoria controlador/a  dos persones han estat despedides conforme 
a la normativa laboral d’aplicació   al llarg del primer semestre de l’any 2014 (maig i juliol)  i  
es va contractar 2 controladors/es noves. 
 
Dels controladors contractats com a personal nou per l’Empresa una persona ha abandonat 
voluntàriament el seu lloc de feina a  data desembre 2014   i al mes següent (gener 2015)   
es va procedir a la contractació de un nou controlador.  
 
Deixar constància que des d'aquest Ajuntament s'ha requerit  recentment a l'empresa a fi que 
informés respecte al personal , les baixes i la substitució de les mateixes a l'efecte de valorar 
una possible  pèrdua de l'eficiència del servei o un estalvi en costos de personal que pogués 
suposar un incompliment contractual  i més concretament en relació als següents termes: 
 

• Llistat actualitzat del personal corresponent a la contracta d'Eivissa amb 
especificació de la seva categoria professional i costos per treballador/mes. 
• Informe relatiu a les baixes del personal de l'any 2014 i gener i febrer del 2015 (inici i 
finalització de les mateixes) amb especificació de si s'han cobert les mateixes (dates i 
dades de la persona/s contractades a aquest efecte). 

 
Apartat 5.1.2 
 
En aquest apartat es recull “l’obligació per part del concessionari de respectar les condicions 
laborals, antiguitat, categoria i drets econòmics, en els termes i condicions de la legislació i 
del conveni col·lectiu vigent al temps de la licitació de tot el personal subrogat,  gaudint 
aquest dels mateixos beneficis socials que disposa el personal de l’Ajuntament en el moment 
de la  licitació, descrits al Conveni regular de les condicions laborals dels funcionaris de 
l’Ajuntament d’Eivissa que se adjuntava com a Annex VI (concretament  als articles 
102,103,104 i 105).  
 
En aquest sentit, i quan l’Ajuntament va tenir coneixement de la situació, per part de la 
responsable del contracte es va requerir a l’empresa per a que informarà al respecte.  Com a 
resposta a aquest escrit va tenir entrada en aquest Ajuntament, a data 4 de març de 2014, 
Registre d’entrada núm 10782,  informe  de Eysa relatiu a la contractació de personal  en que   
l’empresa  manifestava el seu interès en trobar una solució pactada als problemes plantejats 
i informant  que estava en converses amb els  representants sindicals del treballadors amb 
aquest fi.  Posteriorment i donat que  es va tenir coneixement que no s’havia arribat a cap 
acord en aquest sentit i donat que aquesta circumstància podia suposar un incompliment per 
part del contractista d’una clàusula del PPT (concretament la 5.1.2)  es va donar trasllat a 
l’òrgan de contractació als efectes que estimés  la necessitat d’obrir  expedient de resolució 
d’incidències que permetés  la interpretació de aquesta clàusula per si podia suposar un 
incompliment per part del contractista. Aquest expedient va quedar en suspens fins a la 
resolució  del procediment  judicial  donat que diferents treballadors varen interposar 
demanda davant el Jutjat de lo social d’Eivissa  en la que l’Ajuntament va ser codemandat en 
primera instància. En la sentència  els treballadors van veure estimades les seves 
pretensions, sense condemna a l’Ajuntament,  Posteriorment  l’empresa va  presentar recurs 
de suplicació contra aquesta sentència i  l’Ajuntament va   contestar aquest recurs defensant 
els drets dels treballadors  i assenyalant que l’Ajuntament va defensar la inclusió de 
clàusules socials en la contractació pública donat que  constitueix un instrument 
indispensable de tota Administració Pública per a la consecució de les finalitat que li són 
propis (STC 141/1993):” En aquest sentit, tal com s'ha assenyalat en alguna ocasió, és 
factible afirmar que la contractació pública no és una fi en si mateixa, sinó una potestat 
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jurídica al servei de finalitats d'interès general. És més, d'acord amb l'article 1.1 CE, en 
relació amb l'art. 40 de la mateixa, s'infereix l'obligació dels poders públics de promoure les 
condicions favorables per al progrés social i econòmic, d'acord amb el model social afavorit i 
promogut des de la Unió Europea, que es fonamenta en el creixement econòmic sostenible, 
que garanteixi la millora de les condicions de vida i de treball dels seus ciutadans. Això es 
concreta en la creació d'una economia competitiva i innovadora que permeti aconseguir un 
conjunt de metes socials: millora de la qualitat de l'ocupació, igualtat d'oportunitats, extensió 
de la protecció per a tots els ciutadans, eradicació de l'exclusió social, etc. 
 
Així, l'òrgan de contractació va incloure la controvertida clàusula d'acord amb el paper 
socialment responsable de l'Administració, que inclou la promoció de l'interès general a 
través de la seva actuació, amb la qual pretenia promocionar l'equiparació de les condicions 
de treball d'els qui presten serveis per a l'adjudicatari amb els funcionaris de l'Ajuntament.” 
 
Aquest recurs encara està pendent de sentència .  
 

