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ACTA NÚM. 4/06
A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les dotze hores del dia dos de març de dos mil sis; sota la
Presidència del Sr. Alcalde-President, Sr. Xico Tarrés Marí, es reuneixen els Srs. Regidors
expressats al marge per tal de celebrar sessió ordinària de l'Excm. Ajuntament Ple, en primera
convocatòria, per a la qual han estat citats de forma reglamentària.
Actua de secretari el Lletrat de la Corporació que subscriu.
DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA
1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior:
S’aproven, per unanimitat, les Actes de les sessions anteriors núm. 18/05 i 19/05, de data 22 de
desembre, extraordinària i ordinària, respectivament.
2n. Memòria de Secretaria any 2004:
Donat compte de la Memòria de Secretaria, corresponent a l’exercici de 2004, redactada en
compliment de l’art. 149 del RD 2568/86, de 28 de novembre, per unanimitat s’acorda quedar
assabentats.
3r. Proposta d’Encomana de gestió a IMVISA en matèria d’accés dels ciutadans a l’habitatge:
Donat compte de la proposta d’Alcaldia del tenor literal següent:
“PROPUESTA DE ALCALDÍA
ASUNTO: ENCOMIENDA GESTIÓN A IMVISA EN MATERIA
DE ACCESO DE LOS CIUDADANOS A LA VIVIENDA.
El plan estatal 2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, aprobado por el
RD 807/2005, de 1 de Julio, recoge la obligación de los poderes públicos a promover las
condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho de todos los españoles a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada.
En el municipio de Vila y a pesar de los esfuerzos realizados desde el ayuntamiento estos últimos
años cediendo solares para promoción pública de vivienda, se ha producido un importante
crecimiento de viviendas nuevas pero con un mayor aumento de los precios por lo que no se han
mejorado las condiciones de acceso de los habitantes a la vivienda, ya que existe un gran desfase
entre los precios de la vivienda y los salarios percibidos. No hay que olvidar tampoco la estrecha
relación existente entre la actividad promocional y la rehabilitadora en un municipio como el nuestro
con un casco histórico tan relevante pero con zonas degradadas.
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Pero, además, la política de vivienda, en relación con la de suelo, se articula como una política de
ciudad, porque la vivienda, en el suelo que ocupa, con todas las infraestructuras y equipamientos
urbanos que la acompañan y la hacen habitable, constituye el tejido básico de la ciudad. Ya la
Constitución establece ese vinculo entre el derecho a la vivienda y la regulación de los usos del
suelo, al encomendar a los poderes públicos la misión de regular la utilización del suelo de acuerdo
con el interés general para impedir la especulación y promover la efectividad de los derechos de los
ciudadanos en relación con el derecho a la vivienda. En este sentido este Equipo de Gobierno ha
promovido una revisión de su planeamiento municipal donde se contempla este objetivo prioritario,
calificando suelo solo para promover viviendas de protección oficial tanto en suelo municipal como
privado.
En este escenario se justifica una actuación municipal decidida en coordinación y colaboración con
los agentes del sector y las demás administraciones publicas dentro del marco competencial en
esta materia. Por una parte promover vivienda protegida, por otra fomentar el alquiler y por ultimo la
rehabilitación y en este entorno del Plan estatal citado que permite incrementar las ayudas para
facilitar el acceso y la participación de las entidades locales.
Como instrumento de gestión más eficiente y tal como han realizado numerosos ayuntamientos se
constituyo una empresa pública municipal, IMVISA, dentro de cuyo objeto social se incluyo todo lo
referente a la promoción de vivienda de protección oficial y es por esto por lo que se plantea la
siguiente moción que pretende encomendarle la gestión en materia de vivienda.
Dada la problemática existente en Eivissa en el tema de la vivienda, y con el ánimo de potenciar y
agilizar la consecución de los objetivos municipales en ese tema, es voluntad del equipo de
gobierno realizar una encomienda de gestión de la citada competencia municipal de promoción y
gestión de viviendas.
Es por todo lo anterior, y previos los pertinentes informes de Secretaria e Intervención, que
PROPONGO AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO:
UNICO.- Aprobar la encomienda de gestión a la empresa pública IMVISA de las actuaciones y
capacidades necesarias para la promoción de nuevas viviendas así como para la rehabilitación de
las ya existentes y de forma especial las incluidas en los ámbitos de actuación de los diversos
instrumentos de planeamiento del Ajuntament d’Eivissa, incluyendo específicamente las siguientes
competencias:
1º Elaboración del Plan Municipal de Vivienda con expresión de las diversas actuaciones a realizar
en ese campo.
2º La búsqueda o identificación de solares o terrenos aptos para la promoción de nuevas viviendas
así como la de viviendas en condiciones para su rehabilitación.
3º Los estudios de factibilidad y viabilidad precisos para la ejecución de las promociones o
actuaciones correspondientes, tanto en régimen de propiedad como en alquiler, y en promoción de
vivienda nueva o en régimen de rehabilitación.
4º La adquisición de solares o terrenos adecuados a cada promoción o la gestión de los suelos que
le encomiende el ayuntamiento en régimen de cesión de suelo.
5º la realización de obras de urbanización necesarias para el desarrollo de las promociones o
actuaciones.
6º La capacidad de financiación de las actuaciones mediante los recursos internos o externos con
la utilización de los instrumentos financieros oportunos para cada actuación, así como la facultad
para solicitar, tramitar, obtener y gestionar ayudas y subvenciones de cualquier administración
pública.
7º La gestión del Patrimonio Municipal del Suelo y de viviendas así como otras propiedades
municipales aunque no pertenezcan al Patrimonio Municipal del Suelo que se le asigne para las
actuaciones en el ámbito de la vivienda, incluido su mantenimiento en condiciones de habitabilidad.
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8º En general todas las actividades necesarias para realizar las actuaciones municipales en el
ámbito de la promoción y gestión de vivienda.
El Alcalde, Xico Tarrés Marí. Eivissa, a 15 de Febrero de 2006”; i vistos els informes emesos per la
Intervenció de Fons i per la Lletrada Municipal, dictaminat favorablement per la Comissió
informativa d’Economia i Hisenda.
Es presenta Esmena en relació al punt únic de la proposta d’Encomnana de Gestió a IMVISA en
matèria de d’accés dels ciutadans a l’habitatge, en el sentit de que quedi redactat de la següent
forma:
“UNICO.- Aprobar la encomienda de gestión a la empresa pública IMVISA para la realización de
estudios y propuestas relacionadas con las actuaciones necesarias para la promoción de nuevas
viviendas así como para la rehabilitación de las ya existentes y de forma especial las incluidas en
los ámbitos de actuación de los diversos instrumentos de planamiento del Ajuntament d’Eivissa,
incluyendo específicamente las siguientes competencias:”.
Sotmès l’assumpte a votació, per unanimitat s’acorda la seua aprovació, amb l’esmena introduïda.

