ORDRE DEL DIA
1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l’acta::
- Acta núm. 03/09, ordinària de data 27 de febrer
2n.- Aprovació Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament d’Eivissa i el Consell Insular d’Eivissa
per a la posada a disposició d’un terreny per a la construcció i posterior cessió d’una escoleta
infantil.
3r.- Mocions amb proposta d’acord:
1.- Moció del Grup Popular sobre proposta d’acord per a millorar el finançament local
mitjançant la recuperació per al municipi de l’I.V.A. generat en la contractació de les obres del Fons
Estatal d’Inversió Local.
2.- Moció del Grup Popular sobre proposta d’acord per a l’aprovació de subvencions fiscals en
l’impost de béns immobles de l’habitatge habitual d’acord amb criteris de renda.
3.- Moció del Grup Popular sobre proposta d’acord per a sol·licitar a l’Autoritat Portuària la
instal·lació immediata d’uns serveis mínims en el dic de Botafoc.
4t.- Decrets i comunicacions.
5è.- Mocions sense proposta d’acord:
1.- Moció del Grup Popular sobre d’adjudicació del projecte “Platges del Segle XXI”.
2.- Moció del Grup Popular sobre el programa “Escoles d’Estiu”.
6è.- Precs i preguntes.

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 29 DE MAIG DE 2009.
ASSISTENTS:
Sr. Alcaldessa-Presidenta:
Sra. Lurdes Costa Torres
Srs. Regidors:
Sr. Santiago Pizarro Simon
Sr. Vicente Torres Ramón
Sr. Vicente Ferrer Barbany
Sra. Sandra María Mayans Prats
Sr. Marcos Costa Tur
Sra. Irantzu Fernández Prieto
Sr. Juan Manuel Rubio Córdoba
Sra. Vicenta Mengual Lull
Sr. Rafael Ruiz González
Sr. Enrique Francisco Sánchez Navarrete
Sra. Virtudes Marí Ferrer
Sr. Antonio Prats Costa
Sra. María del Pilar Marí Torres
Sr. Jaime León Díaz de Entresotos Cortés
Sr. Rafael Triguero Costa
Sra. Carolina Cava de Llano Carrió
Sr. Alejandro Marí Ferrer
Sra. Olga Martínez Parra
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Sra. Adrián Trejo de la Rosa
Srs. que falten amb excusa:
Sr. Ricardo Pedro Albín Pascual
Secretari-Acctal.:
Sr. Joaquim Roca Mata
Interventor-Acctal:
Sr. Mario Añibarro Juan

ACTA NÚM. 07/09
A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les onze hores i trenta minuts del dia vint-i-nou de maig de
dos mil nou; sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa-Presidenta, Sra. Lurdes Costa Torres, es
reuneixen els Srs. Regidors expressats al marge per tal de celebrar sessió ordinària de l'Excm.
Ajuntament Ple, en primera convocatòria, per a la qual han estat citats de forma reglamentària.
Actua de secretari el Lletrat de la Corporació que subscriu.

DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA

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 núm. 3/09, relativa a la sessió ordinària de data 27 de
febrer.

2n.- Aprovació Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament d’Eivissa i el Consell Insular
d’Eivissa per a la posada a disposició d’un terreny per a la construcció i posterior cessió
d’una escoleta infantil:
Donat compte de la Proposta d’Acord de la Regidora d’Educació i Joventut, del tenor literal
següent:
“PROPOSTA D’ACORD DE LA REGIDORA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT AL PLE DE
L’AJUNTAMENT D’EIVISSA.
Assumpte: Aprovació del Conveni de Col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i
l’Ajuntament d’Eivissa per la posada a disposició d’uns terrenys a Eivissa, la construcció
d’una escoleta i cessió de l’immoble.
Vist l’expedient instruït per l’aprovació del Conveni de Col·laboració entre el Consell Insular
d’Eivissa i l’Ajuntament d’Eivissa per la posada a disposició d’uns terrenys a Eivissa, la construcció
d’una escoleta i cessió de l’immoble.
Vista la nota de conformitat dels Serveis Jurídics de data 19 de maig de 2009, mitjançant el present
i ateses les atribucions que tinc conferides per la legislació vigent,
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Es proposa al Ple de la Corporació la adopció del següent:
ACORD
Primer.- Aprovar el Conveni de Col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament
d’Eivissa per la posada a disposició d’uns terrenys a Eivissa, la construcció d’una escoleta i cessió
de l’immoble annexat al present acord.
Eivissa, 19 de maig de 2009.
LA REGIDORA D’EDUCACIÓ
I JOVENTUT
Sgt. Irantzu Fernández Prieto”
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR D’EIVISSA I L’AJUNTAMENT
D’EIVISSA PER A LA POSADA A DISPOSICIÓ D’UNS TERRENYS A EIVISSA, LA
CONSTRUCCIÓ D’UNA ESCOLETA I CESSIÓ DEL L’IMMOBLE.
Eivissa, a _____ de ______________ de 2009.
Reunits:
D’una banda, l’Honorable Xico Tarrés Marí, President del Consell Insular d’Eivissa, que actua en
nom i representació d’aquesta Institució de conformitat amb allò que disposa l’art. 9 de la Llei
8/2000 de 27 d’octubre de Consells Insulars.
I d’altra, la Sra. Lurdes Costa Torres, Alcaldessa de l’Ajuntament d’Eivissa, que actua en nom i
representació d’aquesta Institució, d’acord amb allò que disposa l’art. 21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2
d’abril reguladora de les Bases de Règim Local.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest Conveni i
EXPOSEN
I. Que el Consell Insular d’Eivissa, conscient de la mancança dels serveis d’Escoleta existents
a l’illa d’Eivissa, té la intenció de construir-ne de noves i una d’elles al municipi d’Eivissa. Per
aquest motiu durant el present any s’ha demanat la col·laboració de l’Ajuntament d’aquest
municipi per disposar d’un terreny adequat per a la construcció d’una Escoleta d’infants.
II. Que l’Ajuntament d’Eivissa també és conscient de les necessitats de dotar el terme
municipal de serveis d’Escoletes infantils per promoure un increment progressiu de l’oferta
de places públiques en el primer cicle d’educació infantil (0-3 anys), davant la gran demanda
i necessitats del municipi d’Eivissa.
III. Que per tot això, i a fi d’aconseguir la construcció de la nova escoleta, ambdues institucions
consideren idoni que l’Ajuntament posi a disposició del Consell Insular el terreny de 1.311,85
m2 del barri de Can Cantó que llinda al nord en línea de 40,09 m amb la parcel·la de
procedència; al sud amb la parcel·la P.P.11 en línia de 32,52 m; al est amb el carrer des
Cubells en línia de 32,25 m i; a l’oest amb línia recta de 40,80 m, d’ells 35,38 m amb la
tanca del col·legi públic Can Cantó i 5,42 m amb línia exterior de prolongació del tancat, que
es grafia com a annex I.Una vegada finalitzades les obres de construcció i l’equipament
d’aquesta instal·lació, es cedirà gratuïtament la propietat a l’Ajuntament d’Eivissa per a la
gestió i prestació dels serveis d’Escoleta.
IV. Que les Institucions signatàries estan d’acord en signar el present Conveni amb l’objecte de
que es produeixi la posada a disposició del terreny i de definir les condicions de la
col·laboració amb la finalitat de dur a terme la construcció d’una Escoleta pel CIE i la
posterior cessió de la en propietat, una vegada construïda i equipada.