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

Regidor de Mobilitat 
Ajuntament d’Eivissa” 

 
“ASUNTO: RESPUESTA POR ESCRITO A PREGUNTA FORMULADA  ORALMENTE EN 
LA SESIÓN PLENARIA DE 26/02/2015 

 
Vista la pregunta oral formulada por la Sra. Dª. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez, 
concejal no adscrita del Ayuntamiento de Eivissa, en la sesión plenaria ordinaria 
celebrada con fecha 26 de febrero de 2015, mediante el presente se le le informa de 
lo siguiente: 

 
Las obras de urbanización del tramo alto de la calle Jacint Verdaguer entre las 
calles Al Sabini y Archiduque Luis Salvador que comprende la realización de 
escaleras para acceder a la Plaza de Molins de Ponent coinciden con el 
“Estudio de Detalle para el trazado de Alineaciones  y Rasantes de la calle 
Josep Picarol, Ramón Llull y de Jacint Verdaguer” . Este estudio se 
encuentra a su disposición para consulta en el Departamento de Vías 
Públicas. 

Existen tres escaleras a ejecutar, además de la plaza. Cada tramo de calle se 
ha vinculado a tres solares pendientes de edificar, de modo que cuando se 
procede a su edificación, el promotor debe realizar la ejecución de su tramo de 
calle. Esto es condición para otorgar la licencia de final de obra. 

El último tramo de la escalera no llega a la rasante de la plaza de Molins de 
Ponent porque la ejecución de la plaza corresponde al Ayuntamiento de 
Eivissa. El Ayuntamiento tiene previsto realizar obras de mejora en esta plaza, 
pero previamente se tiene que elaborar el proyecto de la obra, por lo que no 
es posible anticiparle fechas concretas para ello. 

La Plaza, cuya ejecución corresponde al Ayuntamiento, tendrá dos niveles con 
un terraplén intermedio mediante jardineras. 
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Eivissa, 26 de marzo de 2015 
Fdo. Salvador Gallego del Águila 

Concejal de Vías Públicas 
Ayuntamiento de Eivissa” 

 
“ASSUMPTE: PETICIÓ DE INFORMACIÓ FORMULADA ORALMENT AL PLE O RDINARI 
DE DATA 26/02/2015 
 
En resposta a la petició de informació formulada oralment pel Sr. Ignacio Rodrigo Mateo, 
portaveu del Grup municipal PREF, en el Ple ordinari del dia 26 de febrer de 2015, sobre el 
nombre de treballadors de la zona blava, per categoria, jornada laboral que tenen i relació de 
les baixes durant el darrer any, mitjançant el present se li informa del següent: 
 
Personal (MEDIS HUMANS) 
 
Eysa va oferir en la seva oferta el següent personal: 

• 1 Cap  del Servei 
• 1 Administrativa 
• 1 Auxiliar Administratiu 
• 21 controladors  
• 2 Tècnics de Manteniment 

 
L’Annex amb el llistat  del personal a subrogar   incloïa  el següent personal: 

• 10 controladors 
• 2 tècnics de manteniment 
• 1 Administrativa 
• 1 Auxiliar Administrativa 

 
L’empresa té actualment adscrit al contracte: 
 

• 21 controladors ( d’aquestos/es 2  persones del personal subrogat han estat 
substituïdes a data gener de 2015. Una per finalització de contracte  que no s’ha renovat i 
una altra per que voluntàriament ha  abandonat el seu lloc de feina). 
• 2 Tècnics de manteniment 
• 1 Administrativa ( aquesta persona va tenir una baixa de  duració 6 mesos que no 
ha estat substituïda) 
• 1 Auxiliar Administrativa 
• 1 Cap de Servei  

 
Del personal subrogat categoria controlador/a  dos persones han estat despedides conforme 
a la normativa laboral d’aplicació al llarg del primer semestre de l’any 2014 (maig i juliol)  i  es 
va contractar 2 controladors/es noves. 
 
Dels controladors contractats com a personal nou per l’Empresa una persona ha abandonat 
voluntàriament el seu lloc de feina a data desembre 2014   i al mes següent (gener 2015) es 
va procedir a la contractació de un nou controlador.  
 
Sobre les baixes mèdiques, se li informa que una de les treballadores ha romàs de baixa des 
de 26/05/2014 al 26/02/2015. Les tasques d'oficina que realitzava van ser assumides per 
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l'auxiliar administrativa i pel Cap de contracte. I a cap moment s'ha vist afectat el 
funcionament del servei. 
 
Una altra treballadora ha romàs de baixa des del 16/09/2014 al 26/11/2014. Finalment i per 
motius aliens a l'empresa aquesta treballadora finalitza la seva relació laboral amb l'empresa. 
Una vegada informada l'empresa de la seva baixa, es procedeix a la contractació d'un nou 
treballador. Quedant la seva baixa substituïda amb una nova contractació. 
 
Tant el llistat de contractacions com la relació de baixes mèdiques contenen dades de 
caràcter personal, per la qual cosa no se li pot lliurar còpia, quedant aquesta documentació a 
la seva disposició per a consulta, si així ho desitja. 
 

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

Regidor de Mobilitat 
Ajuntament d’Eivissa” 

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