4t. Mocions amb proposta d’acord:
4.1.- Donat compte de la moció presentada pel Grup Municipal Popular, del tenor literal següent:
“MOCIÓN CON PROPUESTA DE ACUERDO
JAIME LEÓN DÍAZ DE ENTRESOTOS, Regidor del Ayuntamiento de Eivissa, de acuerdo con lo
que dispone la Ley de Bases de Régimen Local, expone la siguiente MOCIÓN CON PROPUESTA
DE ACUERDO para su discusión en el pleno de la Corporación:
El pasado 30 de diciembre se publicó en el BOE la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad i
Comunicación Institucional. En su exposición de motivos, esta ley determina que “La dualidad entre
la naturaleza política y ejecutiva de la acción gubernamental debe mantenerse en esferas
comunicativas separadas. La valoración, el juicio, y la formación de carácter político tienen sus
propios cauces y no deben mezclarse con la actividad comunicativa que, ordenada y orientada a la
difusión de un mensaje común, emprende la Administración para dar a conocer a los ciudadanos
los servicios que presta y las actividades que desarrolla. Debe ser un principio fundamental de la
actividad comunicativa del gobierno, a través de campañas institucionales, desligar la opinión
política de información veraz y neutral sobres sus políticas públicas. La publicidad y la
comunicación institucional deben estar al servicio de la necesidades e intereses de los ciudadanos,
facilitar el ejercicio de sus derechos y promover el cumplimiento de sus deberes, y no deben
perseguir objetivos inadecuados al buen uso de los fondos públicos”.
Entre otros objetivos, con esta ley se busca “la erradicación de aquellas campañas que tengan
como objetivo ensalzar la labor del equipo de gobierno” y se pretende “profesionalizar la
planificación, ejecución y evaluación de las campañas para asegurar el máximo aprovechamiento
de los recursos públicos”. En esta ley se establece el régimen jurídico de las campañas
institucionales de publicidad y de comunicación promovidas o contratadas por la Administración
General del Estado y por los demás integrantes del sector público. De los aspectos más
destacables de esta ley, tenemos que en el artículo 3.4 se determina que las campañas
institucionales se ajustarán siempre a las exigencias derivadas de los principios de interés general,
lealtad institucional, veracidad, transparencia, eficacia, responsabilidad, eficiencia y austeridad en el
gasto y en el artículo 4.1.a se prohibe promover campañas que tengan como finalidad destacar los
logros de gestión o los objetivos alcanzados por las entidades públicas.
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Los principios de esta ley nos demuestran que es sumamente importante establecer un control
sobre la publicidad que genera, también, el Ayuntamiento: tanto por el gasto que supone (para este
año hay un presupuestado para gasto en publicidad 501.493 euros mientras en 2005 el
presupuesto era 397.000 euros), así como por los mensajes que se pueden emitir a través de ellas
a favor del equipo de gobierno. Dado que ahora existe esta ley, desde el grupo municipal Popular
se considera éste un buen momento para intentar regular este aspecto de la actividad municipal
creando una Comisión que regule y vele por el buen cumplimiento de la publicidad institucional.
Por todo ello
SOLICITAMOS:
Que el Ayuntamiento, vista la importancia de los mensajes publicitarios que genera y del aumento
que ha experimentado su partida presupuestaria en estos últimos años, disponga de una Comisión
de Control de la Publicidad Institucional a través de la cual, la oposición tenga conocimiento previo
de las campañas que desarrolla el Ayuntamiento: gasto, presupuesto, contenido, adjudicación,
cumplimiento de la norma, etc. Una comisión en la que poder debatir los fines publicitarios del
Ayuntamiento y garantizar la “transparencia” y evitar posibles “manipulaciones”. Podría estar
integrada por representantes del equipo de gobierno, oposición y prensa del Ayuntamiento. Podría
reunirse cada dos meses y, en los casos de campañas especiales, con carácter extraordinario.
Eivissa a 28 de febrero de 2006.
Defensada la seua urgència, per unanimitat s’acorda la procedència del seu debat.
Intervencions:
Sr. Díaz: Diu que el govern de l’Estat ha aprovat una llei 29/2005 de 29 de desembre sobre
publicitat i comunicació institucional. Aquesta llei intenta satisfer una pretensió de tots els partits i la
ciutadania sobre la necessitat del control de la publicitat per part de les administracions públiques,
no només de la despesa sinó del contingut de la publicitat. S’havia vengut observant la freqüent
utilització de la publicitat institucional com una manera de fer autobombo a les realitzacions
personals de cada equip de govern. Això que tothom percep com un signe de poca maduresa
política s’intenta corregir amb aquesta llei, la qual és de legislació bàsica i busca la creació de
comissions mixtes que controlin els continguts de la publicitat institucional, deixant de banda les
publicitats que s’han de fer per imperatiu legal. Si bé la llei afecta fonamentalment a l’Administració
General de l’Estat, segons la disposició addicional segona entra dins l’àmbit de la legislació bàsica
de l’Estat i podria ser adoptada per qualsevol administració pública que dugui a terme publicitat
institucional. Per tant , el que proposen és que l’Ajuntament d’Eivissa sigui pioner i creï una
comissió de control de publicitat en termes similars a la llei 29/2005.
Diu que no creu que ningú hagi de tenir motius per rebutjar un control sobre aquest tipus de
qüestions. Donada la magnitud que està tenint la despesa de publicitat a l’Ajuntament d’Eivissa, on
s’ha multiplicat per 1,8 en els darrers tres anys, superant els 580.000 euros en el pressupost de
2006 és el moment que una partida d’aquest tipus tengui un tractament especial en una comissió
perquè ja no només és la qüestió de com s’utilitzen els diners públics sinó també els continguts que
es pretenen donar a cada una de les campanyes, com la de “Som de Vila” que gairebé ningú ha
entès, o la realitzada sobre el PGOU, que es fa abans de ser aprovat. Diu que aquest tipus de
coses podrien solucionar-se si a una comissió mixta entre govern i oposició es poguessin estudiar
les campanyes que s’han de realitzar.
Sr. Campillo: Diu que el Sr. Díaz cita parcialment i de forma sesgada la llei per intentar acomodar