En atenció a tot l’exposat, ambdues parts acorden signar el present Conveni de col·laboració amb
subjecció a les següents:
CLÀUSULES
PRIMERA: constitueix l’objecte del present Conveni de col·laboració establir les bases que han de
permetre la consecució dels objectius assenyalats a la part expositiva d’aquest document: Posada a
disposició del Consell Insular d’Eivissa del terreny de1.311,85 m2 del barri Can Cantó que llinda al
nord en línea de 40,09 m amb la parcel·la de procedència; al sud amb la parcel·la P.P.11 en línia de
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32,52 m; al est amb el carrer des Cubells en línia de 32,25 m i; a l’oest amb línia recta de 40,80 m,
d’ells 35,38 m amb la tanca del col·legi públic Can Cantó i 5,42 m amb línia exterior de prolongació
del tancat, per a la construcció d’una Escoleta infantil i la posterior cessió gratuïta per part del CIE
a l’Ajuntament d’Eivissa d’aquesta instal·lació per a la seva gestió.
SEGONA: L’Ajuntament d’Eivissa posa a disposició del Consell Insular d’Eivissa la parcel·la de
1.311,85 m2 del barri Can Cantó que llinda al nord en línea de 40,09 m amb la parcel·la de
procedència; al sud amb la parcel·la P.P.11 en línia de 32,52 m; al est amb el carrer des Cubells en
línia de 32,25 m i; a l’oest amb línia recta de 40,80 m, d’ells 35,38 m amb la tanca del col·legi públic
Can Cantó i 5,42 m amb línia exterior de prolongació del tancat, que consta grafiada en el plànol
que s’adjunta com a annex I al present Conveni. La mencionada parcel·la ha estat segregada
mitjançant Decret de data 19 de maig de 2009 trobant-se la inscripció registral de la segregació
realitzada pendent d’inscripció en el Registre de la Propietat.
TERCERA: El Consell Insular d’Eivissa accepta la posada en disposició de l’anterior parcel·la i es
compromet a iniciar els tràmits reglamentaris establerts per a la construcció d’una Escoleta d’infants
als terrenys que l’Ajuntament d’Eivissa ha posat a la seva disposició.
QUARTA: el Consell Insular d’Eivissa, una vegada finalitzades les obres de construcció de
l’Escoleta i degudament equipada, cedirà gratuïtament (previs els tràmits reglamentaris establerts),
a l’Ajuntament d’Eivissa la propietat de l’immoble per a la gestió del servei.
CINQUENA: el CIE es compromet a cedir l’Escoleta infantil a l’Ajuntament d’Eivissa totalment
finalitzada i equipada abans de quatre anys a comptar des de la signatura del present Conveni.
SISENA: l’Ajuntament d’Eivissa, rebuda la cessió de l’Escoleta s’encarregarà de la seva gestió i
manteniment, d’acord amb les condicions del document que es redacti a l’efecte.
SETENA: l’incompliment de les clàusules d’aquest Conveni per qualsevol de les parts signatàries
podria donar lloc a la seva resolució, amb denúncia prèvia de qualsevol de les parts signants
manifestada per escrit.
VUITENA: el present Conveni estarà en vigor des del dia de la seva signatura i finalitzarà una
vegada que s’accepti l’Escoleta per l’Ajuntament d’Eivissa.
De conformitat am l’expressat anteriorment i perquè tingui els efectes que pertoquin, en exercici de
les funcions de les quals les parts són titulars, signen aquest acord en duplicat exemplar al lloc i
data assenyalats ut supra.
Pel Consell Insular d’Eivissa
Per l’Ajuntament d’Eivissa
Xico Tarrés Marí
Lurdes Costa Torres”
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Serveis Personals i Promoció Econòmica.
Intervencions:
Sra. Martínez: Davant la necessitat de places escolars en educació infantil, votaran a favor de la
cessió d’aquest terreny. Mirant els plànols on estarà ubicada aquesta Escoleta, veuen que està vora
l’escola de can Cantó, i tenguent en compte que aquesta escola pública està pendent d’una
ampliació per passar d’una línia a doble línia, no entenen on estarà ubicada aquesta ampliació.
Voldrien que els expliquin on es farà i per quan.
Sra. Fernández: Quan a l’escoleta, tots estan d’acord que és una necessitat. Respecte a la
construcció de la segona línia del col·legi públic can Cantó, aquesta es farà a continuació de la
primera línia, perquè quedi tot en un edifici. El que aniria en el terreny que resta, al costat de
l’Escoleta serien les pistes esportives. Sobre quan es construirà l’escoleta, és una tema que no
depèn de l’Ajuntament, sinó de la planificació que té la Conselleria d’Educació.
Sotmès l’assumpte a votació es aprovat per unanimitat.
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3r.- Mocions amb proposta d’acord:
3.1.- Moció del Grup Popular sobre proposta d’acord per a millorar el finançament local mitjançant la
recuperació per al municipi de l’I.V.A. generat en la contractació de les obres del Fons Estatal
d’Inversió Local.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA
PARA PROPUESTA DE ACUERDO PARA MEJORAR LA FINANCIACIÓN LOCAL MEDIANTE LA
RECUPERACIÓN PARA EL MUNICIPIO DEL IVA GENERADO EN LA CONTRATACIÓN DE LAS
OBRAS DEL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL
D. ADRIÁN TREJO DE LA ROSA, concejal del Grupo Municipal Popular, al amparo de lo
establecido en los artículos 91.4 y 97.3 del Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
presenta para su debate y aprobación en el Pleno ordinario correspondiente al mes de mayo de
2009 la siguiente PROPOSICIÓN.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Real Decreto Ley 9/2008, que aprueba el Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) por un importe
de 8.000 millones de euros, tiene como destinatarios a los Ayuntamientos y como principal
finalidad, según el Gobierno socialista, la creación de empleo en el sector de la construcción, en un
momento de grave crisis económica. La alcaldesa de la Ciutat d’Eivissa, Sra. Costa, afirmó en abril
que con este Fondo se iban a crear 276 puestos de trabajo. De forma simultánea y según la nota de
coyuntura laboral del observatorio del Treball de les Illes Balears correspondiente al mes de abril,
se conocía que el paro en el municipio de Eivissa ha alcanzado la cifra de 3.925 residentes, un
porcentaje no comparable con ningún otro municipio de la Comunidad en proporción a la población.
Los municipios están obligados con este dinero a realizar una serie de obras de acuerdo con las
exigencias y condiciones marcadas en el citado Real Decreto Ley. Esto significa que, en ningún
caso, la ejecución de estas obras va a suponer una mejora de la situación financiera municipal, ni
va a servir para mejorar la financiación de la prestación de servicios por parte de los ayuntamientos.
Más bien al contrario, la asfixia financiera que están soportando, con una caída brutal de ingresos
como consecuencia del brusco parón económico, no hace sino agravar de forma acelerada una
situación que viene siendo denunciada desde hace tiempo por los alcaldes en los diversos foros de
representación.
A la deficiencia estructural en el ámbito local, que afecta tanto a su régimen de funcionamiento y de
prestación de servicios como al modelo de financiación de los mismos, se añade ahora una crisis
económica que está provocando falta de liquidez y reducción severa de ingresos y que está
dejando a muchos ayuntamientos al borde del colapso.
