
ESBORRANY ACTA CONSELL PARTICIPACIÓ CIUTADANA 9 DE MARÇ DE 2016

Celebrada el dia 9 de març de 2016, a l'edifici Sa Colomina.

ACTA NÚM.: 1/16     

PERSONES ASSISTENTS:

President, alcalde d'Eivissa: Rafael Ruiz Gonzalez

Vocals:

Àmbit temps lliure: Sr.Juan Antonio Cuesta Bermudo.
Àmbit cultural: Sr. Antoni Marí Marí.
Àmbit esportiu: Sr. Antonio Roldán Tenllado.
Àmbit educatiu: Sra. María Vicenta Gallart Lledó.
Àmbit gent gran: Sra  Josefa Costa Juan.
Àmbit voluntariat. Sra. Loreto Mayol Aranda.
Àmbit Empresarial: Sr. Vicente Tur Alonso.
Àmbit Benestar social: Sr.  José Carlos Martí Villalba.
Grup municipal Partit Popular: Sr. Juan José Tur Ripoll.
Grup municipal Guanyem: Sr. Juan José Hinojo Domene.
Grup municipal Psoe: Sra. Carmen Boned Verdera.

Convidats:
Sra. Elena López Boned, regidora  de Territori i Vies Públiques
Sr. Ildefonso Molina Jiménez , regidor d'Hisenda i Administració Municipal

Excusen la seua assistència: 
Sr. Antonio Villalonga Juan

Secretaria delegada: Carmen Escandell Torres

A l’edifici sa Colomina, a les 19.00 h del dia 9 de març de 2016, sota la presidència de Rafael 
Ruiz, es reuneix el Consell de Participació Ciutadana (d'ara endavant CPC). 

L'alcalde dóna la benvinguda a tots els assistents.  

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta anterior.

2. Pressupostos participatius.

3. Temes d'actualitat.

4. Torn obert de paraula

1. Aprovació de l'acta anterior.

S'aprova per unanimitat l'acta anterior.



2. Pressupostos participatius.

La Sra Carmen Boned explica que aquesta és la primera vegada que s'han portat a terme els 
pressupostos participatius i és conscient que hi ha hagut associacions que han tengut dificultats 
per entendre la manera de puntuar. Intentaran millorar-ho per la propera vegada.

El Sr. Alfonso Molina  explica com s'han preparat els pressupostos participatius. S'ha presentat un 
dossier amb els 30 projectes, juntament amb una plantilla per puntuar-los.  Cada vocalía havia 
d'elegir els que trobàs que són més prioritaris per a la ciutat.  Dels projectes seleccionats 
s'executaran fins arribar als 400.000.-€ assignat. Es guardaran ses puntuacions per si hi ha un 
romanent de sous.

El Sr. Ruiz comenta que encara estan provant el sistema i  que la intenció de l'equip de govern és 
incrementar la partida dels pressupostos participatius i ampliar-ho, no només a projectes 
d'inversió, si no també a serveis públics, campanyes de comerç etc.

Intervé el Sr. Manuel Palá per explicar que no li ha quedat clar  si s'havia de fer una reunió amb 
les associacions abans en totes les del seu àmbit,  o cada associació ho havia de fer arribar al 
departament de Participació Ciutadana. Lamenta el poc temps amb el que ha rebut la 
documentació i comenta que creu que és millor poder fer una reunió abans amb les associacions i 
poder consensuar les puntuacions i perquè li puguin transmetre les seues queixes i suggeriment.

La Sra.Carmen Boned respon que al seu cas s'havia enviat més tard perquè primer estava 
convocada la vocal del àmbit veïnal i fins que no va excusar la seua assistència no es va enviar la 
convocatòria ni la documentació a la persona suplent.  Explica que aquesta vegada s'ha recollit 
des de la regidoria de Participació Ciutadana per facilitar-li sa feina i que estan oberts a totes els 
suggeriment que siguin per millorar.  

Intervé el Sr. Ruiz per Alcalde aclareix que tots els projectes han estat demandes dels diferents 
col·lectius afectats. 

Intervé el Sr. Toni Roldan per comentar que a la darrer reunió del Consell de Participació 
Ciutadana   es va comentar que es tornaria a convocar el Consell al mes de novembre i no es va 
fer.  Exposa també que va tenir una reunió amb el regidor d'Esports per plantejar-li uns projectes i 
no en veu cap amb els presentats als projectes participatius. Comenta també que li es molt difícil 
triar una de les propostes plantejades perquè creu que totes són necessàries.