la llei perquè compleixi els objectius que ell vol. Diu que han estat consultat l’article 98 de la
Constitució Espanyola, i d’ell es desprèn que la llei a la que al·ludeix el Sr. Díaz és únicament
aplicable a l’Administració General de l’Estat. Diu que el veritable objectiu de la proposta del PP és
exercir un control previ sobre la informació que surt de l’Ajuntament, i l’equip de govern no està
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d’acord amb aquest intent de censura. Serien l’únic ajuntament de tot l’Estat on s’aplicaria una
norma com aquesta.
Sr. Díaz: No vol entrar en polèmiques sobre l’aplicabilitat de la llei perquè es tracta de legislació
bàsica de l’estat, i no exclou la seua aplicació a les administracions locals. Diu que allò que no
entén és perquè no vol que això es controli. Diu que no entén quin és el problema que en la
comissió de governació o d’economia s’estableixi una línia de discussió sobre les campanyes de
publicitat de l’Ajuntament. Si l’equip de govern ho tingués tot clar no passaria res, i de fet l’oposició
no ha donat mostres de cap deslleialtat institucional ni res semblant. El que ha de fer l’equip de
govern és aprovar que a partir d’ara una determinada comissió informativa tracti els temes de
publicitat institucional. No estan demanant que sigui cada mes ni cada quinze dies, sinó cada tres o
quatre mesos. Diu que es queda perplex perquè s’esperava una resposta positiva.
Sr. Campillo: Diu que transparència i control tenen tot el que volen. De fet l’oposició pregunta sobre
aquestos temes i fins i tot participen en alguns. La responsabilitat de fer les campanyes és de
l’equip de govern i a més no estan disposats a delegar-la. Hi ha algun problema amb el contingut o
les adjudicacions? L’equip de govern compleix la llei estrictament. En qualsevol cas si s’incomplís
algun punt de la llei el que procediria és denunciar-ho al jutjat, cosa que no passa perquè es
compleixen els expedients al peu de la lletra. Demana al Sr. Díaz que li expliqui quin és el model
que l’oposició té en el tema de la publicitat, si és tal vegada el del Consell Insular o el d’alguns dels
ajuntaments governats pel PP. Si tan convenient és el model de la llei que esmenta el Sr. Díaz
perquè cap d’aquestes institucions l’aplica? Demana que el PP no exigeixi allò que a les institucions
on governa no tan sols no compleix sinó que tampoc participa ni se n’assabenta. Quant a l’al·lusió
que el Sr. Díaz feia sobre el PGOU, el ple de l’Ajuntament ja el va aprovar i el que s’està fent és
explicar als ciutadans com quedarà la ciutat amb el PGOU que l’Ajuntament ha aprovat. Si alguna
altra administració no li dóna el vist-i-plau definitiu ja no serà responsabilitat municipal. Diu que li
deixa al Sr. Díaz una porta oberta, i és que quan alguna de les institucions governades pel PP
aprovi l’aplicació de la llei estatal sobre publicitat, tornaran a parlar sobre aquest tema. Mentrestant,
votaran en contra de la proposta.
Sotmesa a votació, és desestimada amb els vots en contra dels Srs. Tarrés, Campillo, Pizarro,
Torres, Roldán, López, Llombart i Sres. Costa, Mayans i Ferrer i a favor dels Srs. Arabí, Prats,
Comas, Ribas, Díaz de Entresotos, Rodríguez i Sres. Marí Ferrer, Marí Torres i Domínguez.
5è. Decrets i Comunicacions:
5.1.- Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent:
“D E C R E T: Vist l’expedient tramitat de generació de crèdits per ingressos, per import de CINC
MIL VUIT-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTS (5.896,85 €), dins del
vigent Pressupost Ordinari per a l’any 2005.
Considerant el que disposa l’article 181 del RDL 2/2004 de 5 de març pel que
s’aprova el Text Refós de la LRHL, articles 43 a 45 del Reial Decret 500/90, les
Bases d’Execució de l’esmentat Pressupost i l’informe emès per la Intervenció de
Fons.
Considerant que els ingressos que es detallen en l’expedient, no tenen naturalesa tributària, existint
evident relació amb les despeses a què aniran destinats, segons la finalitat detallada en l’expedient,
vinc en aprovar l’expedient, introduint-se en els estats d’ingressos i de despeses les següents
modificacions:
ESTAT D’INGRESSOS:
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Els ingressos que generen els crèdits són els derivats de l’aportació del SOIB per Accions Oloa, i
pressupostàriament suposen una modificació de l’estat d’ingressos del pressupost vigent, originantse ingressos de la següent manera:
PARTIDA INGRESSOS
PREVISIÓ
IMPORT DE LA
TOTAL
INICIAL+MOD.
MODIFICACIÓ
PRESSUPOST
------------------------------------------------------------------------------------------145508
0,00
5.896,85
5.896,85
--------------------TOTAL IMPORT MODIFIC.INGRESSOS..............................
5.896,85
-------------------------------------------------------------------------------------------------ESTAT DE DESPESES
PARTIDA DESPESES
PREVISIÓ
CRÈDIT
TOTAL
INICIAL+MOD.
GENERAT
CRÈDIT
-----------------------------------------------------------------------3225-14100
0,00
2.570,40
2.570,40
3225-150
0,00
1.060,64
1.060,64
3225-16000
0,00
1.200,00
1.200,00
3225-202
0,00
885,81
881,81
3225-224
0,00
180,00
180,00
-------------------TOTAL CRÈDITS GENERATS IGUAL ALS
INGRESSOS................................................................................5.896,85
-------------------------------------------------------------------------------------------------Sent l’expedient que s’aprova ferm i executiu sense més tràmits, hauran d’introduir-se dins la
comptabilitat de la Corporació els ajustos derivats de l’expedient.
Eivissa, 19 de desembre de 2005. L’ALCALDE, P.D. Sgt.: Cristina Ferrer Ferrer, Regidora
Delegada. Davant meu, LA SECRETÀRIA, Sgt.: Letizia Unzain Tarantino, Secretària Acctal.”
Dictaminat per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, per unanimitat s’acorda quedar
assabentats.
5.2.- Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent:
“DECRET.- De conformitat amb el que estableix l’article 180 del R.D.L. 2/2004 de 5 de març pel
que s’aprova el Text Refós de la LRHL, i d’acord amb el que es disposa en les Bases d’Execució
del Pressupost General per a l’exercici 2005, amb aquest decret vinc en ordenar, dins del vigent
Pressupost Ordinari de la Corporació, l’aprovació de la següent:
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
PARTIDES A INCREMENTAR:
PARTIDA