En estas condiciones el Gobierno no puede pretender que con la distribución de este FEIL se van a
solucionar todos los problemas. Así, más recientemente ha tenido que aprobar una línea de crédito
con el ICO para el saneamiento de las deudas municipales con proveedores por importe de 3.000
millones de euros que está por debajo de las previsiones que se han hecho para evaluar esta
deuda y que representa solo una pequeña parte de las demás medidas que se vienen reclamando
desde el municipalismo.
Desde diferentes ámbitos -como las asociaciones municipales, los partidos políticos, el Congreso y
el Senado y, sobre todo, la mayoría de alcaldes y concejales-, se le pide al Gobierno que haga un
verdadero esfuerzo por mejorar esta situación, porque la mayor parte de los servicios que se
prestan a los ciudadanos se hace desde los municipios y desde las provincias e islas, y es a estas
administraciones a donde se dirigen los vecinos en busca de ayuda, cuando vienen momentos tan
difíciles como los actuales.
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Teniendo en cuenta que de los 8.000 millones del Fondo de Inversión Local, aproximadamente
1.100 millones de euros serán recuperados por el Estado en concepto de IVA generado en la
contratación de las obras, esta cantidad podría redistribuirse a los Entes Locales como
transferencia para operaciones corrientes, con el objetivo de conseguir una mejora relativa de su
financiación para este año y priorizando aquellos proyectos de las áreas de Bienestar Social y
Seguridad Ciudadana que redunden en un beneficio directo para los ciudadanos. En el caso de
Eivissa, el impuesto generado con la contratación de estas obras supondría un montante
aproximado de 1,25 millones de euros (casi 208 millones de pesetas).
Al mismo tiempo, se debería destinar también a gastos corrientes el sobrante de recursos, en el
hipotético caso de que este se haya generado como consecuencia de las adjudicaciones de obras
por importes inferiores a los inicialmente previstos como máximos en la licitación.
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular propone al Pleno del Ayuntamiento de Eivissa, la
aprobación de los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Eivissa insta al Gobierno para la creación de un Fondo Especial de
financiación municipal para el año 2009, dotado con los 1.100 millones de euros del IVA recuperado
de las actividades generadas por el Fondo Estatal de Inversión Local, que pueda ser destinado a
gasto corriente de los Entes Locales y que, en el caso de nuestro municipio equivaldría
aproximadamente a 1,25 millones de euros.
SEGUNDO.- Instar asimismo al Gobierno para que reparta también a las respectivas Corporaciones
Locales las cantidades sobrantes de recursos del Fondo Estatal de Inversión Local, como
consecuencia de las adjudicaciones de obras por importes inferiores a los inicialmente previstos en
las correspondientes licitaciones.
TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos al Presidente del Gobierno, y a las Vicepresidentas
Segunda y Tercera del Gobierno.
En Eivissa, a 15 de mayo de 2009
Fdo. Adrián Trejo de la Rosa
Concejal del Grupo Municipal Popular
Ayuntamiento de Eivissa”
Intervencions:
Sr. Trejo: Els fons d’inversió estatal que va aprovar en el 2008 el Govern de l’Estat, varen suposar
per a aquest Ajuntament al voltants de 7.800.000 euros. Aquests diners generen un IVA, d’una
quantitat de 1,25 milions d’euros i que reverteix novament a l’Estat. Donada la situació econòmica
actual, creuen que aquest seria un import vital per a aquest municipi i per això demanen que se
sol·liciti a l’Estat que es crei un fons, que pugui ser destinat a despesa corrent, i que podrien anar
dirigits a benestar social i seguretat ciutadana.
Sr. Pizarro: Crida l’atenció de la moció que es demani que es destinin aquest 1,25 milions d’euros
a despesa corrent. Ho agraeix.
Donant per suposat que el que es pretén en la moció és intentar millorar el finançament de tots els
Ajuntaments espanyols, es pregunta perquè només es parla de l’IVA, justament del Pla d’Inversió
Local, i no de l’IVA en general. Tots els Ajuntaments estarien encantats que el Govern iniciàs les
modificacions legislatives que fossin necessàries perquè els Ajuntaments estiguessin exempts
d’IVA,no en aquestes situacions concretes sinó en totes.
Per això els hi proposa modificar la proposta d’acord de la moció de la següent forma:
“El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa aprova sol·licitar al Govern que posi en marxa tots els mecanismes
legals necessaris perquè els Ajuntaments espanyols estiguin exempts de pagar IVA en totes les
seues operacions”.
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El Sr. Secretari fa entrega d’una còpia d’aquesta proposta al Grup Popular i la Sra. Alcaldesa
acorda que es faci un minut de recés perquè el grup popular la pugui estudiar.
Sr. Trejo: Estan totalment d’acord amb el contingut de la proposta del Sr Pizarro, però creuen que
serà un procés difícil i llarg, mentre el que proposa el Grup Popular és una cosa molt concreta que
és recuperar l’IVA dels fons d’inversió. Estan d’acord en aprovar les dues coses, perquè creuen que
si bé són coses que van en una mateixa línia, són coses molt diferents. El que proposen ara és per
recuperar els 1,25 milions d’euros que part ja s’han pagat d’IVA, que venen dels fons d’inversió
local, i si aquests són per generar feina, aniria molt bé que l’IVA torni als ajuntaments.
No li téque estranyar que el Grup Popular parli de despesa corrent, ja que és necessària per a
l’Ajuntament. En el que no trobaran el seu recolzament, és quan aquesta despesa no és distribuïda
correctament. Proposen afegir com addició el punt que presenta l’equip de govern, sense tenir que
suprimir els altres, és a dir, per un costat instar què tornin l’1,25 milions d’euros, corresponent a
l’IVA dels Fons d’Inversió Local, i per una altra banda insten perquè es comencin i s’agilitzin els
tràmits perquè les administracions locals estiguin exemptes de l’IVA. Si només aproven el punt que
proposa l’equip de govern, tot el que s’ha pagat dels fons no els hi tornaran.
Sr. Pizarro: El Sr. Trejo pensa que perquè es demani que tornin o que es recuperi l’IVA el tornaran,
quan és una cosa que no ve establerta en la legislació vigent. S’hauria de fer un nou pla amb la
corresponent dotació pressupostària. De totes maneres no els preocupa tant aquests 1,25 milions
d’euros, com el que els ajuntaments tenguen que estar pagant el 16% d’IVA en totes les seues
operacions. Per tant segueixen mantenguen la seua proposta que inclou tots els àmbits d’actuació,
inclòs el Fons d’Inversió Local. Si volen aprovar la proposta de l’equip de govern, els aprovaran la
moció per unanimitat, i si segueixen mantenguen la seua la votaran en contra.
Sr. Trejo: Això vol dir que no accepten incloure com a addició a la seva proposta el punt proposat
per l’equip de govern, com un més. El grup popular proposa que es votin les dues propostes per
separat.
Sr. Pizarro: S’ha de votar una única moció, i estan d’acord en votar a favor si es modifica en el
sentit que ho ha proposat, sinó no.
Sra. Marí Ferrer: Demana que consti en acta que el grup popular votaria a favor de les dues
propostes si es presentessin per separat, i que l’equip de govern no accepta la proposta d’acord del
grup popular.
Sotmesa a votació és desestimada, amb els vots en contra de les Sres. Costa, Mayans, Fernández,
Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Rubio, Ruiz i Sánchez i a favor de les Sres. Marí
Ferrer, Marí Torres, Cava de Llano, Martínez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Marí Ferrer, Triguero,
i Trejo.