Respon el Sr. Molina que no es va fer la reunió perquè finalment va saber que no era necessari 
especificar a la partida dels pressupostos tots els projectes,  si no que bastava amb posar una 
partida genèrica i es va creure oportú esperar a la aprovació  dels pressuposts, publicats al Boib el 
dia 23 de gener, per tornar a reactivar el tema. Comenta també que hi ha molts de projectes 
esportius que es podran executar amb romanents de tresoreria.

Intervé el Sr. Toni Marí per comentar que està molt decebut amb la poca resposta que ha tengut 
de les associacions que ell representa i explica que del llistat que té de les inscrites al àmbit 
cultural, no totes tenen correu electrònic i dels correus que ha enviat, han contestat molt poques. 
Nota molta apatia i falta de resposta.  

Contesta el Sr. Ruiz que al principi costa una mica posar les coses amb marxa, el Consell de 
Participació Ciutadana a la darrer legislatura va estar pràcticament desaparegut,   i creu que quan 
les associacions representades vegin que funciona hi haurà més col·laboració.  



Intervé el Sr. Vicent Tur per preguntar si no seria millor fer projectes per sectors.

El Sr. Molina explica que, a banda dels pressupostos participatius, cada regidoria té les seues 
partides per executar els projectes específics de cada àmbit i suggereix que l'any que ve es pot fer 
una reunió oberta per informar de tots el projectes dels pressupostos participatius, abans de 
enviar-los a les associacions.

Pren la paraula la Sra. Elena López per explicar com s'han elegit els projectes presentats al 
pressuposts participatius. Primer hi ha una recollida d'informació prèvia que es recull de diverses 
formes.  Per una banda els regidors de barri als que els veïns i comerciants li fan arribar les seues 
necessitats tan a peu de carrer com per altres mitjans,  les associacions veïnals amb les seues 
demandes, els comerciants, policies de barri, incidències amb la línia verda, xarxes socials etc. 
També s'ha tengut en compta l'opinió dels tècnics de la casa.  Explica que totes les propostes 
s'han elaborat a rel de demandes i recorda que, no només es portaran a terme aquestes 
actuacions, si no que cada regidoria té els seus projectes propis.  

Intervé el Sr. José Carlos Martí per comentar que necessita una explicació de quina seran 
exactament les seues funcions i sol·licita una cita amb la regidoria de Participació Ciutadana -  

Respon la Sra. Carmen Boned que el funcionament del Consell de Participació Ciutadana està 
regulat pel reglament de Participació Ciutadana.  Aquest reglament consta de 44 articles i que el 
Consell ha de reunir-se de manera ordinària dos vegades a l'any.  Si alguna vocalia creu necessari 
una reunió extraordinària ho pot demanar. Comenta que pot demanar cita sense problema.

3.- Temes d'actualitat

Pren al paraula el Sr. Ruiz per explicar la situació de l'emisari deTalamanca del que avui mateix 
sortia en premsa un altra fuga.   Explica que aquesta infraestructura és competència del Govern 
Balear, i que l'Ajuntament està fent tot el possible perquè es faci la declaració d'urgència i es pugui 
canviar.

A continuació explica la problemàtica amb la contracta de neteja, perquè és conscient que la ciutat 
no està amb l'estat adequat de neteja que la ciutadania demanda. 

Actualment s'està tramitant la contracta del canvi d'empresa. 

El Sr. Ruiz comenta també el tema del Port d'Eivissa i la polèmica actual del canvi d'ubicació de 
l'estació marítima de Formentera.  Explica que, encara que les relacions amb l'Autoritat Portuària 
no han estan bones en anteriors legislatures, amb els actuals directors ha millorat una mica i s'han 
mostrat més receptius al diàleg.

Respecte al canvi d'ubicació de l'estació marítima de Formentera explica que es trasllada davant 
la Cofradia de pescadors per lo qual no creu que sigui un gran inconvenient pels usuaris del 
vaixells.  Creo que amb aquest mesura es guanyarà seguretat, no hi haurà les aglomeracions de 
persones, que sobre tot a l'estiu,  es formaven a la ubicació actual.  D'altra banda per compensar 
els possibles perjudicis del usuaris de Formentera està prevista una parada a l'actual ubicació. 
Així mateix explica que és l'única manera de poder fer el pàrquing soterrat previst per aquella 
zona. 
Comenta també que al nou edifici que es construirà a la zona d'Es Martell, no hi haurà negocis per 
no perjudicar al comerciants de la zona i que es traurà tot el trànsit rodat fora de les Andanes. 