DENOMINACIÓ

GRUP FUNCIÓ1:
111-22601
Atencions protocolàries òrgans govern
111-22608
Despeses viatges òrgans govern
1210-22000
Material oficina admó.general
1210-22201
Comunicacions postal admó.general
1210-224
Pòlisses assegurances admó.general
1210-22601
Atencions protocolàries admó.general
1210-22603
Despeses jurídiques

TOTAL
6.860,00
3.617,50
1.896,00
31.584,00
1.568,00
18.354,00
2.637,00
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Total Grup Funció 1
GRUP FUNCIÓ2:
222-623
Maquinària i instal·lacions policia
222-625
Mobiliari i estris policia
223-212
Manteniment edificis protecció civil
223-214
Reparació material transport prot.civil
223-219
Altre material protecció civil
223-22000
Material oficina protecció civil
Total Grup Funció 2
GRUP FUNCIÓ3:
3130-624
3130-625
3130-626
3220-16000
3220-625
3230-61100
3231-626
3233-22609
3233-625
3233-626

66.516,50

3.510,00
1.310,00
39,00
1.157,00
259,00
82,00
6.357,00

Elements transport benestar social
1.074,00
Mobiliari i estris benestar social
1.316,00
Equips informàtics benestar social
208,15
Seguretat social escola taller
879,55
Mobiliari i estris escola taller
3.774,00
Rehabilitació viver empreses Equal E71.207,18
Crea
Equips informàtics Equal Ib-Envol
2.030,53
Despeses diverses Equal Arco-Pangea 1.275,00
Mobiliari i estris Equal Arco-Pangea
1.600,00
Equips informàtics Equal Arco-Pangea
3.500,00
Total Grup Funció 3
86.864,41

GRUP FUNCIÓ4:
422-22100
Submin.energia elèctrica escoles
432-624
Elements transport urbanisme
443-212
Manteniment edificis cementeris
443-22103
Subministrament carburant cementeris
4511-22602
Publicitat i propaganda cultural
4511-22608
Allotjament i desplaç.actes cultura
4514-212
Manteniment edifici Can Ventosa
4514-22608
Allotjament i desplaç.actes Can Ventosa
4514-22706
Programació cultural Can Ventosa
4520-204
Lloguer material transport festes
4520-22601
Atencions protocolàries festes
4520-22602
Publicitat i propaganda festes
4520-22607
Festes populars
4520-22608
Despeses viatges i allotjaments festes
4521-60100
Inversió nova instal.esportives
453-210
Manteniment i conservació patrimoni
453-22602
Publicitat i propaganda patrimoni
453-22608
Despeses viatges i desplaç.patrimoni
453-682
Inversions patrimoni històric

6.239,00
10.225,00
11.332,00
30,00
1.420,00
5.890,00
9.558,00
3.217,00
11.600,00
1.076,00
598,00
3.555,00
41.262,00
3.279,00
17.150,00
373,00
948,00
321,00
6.501,00
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454-22001
454-22602
454-22706
454-625
4550-21900
4550-22601
4550-22602
4550-22706
4550-625
4550-626
463-22601
463-22606
463-22607

Premsa, revistes i llibres biblioteca
Publicitat i propaganda biblioteca
Estudis i treballs tècnics biblioteca
Mobiliari i estris biblioteca
Altre immob. matèria joventut
Atencions protocolàries joventut
Publicitat i propaganda joventut
Estudis i treballs tècnics joventut
Mobiliari i estris joventut
Equips informàtics joventut
Publicitat i propaganda part.ciutadana
Programes activitats barris
Festes populars participació ciutadana
Total Grup Funció 4

5.600,00
1.089,00
6.163,00
249,00
1.724,00
5.355,00
9.552,00
12.172,00
300,00
700,00
3.247,00
33.176,00
17.274,00
231.175,00

GRUP FUNCIÓ5:
511-21000
511-214
511-22100
511-623
511-625

Reparació,
manten.i
conserv.vies
21.025,00
públiques
Reparació
material
transport
vies
4.734,00
públiques
Submin.energia elèctrica vies públiques 1.270,00
Maquinària i instal.vies públiques
317,00
Mobiliari i estris vies públiques
3.288,00
Total Grup Funció 5
30.634,00

GRUP FUNCIÓ6:
622-213
Reparació maquinària mercats
Total Grup Funciió 6
TOTAL INCREMENTS

6.142,00
6.142,00
427.688,91

PARTIDES A MINORAR:
PARTIDA
GRUP FUNCIÓ 1:
111-16000
111-16002
1210-16200
1210-48900
1214-120
1214-121
1214-16000

DENOMINACIÓ

TOTAL

Seguretat social órgans govern
Seguretat social event.òrgans govern
Formació personal òrgans govern
Subvencions associacions taxistes
Retribucions bàsiques SAC
Retribucions complementàries SAC
Seguretat social funcionaris SAC
Total Grup Funció 1

18.000,00
12.000,00
5.000,00
7.000,00
12.000,00
10.000,00
2.516,50
66.516,50

GRUP FUNCIÓ 2:
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222-120

GRUP FUNCIÓ 3:
3130-22605
3130-22609
3221-16000
323-22609

GRUP FUNCIÓ 4:
412-22600
431-13000
431-16000
432-121
432-16000
433-13000
433-16000
442-22700
454-121
4551-223
4551-224
4551-22706

GRUP FUNCIÓ 5:
511-16000

GRUP FUNCIÓ 6:
611-203

Retribucions bàsiques policia
Total Grup Funció 2

6.357,00
6.357,00

Ajudes assistencials Gilesa Borner
Projecte Equal
Seguretat social taller d'ocupació
Despeses diverses Equal E-Crea
Total Grup Funció 3