3.2.- Moció del Grup Popular sobre proposta d’acord per a l’aprovació de subvencions fiscals en
l’impost de béns immobles de l’habitatge habitual d’acord amb criteris de renda.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“PROPOSICION DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA PARA LA
APROBACIÓN DE SUBVENCIONES FISCALES EN EL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (IBI) DE LA
VIVIENDA HABITUAL DE ACUERDO CON CRITERIOS DE RENTA
D. ADRIÁN TREJO DE LA ROSA, concejal del Grupo Municipal Popular, al amparo de lo
establecido en los artículos 91.4 y 97.3 del Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el
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Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
presenta para su debate y aprobación la siguiente MOCIÓN.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Todos los años, los propietarios de bienes inmuebles vienen obligados, por el mero hecho de serlo,
a abonar al Ayuntamiento la popularmente conocida como ‘contribución’, es decir el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles. Se trata de un tributo regulado por la LRHL en sus artículos 60, 61 y 66, que
grava la propiedad de los bienes inmuebles, ya sean rústicos o urbanos. Su carácter es municipal y
se devenga anualmente.
De todos los impuestos potestativos de los ayuntamientos, el IBI es, sin duda, el más importante, al
representar -en el caso concreto de Eivissa- el 78,5 por ciento de los ingresos por impuestos directos
sobre capital. En concreto, el Ayuntamiento de Eivissa recaudó en 2008 un montante total de
11.634.916,34 euros en concepto de IBI, lo que equivale a que cada ibicenco (incluidos lactantes y
ancianos) abonó 291 euros al municipio el pasado año.
La negativa del actual equipo de Gobierno a aprobar una proposición del Grupo Municipal Popular
sometida a la consideración de los plenos celebrados en febrero y marzo pasados y tendente a la
posibilidad de fraccionar el pago de los tributos municipales hará que, durante la temporada estival
y coincidiendo con el período voluntario del pago del IBI, las familias ibicencas tengan que hacer
frente a un desembolso unitario de unos 600 euros de media.
El Ayuntamiento de Eivissa ha establecido el tipo de gravamen del impuesto sobre Bienes
Inmuebles aplicables a los bienes inmuebles de naturaleza urbana en un 0,88 por ciento para el
año 2009. Si tenemos en cuenta que el valor catastral medio de las viviendas del municipio se sitúa
actualmente en torno a los 60.000 euros, obtenemos una cuota de IBI de 528 euros.
El actual contexto de crisis ha situado a muchas familias en una difícil posición para poder afrontar
esta cuantiosa obligación tributaria que resulta especialmente gravosa para los colectivos más
perjudicados en la actual situación de recesión económica: familias con escasos recursos, parados
de larga duración, discapacitados, mayores y jóvenes. Ante ello, constituye una obligación moral
para cualquier Administración, arbitrar cuantas medidas sean necesarias para auxiliar a sus
administrados, especialmente a los colectivos antes señalados.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone el siguiente
ACUERDO
ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento de Eivissa acuerda aprobar las siguientes subvenciones
fiscales en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), aplicables única y exclusivamente a la vivienda
habitual, con los criterios de renta máxima y en los términos que se recogen a continuación:
Descuentos para familias con pocos recursos
Hasta el 55% en el IBI según los ingresos máximos de renta de la unidad familiar.
Parados de larga duración
55% en el IBI cuando todos los miembros de una familia estén en paro desde un periodo
superior a seis meses, según máximos de renta.
Descuentos para personas discapacitadas y padres de niños con discapacidad (Se
considera una minusvalía mínima del 33%)
Entre un 55 y un 75% en el IBI según grado de discapacidad y renta.
Descuentos para personas mayores
Hasta el 55% en el IBI según nivel de renta.
Descuentos para el acceso a la vivienda para los jóvenes
55% en el IBI hasta tres años consecutivos según el nivel de renta, valor y superficie de la
vivienda.
Criterios de renta máxima:
 Unidades familiares de 1 miembro, sin superar una vez el SMI - 8.736 €
 Unidades familiares de 2 miembros, sin superar 1,25 veces el SMI - 10.920 €
 Unidades familiares de 3 miembros, sin superar 1,5 veces el SMI – 13.104 €
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Unidades familiares de 4 miembros, sin superar 2 veces el SMI – 17.412 €
Unidades familiares de 5 miembros, sin superar 2,5 veces el SMI – 21.849 €
Unidades familiares de 6 miembros, sin superar 3 veces el SMI – 26.208 €
Por cada miembro más se aplica un índice de +0.5
En Eivissa, a 20 de mayo de 2009
Fdo. Adrián Trejo de la Rosa
Concejal del Grupo Municipal Popular
Ayuntamiento de Eivissa”

Intervencions:
Sra. Marí Ferrer: Dins la línia iniciada abans de l’elaboració del pressupost, el Grup Popular porta
varis plens proposant diferents mesures per una banda d’estalvi en la gestió municipal, i d’altra
banda per a l’ajuda a l’economia familiar. Avui proposen una de les que afecta de forma més directa
a les economies de les famílies. Donat que una gran part dels ciutadans dins d’un mes tendran que
fer front al pagament de l’IBI, la moció parla única i exclusivament de l’IBI que gravi a les vivendes
habituals de les persones, i els que tenguin varies vivendes no entrarien en el supòsit que proposa
el Grup Popular.
El que proposen és que des de l’Ajuntament, se subvencioni una part d’aquest impost en un casos
molt especials, que fonamentalment inclouen a aquelles famílies i persones que estan patint, d’una
forma més directa i més forta, la crisi, com son famílies en menys recursos, aturats de llarga
duració, persones discapacitades o pares amb fills discapacitats, persones majors i joves. Si no
s’ajuden s’està plantejant un escenari de gran morositat, que seria millor evitar-la.
Sr. Pizarro: El primer que ha fet es preguntar, a la gent de l’ajuntament que sap d’aquest tema, si el
que demana el Grup Popular és possible. Del que li diuen he extret la conclusió que el plantejament
de subvencions fiscals, en termes tributaris, no existeix. La regulació en la minoració o no, de la
quantia que té que pagar cada contribuent es determina en dos conceptes, el d’exempcions i el de
bonificacions. Suposa que quan parlant de subvencions fiscals, al que s’estan referint és què hi hagi
determinades bonificacions a l’impost.
La Llei General Tributària, en el seu article 8 diu que correspon al govern de la nació l’establiment
de la modificació, supressió i pròrroga de les exempcions, reduccions, bonificacions, deduccions i
demés beneficis o incentius fiscals. Per la seva part la Llei d’Hisendes Locals, especifica com són
les bonificacions, si preceptives o optatives.
Com la Sra. Marí l’hi està dient que no estan parlant de bonificacions, sinó d’altres coses, esperarà
a que en la seva segona intervenció l’hi aclareixi de que estan parlant.
Sra. Marí Ferrer: Estan parlant de subvencions. Vol dir que no són originals, ja que per exemple a
Inca ja ho han establert. Coincideixen amb el Sr. Pizarro en el fet que l’Ajuntament no es pot
inventar bonificacions, per això no ho han proposat, però si que pot establir línees de subvencions.
De fet ja se n’han establert per altres coses, com per exemple, per a llibres de text, per a
rehabilitació de vivendes, per a associacions.
