ORDRE DEL DIA
1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de les actes de les sessions anteriors:
- Acta núm. 05/09 de 6 de maig
- Acta núm. 06/09 de 9 de maig
2n.- Aprovació memòria de contestació i aclariment a l’acord de la Comissió Balear de Medi
Ambient de 3 de juliol de 2009.
3r.- Proposta concessió Medalles d’Or de la Ciutat d’Eivissa.
4t.- Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança reguladora dels horaris dels establiments,
espectacles i activitats recreatives.
5è.- Proposta del Conveni amb la Conselleria d’Educació per a l’ampliació del Col·legi Públic Poeta
Villangómez.
6è.- Proposta del Conveni amb la Conselleria d’Educació per a la construcció del Col·legi Públic Sa
Bodega.
7è.- Aprovació Carta d’adhesió amb la Fundació THAO per a frenar la progressió de la prevalença
de l’obesitat infantil.

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB CARÀCTER EXTRAORDINARI, PER L'EXCM.
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 18 DE JULIOL 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
Sra. Adrián Trejo de la Rosa
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Srs. que falten amb excusa:
Sr. Ricardo Pedro Albín Pascual
Secretari-Acctal.:
Sr. Joaquim Roca Mata
Interventor-Acctal:
Sr. Mario Añibarro Juan

ACTA NÚM. 10/09
A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les nou hores del dia divuit de juliol 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 extraordinària 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 les actes de les sessions anteriors:
Per unanimitat s’acorda l’aprovació de les actes núm. 05/09 ordinària de 6 de maig i núm. 06/09
extraordinària de 9 de maig, amb les següents observacions:
Del Sr. Díaz de Entresotos, vol fer constar que en el punt 7è de l’Acta núm. 5/09, de 6 de maig no
estava present en el moment de la votació..
De la Sra. Cava de Llano, fent constar que al punt 15.9 (pàg.34) de l’Acta 5/09, la pregunta va ser
formulada per ella.

2n.- Aprovació memòria de contestació i aclariment a l’acord de la Comissió Balear de Medi
Ambient de 3 de juliol de 2009:
Donat compte de la proposta d’acord del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Planificació Territorial i Espai
Públic, del tenor literal següent:
“PROPOSTA D’ACORD
Vist l’acord del Ple de la Comissió Balear de Medi Ambient de data 3 de juliol de 2009 ( Reg.
Entrada 15999 de 10 de juliol de 2009). relatiu a l’Avaluació d’Impacte Ambiental de la revisió de
Pla General d’Ordenació Urbana aprovada en el Plenari de data 18 de juny de 2009.
Vista la documentació elaborada pel Redactor del Pla General d’Ordenació Urbana en
contestació al informe citat anteriorment, presentada a l’Ajuntament d’Eivissa amb data 10.07.2009
(núm. Registre Entrada 16036).
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Vistos els informes emesos per part dels Serveis Tècnics Municipals 1497/2009; informe
63/09 del departament de Medi Ambient i informe 134 de Secretaria General, dels quals se’n
desprèn que amb la documentació presentada es dona compliment a lo dispost al mencionat acord i
que l’aprovació de la mateixa no suposa canvis substancials en relació al planejament aprovat pel
Ple amb data 18 de juny de 2009.
A la vista de lo anterior, mitjançant la present es proposa al Ple de la Corporació l’adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la memòria de contestació i aclariments realitzada pel Sr. Angel Garcia
de Jalón presentada en data 10.07.09 (Reg. Entrada 16036) i la introducció a la documentació de la
revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de les modificacions que consten descrites al punt desè
de la memòria, en la forma prevista als annexos denominats “pagines i plànols modificats“.
SEGON.- Que es notifiqui el present acord a la Comissió Balear de Medi Ambient a fi de que
procedeixi a l’emissió del corresponent informe ambiental i al Consell Insular d’Eivissa.
TERCER.- Facultar al Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Planificació Territorial i Espai Públic per
a que pugui subscriure la documentació necessària per a l’efectivitat del present acord així com per
a la correcció d’errors materials o de fet que pugui contenir el document.”.
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Planificació Territorial i Espai Públic.
Intervencions:
Sra. Marí Ferrer: No esperava que haguessin de tornar a discutir del Pla General, tenint en compte
que en 6 mesos serà la tercera vegada que tenen un debat sobre aquest tema, després de 6 anys
de la seua aprovació inicial. Lamenta que una vegada més s’hagi de tornar a canviar el Pla General
per culpa de la seva incompetència a l’hora de tramitar-lo.