6.372,15
8.405,53
879,55
71.207,18
86.864,41

Cànon sanejament govern balear
Personal laboral neteja edificis
Seguretat Social neteja edificis
Retribucions complementàries urbanisme
Seguretat social urbanisme
Personal laboral parcs i jardins
Seguretat social parcs i jardins
Recollida fems i neteja viària
Retribucions complementàries biblioteca
Transports casal de joves
Assegurances casal de joves
Estudis i treballs tècnics casal de joves
Total Grup Funció 4

7.000,00
9.000,00
50.000,00
4.000,00
12.000,00
8.000,00
7.514,00
100.000,00
8.000,00
3.000,00
2.661,00
20.000,00
231.175,00

Seguretat social vies públiques
Total Grup Funció 5

30.634,00
30.634,00

Renting maquinària admó.financera
Total Grup Funciió 6

6.142,00
6.142,00

TOTAL MINORACIONS

427.688,91

L’import dels crèdits que es pretenen minorar és igual al dels crèdits que s’incrementen,
mantenint-se l’equilibri pressupostari exigit per l’article 16.2 del R.D. 500/90 de 20 d’abril.
Eivissa, 30 de desembre de 2005. L’ALCALDE, Sgt.: Cristina Ferrer Ferrer, Alcaldessa Acctal. En
don fe, EL SECRETARI, Sgt.:Letizia UnzainTarantino, Secretària Acctal.”; dictaminat per la
Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, per unanimitat s’acorda quedar assabentats.
5.3.- Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent:
“DECRET.- De conformitat amb el que estableix l’article 180 del R.D.L. 2/2004 de 5 de març pel
que s’aprova el Text Refós de la LRHL, i d’acord amb el que es disposa en les Bases d’Execució
del Pressupost General per a l’exercici 2005, amb aquest decret vinc en ordenar, dins del vigent
Pressupost Ordinari de la Corporació, l’aprovació de la següent:
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MODIFICACIÓ

DE

CRÈDITS

PARTIDES A INCREMENTAR:
PARTIDA

DENOMINACIÓ

IMPORT

011-913

Amortització préstecs llarg termini.....................

0,09

TOTAL INCREMENTS.........................................
PARTIDES A MINORAR:

0,09

PARTIDA

DENOMINACIÓ

IMPORT

011-310

Interessos préstecs de l’interior..........................

0,09

TOTAL MINORACIONS.....................................

0,09

L’import dels crèdits que es pretenen minorar és igual al dels crèdits que s’incrementen,
mantenint-se l’equilibri pressupostari exigit per l’article 16.2 del R.D. 500/90 de 20 d’abril.
Eivissa, 30 de desembre de 2005. L’ALCALDE, Sgt.: Cristina Ferrer Ferrer, Alcaldessa Acctal. En
don fe, EL SECRETARI, Sgt.: Letizia Unzain Tarantino, Secretària Acctal.”; dictaminat per la
Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, per unanimitat s’acorda quedar assabentats.
5.4.- Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent:
“DECRET.- Vist l’expedient relatiu a les modificacions de crèdit dins del vigent Pressupost del
Patronat Municipal d’Esports per a 2005. Considerant que segons certifica el Sr. Interventor,
l’expedient compleix el que disposen l’article 178 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text
Refós de la LRHL, l’article 39 del RD 500/90 de 20 d’abril, i les Bases d’Execució del Pressupost
General d’aquesta Corporació per a l’exercici de 2005.
Procedeix aprovar l’expedient, incrementant-se els crèdits de les partides de despeses del
Pressupost del Patronat Municipal d’Esports vigent que es relacionen, i que tenen caràcter
d’ampliables.
Partida ampliable
Crèdit pressupostari
Ampliació
Crèdit
vigent pressupost
inical + ampliacions
aprovada
total
--------------------------------------------------------------------4521-83000
1,00
5.535,88
5.536,88
TOTAL AMPLIACIONS................................................................5.535,88
==========================================
Introduint-se en el Pressupost d’ingressos les següents modificacions:
Concepte Pressupost
Previsió Pressupost
Increment
Ingressos afectats
inicial + ampliacions
consignació
--------------------------------------------------------------------83000
1,00
5.535,88
TOTAL IGUAL A LES AMPLIACIONS
5.535,88
======================================================

Total
consignació
---------------5.536,88
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Sent aquesta resolució ferm i executiva, sense necessitat d’ulteriors tràmits, per tant es procedirà
per part dels Serveis Econòmics a introduir les modificacions de crèdits, amb efectes immediats.
Eivissa, 30 de desembre de 2005. EL PRESIDENT, Sgt.: Roque Lopez Morcillo, President Patronat
Esports. En don fe, EL SECRETARI, Sgt.: José Boned Homobono, Secretari Patronat Esports.”;
dictaminat per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, per unanimitat s’acorda quedar
assabentats.
5.5.- Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent:
“DECRET.- De conformitat amb el que estableix l’article 180 del R.D.L. 2/2004 de 5 de març pel
que s’aprova el Text Refós de la LRHL, i d’acord amb el que es disposa en les Bases d’Execució
del Pressupost General per a l’exercici 2005, amb aquest decret vinc en ordenar, dins del vigent
Pressupost del Patronat Municipal d’Esports, l’aprovació de la següent:
MODIFICACIÓ

DE

CRÈDITS

PARTIDES A INCREMENTAR:
PARTIDA

DENOMINACIÓ

IMPORT

4521-151

Gratificacions Patronat Esports.................................

10.050,22

TOTAL INCREMENTS.........................................

10.050,22

PARTIDA

DENOMINACIÓ

IMPORT

4521-130
4521-150
4521-16000

Personal laboral Patronat Esports.........................
Productivitat personal Patronat Esports..................
Seguretat Social Patronat Esports.......................

8.005,09
1.596,53
448,60

TOTAL MINORACIONS......................................