En aquesta moció com en totes, hi ha una qüestió de fons i una de forma. Suposa que el Sr. Pizarro
no entrarà a discutir el fons de la qüestió, és a dir, les necessitats dels ciutadans i es quedarà en
qüestions de forma. Es pregunta si l’equip de govern està disposat a adoptar les mesures
necessàries perquè la gent tengui més facilitats a l’hora del pagament de l’IBI. Els han proposat el
fraccionament, l’aplaçament, i ara proposen una subvenció. El cert és que no els hi va bé res i que
no ajuden a la gent.
Sr. Pizarro: Que sàpiga a cap dels ajuntaments de l’illa hi ha establertes mesures d’aquest tipus, ni
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de moltes altres. Per això seria important que passessin aquestes propostes als seus companys.
Creu que amb lo únic que pensa el partir popular quan presenta aquestes mocions és que diran
quan surtin.
Crida l’atenció la diferència d’interès per les classes desfavorides que té el Partir Popular, quan està
en el govern i quan està a l’oposició. Els ajuntaments han d’estar suficientment dotats per fer coses,
i aquesta preocupació que l’hi ha sorgit al Grup Popular per les classes desfavorides en els últims
temps, aquest equip de govern ja la ve manifestant fa molts anys. Per això varen posar en marxa el
primer servei per facilitar l’ocupació i la formació dels ciutadans d’aquest municipi, en el atur o no, i
aquests serveis socials, abans d’entrar l’actual equip de govern, ni es plantejaven. Han posat en
marxa plans econòmicament dotats per a atenció a l’exclusió social, a la població immigrada, a
persones amb problemes de drogoaddicció, a les famílies, a la gent major, etc., col·lectius que els
han preocupat durant molts anys i que els segueixen preocupant.
Recentment han iniciat una sèrie d’actuacions encaminades a intentar pal·liar la dificultat d’accés
dels ciutadans a la vivenda. Han demostrat i segueixen demostrant, que els preocupen les classes
desfavorides. Dir que es perdonin els deutes, que hi hagi exempcions fiscals, etc., i després que es
pagui ràpidament als proveïdors, és molt fàcil, però no sap quina idea té el Grup Popular de la
Hisenda Municipal.
L’única pretensió amb aquesta proposta i amb altres anteriors, és sortir a la premsa per dir que
l’Ajuntament no aprova que les classes més desfavorides paguin menys IBI, etc. Pensava que en
una conversa amb el Sr. Trejo, que havien quedat que després de l’estiu es reunirien per veure
quines modificacions és portaven a terme, però amb aquesta proposta s’ha de considerar que dona
per trancat en bon enteniment.
Sotmesa a votació és desestimada, amb els vots en contra de les Sres. Costa, Mayans, Fernández,
Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Rubio, Ruiz i Sánchez i a favor de les Sres. Marí
Ferrer, Marí Torres, Cava de Llano, Martínez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Marí Ferrer, Triguero,
i Trejo.
3.3.- Moció del Grup Popular sobre proposta d’acord per a sol·licitar a l’Autoritat Portuària la
instal·lació immediata d’uns serveis mínims en el dic de Botafoc.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS POLÍTICOS DE PSOE-ExC Y PARTIDO POPULAR
PARA SOLICITAR A LA AUTORIDAD PORTUARIA LA INSTALACIÓN INMEDIATA DE UNOS
SERVICIOS MÍNIMOS EN EL DIQUE DE BOTAFOC
D. ALEJANDRO MARÍ FERRER, concejal del Grupo Municipal Popular, al amparo de lo
establecido en los artículos 91.4 y 97.3 del Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
presenta para su debate y aprobación la siguiente MOCIÓN.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las oportunidades derivadas para Eivissa del proceso de evolución y crecimiento que el sector
crucero está experimentando en la actualidad resultan evidentes. En primer lugar, como destino
turístico, ya que el crecimiento de esta modalidad de viajes por el mediterráneo se traduce en un
aumento de escalas, lo que conlleva un interesante el consumo turístico en el puerto de escala.
También hay que destacar el reto empresarial que se plantea para la introducción en este sector,
dada la creación de una demanda creciente en el mercado europeo (y dentro de este en el español)
para este tipo de vacaciones.
Pero el sector cruceros también genera beneficios para las autoridades portuarias, al constituirse
como un medio para incrementar su volumen de negocio.
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Por todo ello, cabe afirmar la oportunidad que representa el turismo de cruceros. Eivissa cuenta con
todos los atractivos culturales, paisajísticos, monumentales, naturales y de ocio que persigue la
mayoría de turistas cuando realiza un crucero. Los notables esfuerzos realizados por la Autoridad
Portuaria de Balears, unidos a una labor de promoción de nuestra región como destino de cruceros
contribuirán, sin duda, al desarrollo turístico de Eivissa a través de esta importante tipología.
Por ello, resulta necesario que un destino turístico como Eivissa ofrezca un trato esmerado a los
cruceros que atracan en el dique de Botafoc y a los profesionales locales que atienden a los
mismos. La actual ausencia de instalaciones ocasiona molestias a los clientes y los coordinadores
(shores) de los diferentes buques, que ya han expresado en reiteradas ocasiones sus quejas por la
carencia de servicios que presta el dique de Botafoc, lo que puede influir negativamente en futuras
escalas.
La situación actual provoca que los profesionales locales que atienden los buques (consignatarios,
agencias locales, conductores de autobús, los propios agentes de la autoridad portuaria, etc…)
tengan que permanecer a la intemperie, sin posibilidad de ir al baño y sin posibilidad de poder
comprar bebida o comida durante toda la escala del crucero.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone el siguiente
ACUERDO
- Los grupos políticos de PSOE-ExC y Partido Popular acuerdan solicitar de forma conjunta a la
Autoridad Portuaria las siguientes instalaciones provisionales mínimas y que las mismas se
habiliten de forma inmediata:

Una carpa o instalación similar (Como la ya existente en el muelle de carga) que posibiliten
a turistas y profesionales resguardarse de la intemperie mientras respectivamente esperan o
trabajan.

Aseos y sanitarios.

Puntos de suministro (autovending) de agua/refrescos/bocadillos.
Fdo. Alejandro Marí Ferrer
Concejal del Grupo Municipal Popular
Ayuntamiento de Eivissa"
Intervencions:
Sr. Marí: Aquesta és una moció consensuada, presentada a Comissió Informativa, que no té altra
objectiu que donar un millor servei als visitants i usuaris professionals, que donen cobertura als
creues que venen habitualment al Port de Vila, concretament al dic de Botafoc.
Abans de setmana Santa ja varen llegir en titulars de premsa, criticant que no s’estava donant el
millor servei, i que hi havia una sèrie de carències que es podien seguir suportant.
Aquesta moció li deixa un gust agredolç. Agre perquè creu que s’arriba tard, ja que es va comentar
en el mes d’abril, i degut a la burocràcia institucional no es va poder fer efectiva fins la setmana
passada, i han vist que durant aquesta setmana l’Autoritat Portuària ja s’ha ocupat de fer pública la
intenció de l’Ajuntament, i que aquesta ja confirma que farà. Igualment li queda un sabor agre,
perquè confirmar que això no es farà fins el mes de juliol, i la meitat dels creues que vendran es
trobaran en les mateixes condicions que hi ha ara. Sabor dolç perquè han trobat un punt de
consens molt important per la nostra indústria i economia local i insular, per això creuen que
s’hauria de transmetre a l’Autoritat Portuària, la urgència d’aquesta necessitat.