No estan davant una qüestió de tràmit, ja que la Comissió Balear de Medi Ambient va considerar
que el document del Pla General que se li havia remés i l’avaluació d’impacte ambiental contenia
tantes deficiències que es va negar a informar-lo i va demanar que abans d’informar-lo es corregís.
Esperava que haguessin fet un informe favorable amb prescripcions, que és molt menys greu que el
que va passar en realitat.
És sorprenent perquè de les 12 coses que ens diuen, n’hi ha 10 que ja les deien el dia 10 de gener
de l’any 2007, per això està clar que la culpa que es torni a retardar l’aprovació del Pla General és
del Sr. Torres.
Per al Sr. Torres tot són detalls sense importància, i la conseqüència d’això és que aquest Pla, i per
tant l’avaluació d’impacte ambiental, no té ni cap ni peus. No estan davant errors, sinó d’horrors i
tots ells fruit que això no és un Pla General, sinó una suma d’ocurrències que han anat canviant
sobre la marxa. Per exemple, quan es parla d’objectius, segueixen dient que la UA Marenostrum
que ja s’ha eliminat, connecta amb el vial Nord de la ciutat. Segueixen dient que al C. de Múrcia
faran un aparcament subterrani i també que es traslladarà CLH.
Hi ha altres temes que són molt greus, perquè afecten al que és una avaluació d’impacte ambiental,
que és quin és l’inventari ambiental de la ciutat, i quins són els impactes de les accions que
proposen. Pel que fa a l’inventari ambiental de la ciutat, que diu quins són els factors directes que
afecten el medi ambient, les dades que ofereix l’equip de govern són de l’any 2002, i per tant no
tenen res a veure amb ara. Per fi en aquest darrer text sí que s’han canviat coses, i s’han actualitzat
a dia d’avui, per exemple el nombre d’aparcaments. S’hauria d’haver fet amb tot l’altre.
Quan al tema del port, a l’avaluació d’impacte ambiental, segueixen dient que augmenten el mirall
d’aigües, i que duen el passatgers a l’actual moll de càrrega. Entre aquest disseny i el que està
aprovat, els impactes ambientals són substancialment diferents. El projecte que s’avalua no té res a
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veure amb el projecte que està a punt de contractar-se.
Hi ha una qüestió greu, que és un problema de credibilitat del propi document.
La contestació al punt primer de l’informe que fan, és que totes les modificacions introduïdes s’han
sotmès a avaluació d’impacte ambiental i amb aquesta afirmació falten a la veritat per escrit. El Sr.
Torres i els tècnics els varen dir que estava avaluada la requalificació dels terrenys de sa Joveria a
l’acció 7, se la va llegir, i a l’estudi d’impacte ambiental, de l’any 2006, 2005 i 2003 el text és
idèntic, en el que fa referència a can Misses. No ho han avaluat perquè no està introduït en el
percentatge de sòl urbà del municipi, i unicament han transcrit el que es deia al 2006 quan aquesta
unitat d’actuació encara no existia.
Hi ha un altre tema preocupant que és el perquè fins ara no han justificat la manca d’aigua.
Les coses s’han de justificar. Si hagués fet cas al que ha anat dient el Grup Popular, li hauria anat
millor, ja que ara la Comissió Balear de Medi Ambient els diu el que el Grup Popular fa temps que
avisa: que no quadra la població, que no tenen aigua i que no han avaluat els impactes.
Hi ha un tema nou que introdueix la Comissió Balear de Medi Ambient, que és la insuficiència
d’aparcaments, i el redactor contesta que han rebaixant els aparcaments perquè la proposta inicial
era excessiva.
Que avui estiguin aquí asseguts un dissabte de matí, és la certificació en acta d’un fracàs.
Sr. Torres: És molt fàcil fer demagògia. Com que queden pocs assumptes importants on aferrar-se
en el Pla General, ara el que fa és magnificar els detalls d’un estudi d’impacte ambiental. Ja que ha
parlat de tantes coses, també hauria hagut de parlar del principal punt de l’ordre del dia de la
Comissió Balear de Medi Ambient, que va exonerar l’Ajuntament de l’estudi d’impacte ambiental
estratègic.
Quant a les deficiències, demanen que se substitueixin els plànols del PTI de zones inundables,
pels plànols hidrològics del Pla Hidrològic de la Comunitat, i s’han substituït.
També demanen que s’aclareixi el sostre de població, i també s’ha aclarit una diferència que hi
havia.
Hi ha alguns objectius que estan en el Pla General, els quals, encara que avui no siguin possibles,
no renuncien a ells, i per això no els treuen.