10.050,22

PARTIDES A MINORAR:

L’import dels crèdits que es pretenen minorar és igual al dels crèdits que s’incrementen, mantenintse l’equilibri pressupostari exigit per l’article 16.2 del R.D. 500/90 de 20 d’abril.
Eivissa, 30 de desembre de 2005. EL PRESIDENT, Sgt.: Roque Lopez Morcillo, President Patronat
Esports. En don fe, EL SECRETARI, Sgt.: José Boned Homobono, Secretari Patronat Esports.”;
dictaminat per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, per unanimitat s’acorda quedar
assabentats.
5.6.- Conforme al que estableix l’art. 42 del RD 2568/86, de 28 de novembre, l’Alcalde dóna compte
d’estar a disposició de tots els Corporatius el Llibre de Resolucions de l’Alcaldia, per al seu
coneixement. En queden assabentats.
6è. Mocions sense proposta d’acord:
No se’n presentaren.
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El Grup Municipal Popular, de conformitat amb l’art. 91.4 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Régim Jurídic de les Corporacions Locals, presenta una moció amb proposta
d’acord, del tenor literal següent:
“MOCIÓN URGENTE CON PROPUESTA DE ACUERDO
VIRTUDES MARI FERRER, Regidora del Ayuntamiento de Eivissa, de acuerdo con lo que dipone
el artículo 91.4 del ROF y la Ley de Bases de Régimen Local, expone la siguiente MOCIÓN
URGENTE CON PROPUESTA DE ACUERDO para su discusión en el pleno de la Corporación:
La ausencia injustificada del Alcalde de Eivissa, el Sr. Xico Tarrés, en los actos
institucionales del Dia de Baleares celebrados el pasado 28 de febrero, constituye un acto de
deslealtad hacia la institución que representa, el Ayuntamiento de Eivissa, así como a todos los
ciudadanos del municipio que comprobaron cómo el Alcalde de la ciudad anfitriona de esta
celebración prefería anteponer los intereses de su partido por encima de los intereses y deberes de
la institución. Con ello, no sólo se hizo un uso partidista del Ayuntamiento de Eivissa, apropiándose
del nombre de la institución para hacer política de partido, sino que tambíén supuso una grave falta
de respeto hacia los reconocidos con las distinciones otorgadas durante la celebración así como a
todos los asistentes que tenían el derecho a compartir esos momentos en un clima de respeto y
democracia.
Por todo ello
SOLICITAMOS:
La dimisión del Alcalde de Eivissa.
Eivissa a 2 de marzo de 2006.”.
Intervencions:
Sr. Tarrés: Diu que la Sra. Marí hauria d’entendre que això no és una moció urgent. Si els actes als
quals es refereix tenguessin lloc demà es podria discutir l’urgència però no és el cas. Com a cap de
l’oposició d’aquest ajuntament hauria de saber quan l’alcalde és a Eivissa i quan no, i si no hi és
resulta molt difícil que hi pugui assistir. A més pretén discutir d’un assumpte per caràcter d’urgència
quan prèviament s’ha dedicat a titllar l’alcalde de “batasunero”, d’inconstitucional, etc. Si la Sra.
Marí preguntàs si en cas que ell hagués estat a Eivissa hauria assistit a l’acte, llavors ell li hauria
contestat. Però això no és el que ell va contestar. Per tant, no procedeix tractar aquesta moció.
Sra. Marí: Demana si pot intervenir
Sr. Tarrés: Respon que no correspon perquè ja s’ha tractat el tema.
Sotmesa a votació la urgència de la moció, és desestimada amb els vots en contra dels Srs. Tarrés,
Campillo, Pizarro, Torres, Roldán, López, Llombart i Sres. Costa, Mayans i Ferrer i a favor dels Srs.
Arabí, Prats, Comas, Ribas, Díaz de Entresotos, Rodríguez i Sres. Marí Ferrer, Marí Torres i
Domínguez.
7è. Precs i preguntes:
7.1.- Preguntes escrites del Sr. Rodríguez, del tenor literal següent:
a) “Ilmo.Sr.
PREGUNTA QUE FORMULA EL CONCEJAL JUAN RODRIGUEZ PARA SER
CONTESTADA POR ESCRITO EN EL PRÓXIMO PLENO DE LA
CORPORACIÓN
Juan Rodríguez, Regidor de esta Corporación, adscrito al Grupo Municipal Popular formula la
siguiente cuestión:
Solicitamos al concejal responsable del área:
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-conocer el presupuesto con el que cuenta el Ayuntamiento para desarrollar Ibiza Cup 2006
así como la financiación de este certamen deportivo. Fdo. Juan Rodríguez.”.
b) “Ilmo.Sr.
PREGUNTA QUE FORMULA EL CONCEJAL JUAN RODRIGUEZ PARA SER
CONTESTADA POR ESCRITO EN EL PRÓXIMO PLENO DE LA
CORPORACIÓN
Juan Rodríguez, Regidor de esta Corporación, adscrito al Grupo Municipal Popular formula la
siguiente cuestión:
Solicitamos al concejal responsable del área:
-conocer cómo se ha contratado a Pep Portolés y Ramón Planes para el asesoramiento y
coordinación de los equipos técnicos de los clubes de fútbol base de Vila: fecha del contrato,
duración, tipo de contrato, retribución y proceso selectivo. Fdo. Juan Rodríguez.”.
Sr. Tarrés: Hi havia dos preguntes del Sr. Juan Rodríguez. Una d’elles és sobre el pressupost de
l’Ibiza Cup, que se li contesta per escrit. L’altra és referent sobre un contracte amb el senyor Pepe
Portolés i Ramon Planas per assessorament i coordinació dels equips tècnics dels clubs de futbol
base d’Eivissa -fitxa del contracte, durada, tipus de contracte, retribució i procés selectiu. De
moment no hi ha cap contracte. En el seu moment s’informarà a la Junta del Patronat d’Esports. Ha
d’estar sota el control de la fundació de futbol en la qual s’està treballant. De moment els senyors
Pepe Portolés i Ramon Planas fan feines puntuals les quals cobren a través de factures. Quan el
contracte estigui llest s’informarà sobre els requisits.
Contestació escrita a la pregunta a), del tenor literal següent:

GASTOS
PERSONAL
DIRECTOR DEPORTIVO
SECRETARIA
RESPONSABLES AREAS

11000
6000
2000
3000
11.000

VIAJES-INVITADOS

26348

ACCIONA
ISCOMAR
AVION
BILLETES EXTRAS

BARCELONA 2
ESPAÑOL
ALBACETE 2
SEL-SUD-AMER
MALLORCA

9600 VALENCIA
2112
2328 VILLAREAL2 4224
2227 REGGINA
2000
2000 EXTRAS
880
977
26.348

VIAJES-EQUIPOS

64894
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ACCIONA
ISCOMAR
AVION
BILLETES EXTRAS
64894
TRASLADOS-INVITADOS
TAXIS
AUTOBUSES