Vol agrair el recolzament a aquesta moció, i desitjar que aquestes instal·lacions estiguin en el dic de
Botafoc el més aviat possible.
Sr. Ferrer: Està bé que hagi arribat aquesta moció, i l’aprovaran. El que si és cert és que és dolça,
perquè es fa una cosa que fa temps que l’equip de govern està reclamant. Potser que es tardi una
mica perquè és una bona infraestructura, es vol deixar en bones condicions i això té una
construcció un poc llarga, però es tendran unes condicions que tots desitgen i que serviran per
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donar un bon servei als creues que ens visiten.
Sr. Marí: Com que el Sr. Ferrer ja va manifestar les dificultats que tenia amb l’Autoritat Portuària per
aconseguir això, l’hi varen mostrar el seu recolzament per presentar conjuntament aquesta moció,
perquè l’Autoritat Portuària vegi que s’està parlant d’una cosa que afecta a tot el municipi i a tota
l’Illa, per la qual cosa vol agrair novament el seu suport a la moció.
Sra. Costa: Vol agrair a l’Autoritat Portuària haver posat en marxa aquesta iniciativa.
Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat

4t.- Decrets i comunicacions:
Conforme estableix l’art. 42 del RD 2568/86, de 28 de novembre, l’Alcaldessa dóna compte
d’estar a disposició de tots els corporatius el Llibre de Resolucions de l’Alcaldia, per al seu
coneixement. En queden assabentats.

5è.- Mocions sense proposta d’acord:
5.1.- Moció del Grup Popular sobre d’adjudicació del projecte “Platjes del Segle XXI”.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Eivissa, al amparo de lo establecido
en el artículo 22.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y
para ejercitar la función de control y fiscalización de los Órganos de Gobierno, puede presentar, y
así lo hace, la siguiente MOCIÓN DE CONTROL:
Sobre la adjudicación del proyecto ‘Platjes del Segle XXI’.
Eivissa, a 25 de mayo de 2009
Fdo. Antoni Prats Costa
Concejal del Grupo Municipal Popular
Ayuntamiento de Eivissa”
Intervencions:
Sr. Prats: Abans d’entrar en la moció, vol fer una exposició del que ha succeït els últims dies del
passat mes. A principis del mes d’abril el Partit Popular, va començar a denunciar davant els
mitjans de comunicació, una sèrie de feines que havien set pagades a una determinada empresa,
de la qual el Sr. Serra Mayans era Administrador i a la vegada Conseller. En principi es va negar
tot, i posteriorment varen dir que eren treballs anteriors al seu nomenament com a Conseller.
Després varen seguir estudiant, i varen informar que tenien sospites de que aquesta empresa
hagués pogut tenir informació privilegiada del projecte “Platges Segle XXI”. Aquestes sospites es
basaven en que aquesta empresa havia canviat el seu objecte social, justament un dia abans de
que s’iniciés la tramitació del projecte per part de l’Ajuntament, per adaptar-lo al objecte del plec
que sortia a licitació.
Després, en declaracions, el Sr. Serra Mayans va negar haver disposat d’informació privilegiada,
però va afegir que, dos o tres mesos abans d’iniciar-se l’expedient, l’Ajuntament s’havia posat en
contacte amb varies empreses, entre elles la seua, buscant alguna persona que s’ocupés d’aquest
servei. És a dir, s’havien posat en contacte amb aquesta empresa abans d’iniciar el procediment.
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Posteriorment el Grup Popular va demanar al Sr. Ferrer que els digués quin era el criteri que havia
seguit per convidar a unes determinades empreses i no a unes altres, i la seua resposta va ser dir
que segons la llei de contractació, es pot convidar lliurament a les empreses que es considerin
oportunes, i que es varen buscar empreses que tenguessin experiència en la gestió de projectes
nous, i capacitat per posar en marxa noves iniciatives. No entén com es posa amb contacte amb
una empresa que el dia abans s’adapta al objecte del plec i amb una empresa de Palma que es
dedica al disseny de moda.
Per això presenten aquesta moció, perquè el Sr. Ferrer, els aclareixi més quins varen ser els
procediments o el que va voler tenir en compte per a l’adjudicació, i donar a terme la informació a
determinades empreses.
Sr. Ferrer: Primer explicarà que és aquest projecte ja que el Sr. Prats només es preocupa de la
licitació. És un projecte innovador, pioner i molt ampli, i influeix molt a una sèrie d’àrees de la nostra
economia.
El tenien que presentar i primer el varen explicar a diferents sectors, abans de començar-lo, a veure
si els pareixia bé. De fet varen tenir reunions amb quasi tots els col·lectius, i també a IBATUR, per
dir-los com aniria endavant el projecte. Es va presentar també una línia de subvencions a la
federació hotelera, per portar-lo endavant, i també varen estar interessats, encara que al final el
varen rebutjar perquè només s’aplicava a les platges del municipi d’Eivissa.
Es va fer un negociat, perquè per l’import la llei ho permet, i es varen convidar a quatre empreses
que creien que podien dur endavant el projecte, dues d’Eivissa i dues de Mallorca. Només es varen
presentar les dues d’Eivissa. L’empresa mallorquina que cita el Sr. Prats es dedica a la dinamització
econòmica i el que s’està fent és una dinamització econòmica, es tracta de desenvolupar un
projecte complex, on hi entren activitats lúdiques, restauració, a dos platges a dos espais diferents.
Es necessitaven unes persones que tenguessin molta solvència amb aquests tipus d’activitats.
Es va adjudicar a “Mentor Qualitat” perquè és l’empresa que creuen que més seriosament pot
desenvolupar aquesta activitat, i aquesta es va ajuntar amb “Ibiza Mundo Activo”, per portar-lo
endavant.
Aquest projecte no està tancat, s’anirà millorant a mesura que vagi passant el temps, i que es vagin
veient els resultats. Fins ara se n’han beneficiat 377 persones, d’activitats a la platja.
El Sr. Prats diu que l’empresa podia tenir informació privilegiada. Si informació privilegiada l’hi diu
que una empresa que té activitat econòmica, sàpiga, per molts mitjans, que s’està movent un
projecte de dinamització de platges, i aquesta canviï el seu objecte social per poder-s’hi presentar,
a l’equip de govern no els sembla malament, perquè estan buscant empreses que treballin a
Eivissa., i més amb empreses que ja hi han treballat i que són d’absoluta solvència.
Sembrar dubtes sobre empreses creu que no és el millor, i menys en els moments econòmics que
s’estan passant ara. La fiabilitat d’aquesta empresa la tenen comprovada, i si el Grup Popular creu
que hi ha alguna contractació il·legal, han d’anar a un jutjat i presentar-ho.
Sr. Prats: No creu que sigui un projecte tan complex, vistes les activitats que s’han de realitzar.
Li pareix molt bé que informi als diferents sectors perquè diguin el que opinen, però l’únic que
demana és perquè es va informar a determinades empreses, i una d’elles el seu objecte social no té
res a veure amb el que es pretenia ferl La pregunta és clara, perquè va informar precisament a
aquesta empresa.
També diu que en els moments que corren no està bé atacar a les empreses, precisament per això,
s’ha de fer públic i donar-ne coneixement a totes les empreses, perquè no només són quatre les
que treballen a Eivissa, són unes vint, que tenen el mateix dret que les que ha decidit convidar a
presentar-se, per fer una feina pagada pels sous de tots els ciutadans. Per això, en època de crisis,
s’ha de cridar a tothom i no només a les empreses que es coneguin i dos d’elles amb seu a Palma.