Respecte al port, es segueix posant que volen incrementar el mirall d’aigües ja que segueixen
volent incrementar el mirall d’aigües. La Sra. Marí no pot demanar que avaluïn mediambientalment
el port, perquè està fora de l’àmbit de l’Ajuntament i això correspon a l’Autoritat Portuària.
Pel que fa a la justificació de la manca d’aigua, es va firmar un conveni amb la Conselleria que
justificava plenament la capacitat d’abastiment d’aigua per a la població del municipi.
No parlaven de proposta d’aparcaments excessiva quan a la quantitat, sinó d’expectativa quan cada
una de les accions, per la qual cosa, el que sí s’ha fet ha set reestudiar alguna de les alternatives, i
han baixat les expectatives, com ha set en el tema del primer cinturó.
Pel que fa la justificació a alternatives de sòl urbà, l’increment de sol urbà que es proposa
actualment, és el de sa Joveria. Les alternatives de fer sòl urbà a altres zones, són molt poques, i
aquesta era la zona més adient.
La Sra. Marí no busca que li contestin els aclariments que fan, el que vol és seguir magnificant les
petites modificacions.
Sra. Marí Ferrer: Avui ha perdut una gran ocasió per presentar la seua dimissió com al regidor
d’Urbanisme, perquè després de sis anys de tramitació, amb tres aprovacions inicials, i tres
provisionals, ha demostrat que no sap que és un Pla General i que li és igual.
Diu que fa demagògia i que no fan propostes, i el cert és que han presentat més de 100
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al·legacions, i no n’han acceptat quasi cap.
Amb les proposicions tècniques que li ha proposat han acabat tenint raó, però el que passa és que
segurament no se les ha llegit. Estan en una fase tan avançada que ja han renunciat a fer un Pla
General de tots.
El Sr. Torres diu que el més important és que exoneren a l’Ajuntament de l’estudi d’impacte
ambiental estratègic. Això és molt transcendent en quan al temps, però se li ha oblidat dir que això
no és un èxit, sinó que ens exoneren perquè diuen que a aquestes altures del planejament és es
inviable l’avaluació estratègica perquè s’aturaria el Pla General 3 anys. Seria tornar a començar
amb l’aprovació inicial.
No li ha dit perquè no han avaluat el tema de Sa Joveria i han enganyat a la Comissió Balear de
Medi Ambient. Hauria de retirar el document, i no enganyar a la Comissió Balear de Medi Ambient.
Li sap greu que els tècnics de la casa no ho hagin detectat, però tampoc li sorprèn perquè han
canviat de tècnics informants cada vegada que hi ha hagut un pla general. No hi ha un sol tècnic
d’aquest Ajuntament que hagi vist totes les versions del Pla General. Hi ha hagut 5 arquitectes
diferents i 3 tècnics de medi ambient que han informat aquest Pla General i és normal que
s’equivoquin.
Les coses no es poden fer més malament, i no es pot escudar darrera ningú, perquè el polític és el
que té que supervisar la feina dels tècnics.
Quan a la proposta d’acord presenten una esmena relativa a la redacció. Entenen que no estan
aprovant cap memòria de contestació, sinó que estan aprovant la contestació que fa el redactor del
Pla General, i les conseqüències d’aquesta, és una modificació d’aspectes concrets de la memòria
d’ordenació, de les normes urbanístiques i d’uns plànols concrets del Pla General.
El Grup Popular presenta una esmena, del tenor literal següent:
“PRIMER.- Aprovar la contestació i aclariment realitzada pel Sr. Angel García de Jalón presentada
en data 10.07.2009 a l’acord de la Comissió Balear de Medi Ambient de data 3 de juliol de 2009.
SEGON.- Aprovar la memòria d’ordenació, normes urbanístiques, AIA simplificada i document de
síntesis de la AIA i els plànols d’ordenació 0.6.1 i 07 modificats com a conseqüència de la
contestació referida a l’apartat primer.”.
El Sr. Secretari manifesta que el contingut de l’esmena és el mateix que el de la proposta d’acord
però dit d’una altra manera.
Sr. Torres: Reitera que la Sra. Marí segueix magnificant.
El tema de Sa Joveria està degudament justificat i així consta a la contestació que s’ha fet a la
Comissió Balear de Medi Ambient.
Ja porten molts anys parlant d’aquest Pla General, i mai han trobat amb el Grup Popular una
sincera voluntat d’ajudar o col·laborar amb l’equip de govern. El que han trobat ha set una oposició
impròpia del que és l’oposició política, perquè mai han presentat una alternativa, i sempre han anat
en contra de tot allò que ha fet l’equip de govern.
La legislatura passada ja varen patir la falta de col·laboració, per part del Consell, amb els
entrebancs que posaven a les tramitacions d’aquest Ajuntament.