El següent tema a tractar pel Sr. Ruiz és la recuperació dels habitatges de Sa Penya. Recorda el 
valor patrimonial  de la zona i que l'Ajuntament és propietària d'aquestos habitatges, de fet moltes 



ja han cobrat perquè les desocupin. Hi ha una plaç màxim de 4 mesos, i des de els departaments 
de  Patrimoni, Benestar social, Urbanisme i Policial Local s'està preparant  el dispositiu per actuar.
El objectiu final es tombar aquestes infravivendes i amb els sous del Consorci rehabilitar-les per 
llogar.  

4.- Torn obert de paraula.

Pregunta el Sr. Vicent Tur quan començarà l'obra per fer per vianants el passeig de Vara de Rey

Respon el Sr. Ruiz que està previst que comencin les obres al mes d'octubre i acabin 
aproximadament al mes de maig.

Intervé la Sra. Josefa Costa per preguntar si llavors ja no es podrà accedir a la zona de La Marina 
amb vehicle i manifesta la seua inquietud pels veïns i les persones majors.

Respon el Sr. Ruiz que hi haurà transport públic i segurament es faran uns permisos especials 
pels veïns de la zona.

Intervé el Sr. Roldan per comentar que hi ha molts de carrers en obra per posar el gas canalitzat i 
pregunta si aquesta empresa paga el canon corresponent.

Respon el Sr. Ruiz que pagan el canon i a més a més s'han arribat amb l'empresa a uns acords 
puntuals com per exemple, arreglar l'adoquinat del carrer Pere Francès.

Pregunta el Sr. José Carlos Martí si no seria possible que la neteja dels carrers, no dar la 
concessió a una sola empresa, i intentar que cada barri tengues la seua.  Així es podria afavorir a 
més empreses i no emportar-se'n es beneficis una sola.

Respon el Sr. Molina que no es pot fer d'aquesta manera perquè es il·legal.  S'ha de fer un plec de 
condicions i poden optar totes les empreses que compleixin els requisits. 

Intervé el Sr. Ruiz que el que s'intenta precisament és al contrari, intentar mancomunar aquestos 
servis per poder aconseguir unes millors avantatges amb preus i serveis. 

Intervé el Sr. Roldán per opinar que el servei de neteja hauria de ser municipal.

Intervé el Sr. Toni Marí per explicar que molt sovint hi ha una fuga d'aigua a la cantonada del 
carrer Canàries i preguntar si, amb la manca d'aigua que tenim, no es pot aprofitar, només que 
sigui per regar els carrers

Respon el Sr. Ruiz que aquesta aigua no és potable, per la qual cosa no es pot tornar a posar dins 
les canonades però que intentaran buscar un sistema per aprofitar-la.

El Sr. Ruiz a rel de la problemàtica de la falta d'aigua per la manca de pluges la situació de les 
plantes dessaladores.  Són competència del Govern Balear i que  a l'anterior legislatura va haver-
hi un problema de finançament però espera que es pugi solucionar pròximament.

Intervé el Sr. Roldán   per preguntar com està el tema de l'estació d'autobusos del edifici Cetis.

Respon el Sr. Ruiz que se està treballant molt per solucionar-ho i que no serà fàcil però  té el 
compromís del Consell per intentar obrir l'estació el més aviat possible. El problema és que a la 
legislatura passada el Consell Insular va decidir que l'estació es tancava i es varen fer informes 
jurídics  molt contundent en contra de l'obertura del Cetis  i uns informes tècnics  exigint unes 
millores però creu que prompte es podrà  solucionar. 



A continuació es procedeix a introduir les puntuacions aportades per cada àmbit per tal de poder 
valorar els projectes presentats.

Una vegada valorats els projectes guanyadors són els núm. 1,13,30,29,28,7,5,6, 10 i 15.

Queden en reserva per si hi ha romanents els núm. 16, 17, 4, 21, 9,2, 12 i 14.

I no havent més assumptes que tractar, el Sr. Ruiz aixeca la sessió sent les 20,30 hores del mateix 
dia, estenent-se la present acta, que consta de 5 pàgines, que, amb mi, el Secretari, signen tots 
els assistents. De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific.


	ORDRE DEL DIA