L’hi ha explicat el projecte, però no l’hi ha contestat perquè aquestes quatre empreses.
No s’ha de preocupar doncs està clar que ho portaran al tribunals i li remetran tota la documentació
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al fiscal.
Diu que intenten contractar empreses d’Eivissa i no és cert ja que les empreses que contracten són
sempre de Barcelona.
Sr. Ferrer: Si una empresa canvia el seu objecte social perquè sap que surt un projecte, té tot el
dret perquè estam a un mercat lliure. No l’han cridat, se n’ha pogut assabentar perfectament que es
durà a terme aquest projecte com totes les altres empreses.
El projecte es va presentar a FITUR, el Foment de Turisme hi va estar treballant, la Federació
Hotelera va demanar a aquesta empresa, que comencés a treballar amb el projecte i tothom sabia
que existia aquest projecte. Aquesta empresa la van cridar perquè la llei els hi permet i perquè els
genera seguretat quan els contracten i la llei els permet convidar quatre empreses i no, creu que
això sigui cap delicte.
La Sra. Virtudes Marí demana que consti en acta el que ha dit íntegrament el Sr. Ferrer.
El que no entén és que el Sr. Prats digui que aquest projecte no és complex, i és més complex del
que pareix, perquè les activitats es desenvolupen a dos espais diferents i s’han de coordinar totes
les accions, i també té una part en la qual hi entra la restauració. Si creuen que en èpoques en les
qual la situació és dolenta, en temps que hi ha gent que està fent esforços a les zones de platja, i
tenen obert, i l’Ajuntament no els té que ajudar, ho diguin i no faran ningun projecte.
L’hi estranya que el Sr. Prats li digui això, perquè va estar treballant un temps a l’Ajuntament de
Formentera, fins que va canviar de color, i després va passar al Consorci d’Eivissa i Formentera.
Amb això no està mirant de veure si va contractar bé o malament, només l’hi fa una reflexió doncs
al igual que ell va treballar amb aquestes empreses nosaltres també ho podem fer,.
5.2.- Moció del Grup Popular sobre el programa “Escoles d’Estiu”.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“El Grup Municipal del Partit Popular en l’Ajuntament d’Eivissa, a l’empara de l’establert en l’article
22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i per a exercitar la
funció de control i fiscalització dels Òrgans de Govern, pot presentar, i així ho fa, la següent MOCIÓ
DE CONTROL:
- Sobre el programa “Escoles d’Estiu”.
Eivissa, a 26 de maig de 2009
Sgt. Olga Martínez Parra
Regidora del Grup Municipal Popular
Ajuntament d’Eivissa”
Intervencions:
Sra. Martínez: Saben que l’Ajuntament a través de la Regidoria d’Educació i Joventut ofereix unes
escoles d’estiu, i per una altra banda desde el Patronat d’Esports se n’ofereixen unes altres.
L’any passat hi va haver-hi moltes queixes, respecte a l’escola d’estiu del Patronat d’Esports
“Aventura a l’Estiu”, perquè per obtenir plaça d’aquesta escola hi va haver famílies que varen fer
moltes hores de cua. Pensaven que això era incoherent i innecessari, i per aquest motiu ja varen
presentar una moció l’any passat en el sentit de que s’augmentessin les places i que això no
passés una altra vegada. La moció va ser acceptada i varen dir que per a l’any 2009
s’augmentarien les places d’aquesta escola. Demana perquè no s’han ampliat aquestes places?
Sr. Ruiz: Creu que la Sra. Martínez comet una errada conceptual que creu que és important, ja que
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el Patronat d’Esports no té cap programa que es digui escola d’estiu. Es diuen escoles
poliesportives d’estiu, i en el seus conceptes concrets, son “Diverestiu” i “Aventures de l’Estiu”.
L’hi reconeix que l’any passat varen donar la seua paraula i no han complert el que varen dir. No
obstant creu que està motivada la no ampliació d’aquestes places, i és que l’equip de govern va
acordar que s’augmentarien les places de l’escola d’estiu de Joventut, i a la vegada, Joventut
ofereix un nou programa que es diu “Casal d’Estiu”, que es pareix molt a “Aventures de l’Estiu”.
Aquesta moció queda un poc diluïda, perquè al final som un Ajuntament, dividit en regidories, i
perquè l’equip de govern treballa en equip i tots són Ajuntament. En qualsevol cas l’Ajuntament
d’Eivissa sí ha augmentat les places d’escola d’estiu, no en esports.
Vol dir que a “ Aventura a l’Estiu “, en aquests moments encara hi ha places. A diverestiu varen fer
un sorteig públic per primer cop en aquest Ajuntament, la gent que va quedar fora del sorteig
també ha tengut plaça, i inclús han agafat gent de fora del municipi.
Sra. Martínez: No l’hi parla d’altres regidories, l’hi parla de la Regidoria d’Esports, en concret de
l’Aventura a l’Estiu.
Demana perquè no ha complert la seua paraula. Va donar la seua paraula de què al 2009
s’ampliarien les places, i no ho ha fet.
Això és una institució, i els acords que aquí es prenen, són per portar-los a terme. Si l’acord és per
ampliar les places, s’han d’ampliar, dona igual si una altra regidoria amplia o disminueix places,
perquè només varen parlar d’Aventura a l’Estiu.
Quan va acabar el Ple passat, es va dirigir al Sr. Ruiz i li va dir què ha passat, perquè no s’ha
ampliat, i la seua resposta va ser perquè no hi havia partida econòmica suficient, i els tècnics
d’esports també l’hi varen dir.
Sra. Costa: Pregunta al Sr Ruiz si han tingut plaça a l’escola d’estiu d’esports tots els ciutadans de
vila.
Sr. Ruiz: Encara queden places per cobrir, i a més s’ha acceptat gent de fora del terme municipal
d’Eivissa.
Quan a Aventura de l’Estiu, ja l’hi ha argumentat perquè no s’han ampliat les places en el Patronat
d’Esports, perquè l’equip de govern va consensuar, en el seu dia, que s’augmentarien les places de
Joventut. Al final el que importa és que els nens i nenes d’Eivissa tenguin places.
Aquest Ajuntament oferta 865 places de 0 a 15 anys. Vol dir que això no és suficient? El que vol la
Sra. Martínez és que l’hi digui que no hi ha sous, i no és cert.
Sra. Costa: Creu que està tot dit, hi ha augment de places de les escoles d’estiu de l’Ajuntament, i
hi ha places suficients per tots els que ho han demanat amb l’especialitat d’esports.

6è.- Precs i preguntes:
6.1.- Sra. Marí Ferrer: Preguntes:
- Per què es retarda la posada en funcionament de l’estació d’autobusos, així com els edificis?
- Quin termini està previst per a la seua iniciació?
- Ja s’han fet proves del seu funcionament amb les concessionàries de les diferents empreses de
transport?
- Està garantit que totes les línies existents tenen cabuda dins de l’estació?
- Tenen totes les autoritzacions necessàries tant d’activitats com del Consell?
- Quina data tenen prevista per a la posada en funcionament?
Prec al Sr. Ferrer: Demana que no ataqui personalment a la gent quan no sap contestar.
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Sr. Pizarro: No sap la data, s’estan acabant els tràmits administratius i urbanístics, i quan estigui tot
acabat s’inaugurarà. El que no faran és obrir sense tots els permisos i totes les proves que hi hagi
que fer.