6400
400
6000
6400

TRASLADOS-EQUIPOS
TAXIS
AUTOBUSES

14200
200
14000
14200

HOTELES-INVITADOS

32880

DON TONI FIESTA
CLUB DON TONI FIESTA

BARCELONA 2
ESPAÑOL
ALBACETE 2
SEL-SUD AMER
MALLORCA

5760 VALENCIA
2880 VILLAREAL2
5760 REGGINA
2880 EXTRAS
2880

2880
5760
2880
1200
32880

HOTELES-EQUIPOS

107280

DON TONI FIESTA
CLUB DON TONI FIESTA
107280
ADMINISTRACION

2500

TELEFONO,MATERIAL,OFICI
2500
OBSEQUIOS
MOCHILAS
TROFEOS
FIESTA FINAL

13600
4000
1600
8000

13600
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IMAGEN PUBLICIDAD
CAN IMPRES
WEB-IBIZA IMPULSO
IBOSIM-IMPRENTA
MESVALID
IBIZA-IMPULSO DVD

6.100
1600
1200
1600
200
1500
6100

VARIOS

1200

FITA
MADERAS IBIZA
NACEX
INTERES/COMISION BANCO
GASOLINA
CAFETERIA JESUS
COMIDA RAPIDA
IMPREVISTOS
1200

SUMA

286402

PRESUPUESTO 2.006

INGRESOS:
•
•

•
•
•
•

CUOTAS DE INSCRIPCION EQUIPOS 37 X150 ......................
PATROCINIO-SPONSORS ....................................................
MERCHANDISE....................................................................
SORTEO..............................................................................
GESTION KIOSKO-BARES.....................................................
SUBVENCION INSTITUCIONAL..............................................

5.550
17.602
1.500
2.000
3.000
10.000
39.652

•

PACK VIAJE 260 EUROS PAX (VIAJE BARCO+HOTEL.PC+TRASLADOS)
190 PAX DENIA-ISCOMAR......................................
49.400
49.400

•

PACK VIAJE 250 EUROS PAX (VIAJE BARCO+HOTEL.PC+TRASLADOS)
180 PALMA-ACCIONA ..............................................
45.000
45.000

•

PACK VIAJE 275 EUROS PAX (VIAJE BARCO+HOTEL.PC+TRASLADOS)
428 PAX BARCELONA-ACCIONA..............................
117.700
126 PAX VALENCIA-ACCIONA..................................
34.650
152.350
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SUMA ------------------------286.402 EUROS