Sra. Marí: Demana que li contesti cada una de les preguntes concretes que l’hi ha fet.
Sr. Pizarro: No hi ha data concreta, encara falta el final d’obra i rebre les autoritzacions del Consell.
Pel que fa a les proves sí que se n’han fet i estan treballant perquè tot el transport urbà i interurbà
de l’Illa, passi pel CETIS. Hi ha problemes com quan es crea una gran estructura, però que es
resoldran. Per últim, quan informi el Consell es donarà la llicència d’activitat.
6.2.- Sr. Prats: Han fet alguna cosa quan al tema del broll d’aigua dels baixos de l’edifici del núm. 1
del C/. Canàries? Demana que actuïn urgentment.
Creu que en el CETIS passa el mateix i l’hi han dit que surt un broll d’aigua i que es cola en el
soterrani que tenia que ser estanc. També li han dit que s’està intentant vendre aquesta aigua a
Aqualia.
Sr. Rubio: Abans del Ple els tècnics de l’Ajuntament i d’Aqualia ja tenien ordres d’anar a estudiar el
tema. Mirarà que s’ha fet.
No té constància del que li diu en relació al CETIS.
6.3.- Sra. Marí Torres: Com està el projecte definitiu de la casa de sa Colomina?
Què passarà amb la partida que tenia prevista l’empresa per a la rehabilitació de la casa?
Sr. Pizarro: No hi ha novetats sobre la tramitació.
Respecte a la partida, vetllaran perquè quan s’acabi l’obra de l’edifici, totes les partides d’ingressos i
de despeses estiguin certificades. El que s’hagués hagut de fer i no s’hagi fet, si està dotat
pressupostàriament, s’haurà d’invertir a alguna altra cosa del CETIS.
6.4.- Sr. Díaz: Afectarà a aquest Ajuntament la ruptura del PSOE-EC de Santa Eulària?
Sra. Costa: Entre la seua coalició no hi ha cap problema, a lo millor en tenen més en el Partit
Popular.
6.5.- Sr. Triguero: En el Partit Popular d’Eivissa no hi ha cap fraccionament.
Aquest any s’organitzarà l’edició 2009 de l’Ibiza Cup? Quan?
Està previst el trasllat de l’actual circuit de vehicles teledirigits?
Si han rebut sol·licituds d’alguna empresa, associació o col·lectiu, per a cedir l’ús de l’estadi
Municipal de can Misses?
Sr. Ruiz: Hi estan treballant, i la setmana que ve sabran si l’Ibiza Cup es fa o no.
Quan al radio control, és una afició no un esport. El projecte de l’escoleta, en principi, no ho
afectarà, encara que saben que estan allí a precari. El seu lloc hauria de ser al parc que es farà a
sa Coma.
Quan al tema de l’estadi, no hi ha novetats.
6.6.- Sr. Trejo: Demana al Sr Pizarro que quan faci referència a conversacions que mantenen, que
ho faci de manera íntegre o que no ho faci. És cert que el Grup Popular es va posar a la seua
disposició per poder parlar i negociar de cara al proper any, modificacions fiscals, etc., però això és
independent de que puguin seguir presentant mocions.
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El Sr. Pizarro sembla que dona per romput el seu oferiment de negociació, no obstant desde el grup
popular es vol fer constar que segueixen donant la ma per parlar.
6.7.- Sra. Martínez: Prega al Sr. Rubio, que es posi un tendal o una pèrgola en el Parc Abel
Matutes, perquè fa molt de sol, i no s’hi pot anar abans de les 7 de la tarda.
6.8.- Sr. Mari: Prega al Sr. Rubio que es retirin els fems que hi ha amuntegats en el Parc de ca
n’Escandell.
Quines obres fa Aqualia en el Passeig de Figueretes?
Sr. Rubio: Canviar una arqueta que es va trencar.
6.9.- Sra. Cava de Llano: Preguntes: - On es donarà el curs del pla d’acollida a nous habitants del
municipi? Quantes persones hi podran acudir? Quina durada tendrà? Qui el donarà? Perquè servirà
el diploma que se’ls donarà?
- Quan es posaran els itineraris dels autobusos a les parades? - Quan es posaran els para-sols?
- Faran alguna cosa perquè no hi hagi prostitució a alguns carrers del municipi?
Prec: Demana al Sr. Pizarro que no digui que el Grup Popular no fa res quan a temes socials.
Sr. Sánchez: Començarà a l’Associació de Vesins de Figueretes, però no descarten fer-lo a altres
centres perquè una de les idees és que sigui mòbil. Per aquest pla s’ha seguit el model del Pla
d’Acollida de Mataró. S’estima que hi acudiran entre 10 i 20 persones per sessió. Quan a la durada,
la intenció és que es mantengui per a sempre, i començaran amb sessions mensuals. El donaran
els mediadors interculturals de l’Ajuntament. El diploma, evidentment no serveix perquè no està
homologat, perquè no es dona cap formació específica. Servirà en el cas dels immigrants del
municipi per a l’informe d’arrelament.
Sr. Rubio: Els plànols amb els itineraris i horaris estan a l’impremta. Quan estiguin els començaran
a repartir.
Sr. Torres: Des de la setmana passada la policia local ja ha començat a actuar. També s’han posat
en contacte amb la comissaria de la Policia Nacional per coordinar les actuacions que dugui a
terme la policia local.
Sr. Pizarro: No ha parlat de cap persona en concret, sinó del Partit Popular en conjunt. La
sensibilitat de la Sra. Cava de Llano amb els mes desfavorits es dona per entesa, però el que valora
i jutja és als companys del seu partit, que potser tenen la mateixa sensibilitat que la Sra. Cava de
Llano, però que quan estan en el govern no ho demostren.
6.10.- Contestació escrita, del tenor literal següent:
“Sra. Carolina Cava de Llano
Regidora del Grup Municipal Popular
Resposta a la sol·licitud d’informació plantejada en el Ple de 5 de febrer de 2009
La pregunta plantejada va ser:
¿Qué actuaciones concretas ha realizado la Policía Local de Eivissa durante el último año con
relación a la problemática del maltrato de género, tanto en lo relativo al cumplimiento de las
órdenes de alejamiento como en lo referente a otras intervenciones a requerimiento de las mujeres
que sufren maltrato en nuestro municipio?”
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En relació amb aquesta pregunta se li fa saber el següent:
Al llarg de l’any 2008 en 14 ocasions va ser requerida la Policia Local d’Eivissa per intervenir en
domicili o en via pública en temes relacionats amb la violència de gènere.
Per presentar la denúncia es deriva a la persona interessada a la Comissaria, donat que la
competència en matèria denúncies i investigacions dels maltractaments cap a les dones correspon
a la Policia Nacional, a través del seu grup específic SAF (Servei d’Atenció a la Família). També els
correspon el seguiment de les ordres d’allunyament.
L’any 2008 a l’illa d’Eivissa es van concedir 347 ordres judicials d’allunyament.
Mariví Mengual
Regidora de Polítiques d’Igualtat
Eivissa, 28 de maig de 2009”

Sra. Costa: Lamenten la mort d’un dels treballadors del Patronat d’Esports, i ja han fet arribat el
condol de tota la Corporació a la família.

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les tretze hores i vint-i-cinc minuts del dia,
de la qual se n’estén la present Acta que consta de divuit folis que, amb mi el Secretari, firmen tots
els assistents.
De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific.
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