7.2.- a) Prec de la Sra. Marí: Demana que no s’apropiïn de la institució perquè el dia 28 de febrer
es va informar a Protocol del Govern Balear que l’Ajuntament d’Eivissa no assistiria a l’acte de la
Diada de les Illes Balears. Això vol dir que els regidors que van manifestar públicament la seua
intenció d’assistir a l’acte es van trobar que s’havia desconfirmat la seua assistència. Per tant
demana que no es parli en el seu nom.
b) Pregunta de la Sra. Marí: Quant a les preguntes, diu que s’han interessat en conèixer
l’expedient de contractació pel qual s’ha adjudicat la contractació de la publicitat de l’aprovació
inicial del PGOU, cosa bastant surrealista perquè les lleis només es publiciten quan estan
definitivament aprovades. La pregunta en concret és perquè no hi ha un expedient de contractació
sobre aquesta campanya, ja que ni tenen coneixement d’ella ni els consta que s’hagi tramitat.
Contesta el Sr. Tarrés en relació al prec: Diu que abans de res li agrairà que si té constància que
els fets que ha explicat en el seu prec són certs li comuniqui perquè en aquest cas prendrà mesures
a fi que no torni a passar. De tota manera a ell li consta que no ha estat així, i de fet al comunicat
que es va enviar a tots els mitjans de comunicació es parla de “l’equip de govern de l’Ajuntament”.
No parla dels regidors de l’oposició. Però si té constància que la cosa ha passat d’una altra manera
li prega que li faci saber.
Sra. Marí: Diu que si li ha fet aquest prec és perquè el cap de protocol del Govern de les Illes
Balears li ha dit que això ha passat. A més, les cadires de l’Ajuntament d’Eivissa no estaven
reservades. A l’entrecomillat dels mitjans de comunicació es parla de l’Ajuntament.
Sr. Tarrés: Diu que li repeteix que si la Sra. Marí li pot demostrar amb l’escrit que se li va remetre a
Protocol del Govern de les Illes Balears que les coses van ser com ella diu, que ho faci. Diu que li
passa la nota de premsa que es va remetre als mitjans.
Contestació al Sr. Campillo en relació a la pregunta: Diu que, quant a la contractació de la
campanya del PGOU, no hi ha expedient de contractació perquè la despesa no passa de 12.000
euros. Hi ha una reserva de despesa i per tant s’ha fet la contractació normal en aquestos casos.
7.3.- Preguntes del Sr. Comas:
a) El passat dia 15 de febrer al pàrquing del carrer Múrcia es van retirar una sèrie de vehicles i no
es van deixar els adhesius que es fan servir en aquestos casos. No es van portar al dipòsit
municipal sinó que es van estacionar al pàrquing al costat del Multicines. Voldrien saber perquè es
va dur a terme aquesta actuació, perquè no es va informar als afectats ni tampoc es va seguir el
procediment habitual.
b) Una altra pregunta, seguint amb temes de seguretat. El grup Popular va expressar la seua
preocupació sobre el mal estat de les murades d’Eivissa. Hi ha pintades a diversos punts i no s’ha
fet res per eliminar-les. Igualment dóna molt mala imatge l’escala que hi ha al costat. Té aquelles
barreres que es van posar perquè no s’hi passi perquè dona molt coratge passar-hi. A més, s’han
cremat dos cotxes a les immediacions de Dalt Vila. La sensació que dóna és d’abandonament.
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Dies enrere s’han cremat contenidors de fems. Es va interessar per saber si es tractava d’algun
grup. Diu que no li van saber contestar. La policia li va dir que l’informarien quan sabessin alguna
cosa. Pel que fa al que es va cremar dia 17 li van dir que es tractava d’alguna pancarta o bandera
que es va cremar durant la manifestació i que es va dipositar dins d’un contenidor sense estar ben
apagada. Voldria saber si l’Ajuntament pensa prendre mesures per reclamar els danys i perjudicis
causats al patrimoni municipal a l’organització d’aquesta manifestació.
c) La darrera pregunta és si ja que el Sr. Alcalde no va poder ser a Eivissa pels actes del Dia de les
Illes Balears, en qui va delegar la seua representació.
Contestació del Sr. Llombart a la pregunta a): Diu que no té la informació de tots els detalls dels
cotxes que es retiren. No té inconvenient d’obtenir la informació i explicar-li què ha passat. De tota
manera diu que es relativament habitual que un cotxe que no ha comès una infracció o que ha estat
involuntària, sigui desplaçat pel servei de la grua municipal. En aquest cas, el que fa tothom és
trucar a la policia, la qual l’informa d’on ha estat aparcat el seu vehicle. De vegades es tracta que
s’ha de pintar un carrer, o que s’ha de deixar passar a un vehicle que no pot sortir. Per tant, diu que
s’imagina que pot haver passat una cosa semblant.
Pel que fa a la crema de dos cotxes, diu que només té coneixement de la crema d’un d’ells.
Està denunciat a la Policia Nacional i la mateixa els ha pregat que no el retirin de moment perquè
ho puguin investigar. Demana al Sr. Comas que no faci responsables a l’equip de govern de que
passin aquestes coses. La Policia està patrullant cada vegada amb més eficàcia però no pot evitar
totes les infraccions.
Contestació de la Sra. Costa a la pregunta b): Quant a les pintades de les murades, amb el que
ha explicat el Sr. Llombard queda quasi explicat. No poden perseguir a tots els vàndals que
s’atreveixen fins i tot a danyar un bé patrimonial. Quant a l’actuació de retirar-ho, ho ha de fer gent
especialitzada que ho retiri sense afectar al bé.
Contestació del Sr. Tarrés a la pregunta c): Diu que vol deixar una cosa molt clara, i és que
comparteix totalment el text del comunicat que va emetre l’equip de govern. I si ell hagués estat a
Eivissa no hagués assistit a aquest acte. Durant la seua absència, la delegació pel que fa a la
representació de l’Ajuntament estava feta al Sr. Campillo.
Sr. Campillo: Demana si tal vegada el Sr. Comas vol que la pròxima vegada el truqui per telèfon
per consultar-li si ha d’assistir a l’acte, si pot anar a la manifestació o si es pot quedar enmig, de
manera que el Sr. Comas quedi tranquil. D’altra manera, demana que el Sr. Comas respecti el que
ell decideixi que ha de fer.
Sr. Comas: Diu que cada u té dret a fer “de su capa un sayo”, però institucionalment no.
Sr. Tarrés: Diu que ja que ha expressat aquesta opinió li contestarà que evidentment és el que s’ha
de fer. Les institucions han d’estar per damunt de moltes coses però la democràcia també, i la
democràcia consisteix en saber escoltar als ciutadans. No individualment perquè no tothom té raó ni
amb col·lectius petits, però quan un grup és prou ample convé evitar fractures socials. Es la seua
manera de pensar. L’equip de govern pensa que davant les manifestacions que hi ha hagut en els
darrers temps convé que les institucions reflexionin i mirin d’arribar a acords.
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7.4.- Sr. Díaz: Recorda la petició perquè es compleixi el ROF en el sentit que a la sala de plens hi
hagi una efígie del Rei.
Contestació del Sr. Campillo: Diu que sap que li han explicat que han encarregat un bust del Rei
perquè figuri a la sala de plens de Can Botino.
Sr. Tarrés: Diu que referent a les comunicacions al cap de protocol del Govern de les Illes Balears
li pot mostrar tant la carta que se li va adreçar com el missatge del telèfon mòbil que se li va enviar
on es fa referència a l’equip de govern de l’Ajuntament.
Sra Marí: Diu que quan els fets coincideixen amb allò que li conten, normalment s’ho creu més que
les proves que després es puguin inventar per justificar quan les coses s’han fet malament. Diu que
li sap molt de greu que juguin així.
Sr. Tarrés: Diu que li reitera el seu respecte personal i d’ell no sortiran manifestacions com les que
la Sra. Marí li ha adreçat a ell, perquè el respecte està per damunt d’algunes coses.
Sra. Marí: Diu que tant el Sr. Tarrés com ella són alguna cosa més que ciutadans particulars. El Sr.
Tarrés és el representant d’una institució, i el Grup Popular creu que no han representat com calia
al municipi faltant a l’acte del Dia de les Illes Balears, essent a més el municipi amfitrió. Per tant, el
Sr. Tarrés no li ha de donar explicacions a ella sinó al conjunt de ciutadans del municipi. Ella
respecta les seues decisions, però demana que el Sr. Tarrés respecti també l’opinió del Grup
Popular.
Sr. Tarrés: Diu que l’alcalde on ha de donar explicacions és en aquest ple. Ell no surt a explicar
fora quan hi és i quan no hi és. La Sra. Marí segueix parlant de respecte quan tracta a l’alcalde de
la ciutat d’Eivissa de batasunero i de feixista. Simplement li dirà, el dia que li vulgui dir, que per les
seues actuacions no és digna d’ocupar el càrrec que està ocupant, i li dirà aquí dins.
Sr. Marí: Diu que el grup que normalment no acudeix als actes amb motiu del Dia de la Constitució
és Batasuna, i el que varen fer és comparar actituds. Diu que està claríssim que no és el que el
PSOE sol fer. Mai havia passat que el PSOE ha tengut una actitud com aquesta. De fet, la Sra.
Joana Barceló, representant del PSOE i l’alcalde de Formentera, hi eren. Demana si és que tothom
està equivocat menys el PSOE d’Eivissa. Cadascú és ben lliure de fer el que vulgui, però han
d’acceptar que se’ls critiqui.
Sr. Tarrés: Diu que la Sra. Marí es confon contínuament. La democràcia atorga uns drets i uns
deures, i la democràcia consisteix també en protestar per uns fets de la manera que un creu que ha
de fer. Parlant de democràcia, aquest és l’únic Ajuntament de l’illa on es pot produir un fet com el
d’ara mateix, on es pot discutir sense cap límit. Per tant, diu que no correspon que la Sra. Marí li
doni lliçons per una protesta contra una institució que no tracta les mocions que presenta l’oposició.
D’alguna manera els ciutadans i els polítics han de posar de manifest que no estan d’acord amb el
funcionament no democràtic d’una institució. És l’única manera de protestar que tenen.
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les tretze hores i quinze minuts del dia, de
la qual se n’estén la present Acta que consta de dinou folis que, amb mi el Secretari, firmen tots els
assistents.
De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific.
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