Sempre critica el temps que han tardat en acabar la tramitació el Pla, però la veritat és que és el
mateix temps que el Grup Popular ha tardat a no fer cap aportació.
Avui segueixen sense saber quines són les aportacions que farien sobre ses Feixes, sa Penya,
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habitatges de protecció oficial, o si farien més o menys escoles.
La Sra. Marí sap més que els juristes, que els arquitectes, que els tècnics de medi ambient, i totes
aquestes coses que sap, l’impedeixen col·laborar i ser una cap de l’oposició mínimament coherent.
Tots els seus arguments només li serveixen per tapar la falta que tenen de projecte de ciutat.
Tenen molta feina d’ara endavant per desenvolupar aquest Pla General, per poder arribar a fer de
certs problemes que té la ciutat, una qüestió d’estat, que permeti anar tots a una en aquest tema.
Ahir el sector d’arquitectura demanava que estassin per damunt dels enfrontaments polítics en
qüestions, com per exemple, la rehabilitació de sa Penya.
La segueixen esperant, perquè tendran oportunitats de demostrar que, els partits polítics i els
polítics, han d’estar units en les questions importants.
Sotmesa a votació l’esmena presentada pel Grup Popular, 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, Triguero, Marí Ferrer i Trejo.
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat, amb els vots a favor de les Sres. Costa, Mayans,
Fernández, Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Rubio, Ruiz i Sánchez, i en contra de les
Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Cava de Llano, Martínez, i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero,
Marí Ferrer i Trejo, que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels i les membres de la
Corporació.

3r.- Proposta concessió Medalles d’Or de la Ciutat d’Eivissa:
Donat compte de les Propostes d’Acord de la Regidora de Cultura i Festes, del tenor literal
següent:
“PROPOSTA AL PLE
MEDALLA D’OR A ANTONI PRATS CALBET
ANTONI PRATS CALBET ha estat un home dedicat tota la seua vida al servei dels més
necessitats, que han estat quasi sempre els que pateixen alguna mena de discapacitat física o
psíquica.
A rel del naixement des seu fill Bartomeu amb paràlisi cerebral, passà a tenir una necessitat
pròpia i a no trobar recursos per a la seua escolarització, la qual cosa va fer que capitanejàs,
juntament amb altres pares que vivien la mateixa problemàtica, la creació d´una associació de
pares amb fills discapacitats. Per aquest motiu, el 1970 fundà i presidí ASPANASIF, actualment
ASPANADIF (Asociación de Padres de Niños y Adolescentes Discapacitados de Ibiza y
Formentera), associació que es dedica, des de llavors ençà, a la formació, ajuda i inserció de les
persones amb discapacitat i donà suport a les seues famílies.
ASPANADIF ha estat la primera associació que tenia com a finalitat inicial l’escolarització
dels infants amb necessitats educatives especials, que en aquell moment no tenien cap opció a les
Pitiüses. Desprès de molts esforços, gestions i tràmits, l’any 1974, ASPANASIF llogà uns locals al
barri de Cas Serres on es varen instal·lar les primeres aules d’Educació Especial a Eivissa.
N’Antoni Prats Calbet, junt amb altres, va continuar fent gestions per a construir un centre
adequat, donat que les aules eren espais insuficients. Es va dirigir a SS.MM. la Reina Doña Sofia,
contacte que va donar l’empenta necessària per a la construcció del Centre especialitzat de Can
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Cifre. Aquest Centre va acollir en un primer moment, l’educació especial a l’illa fins que les
propostes d’ensenyament indicaren la conveniència de la integració dels infants a les escoles
normalitzades.
Les mancances socials a les Pitiüses, durant la dècada dels anys 70 del segle XX, feren que
moltes de les demandes d’informació de recursos de la discapacitat per a les famílies es
canalitzassin mitjançant n’Antoni Prats, encara que fos en el temps de feina del seu propi comerç.
Donat la seua bonhomia, oferia sempre paraules de suport i d’orientació a les seues demandes.
Com a gran coneixedor de la problemàtica de les persones amb discapacitats, va promoure,
juntament amb altres institucions, la creació del Patronat per a la Protecció de la Salut Mental i
Benestar Social d’Eivissa i Formentera, organisme que, fins l’any 2004, ha estat el principal gestor
dels serveis socials a les Pitiüses. Des del seu inici, va ser el president de la comissió de Salut
Mental de l’esmentat patronat.
Altrament, va promoure la creació dels Tallers Ocupacionals, dedicats a oferir ocupació
terapèutica i d’altres activitats als joves i adults discapacitats. Mitjançant ASPANADIF s’han realitzat
activitats molt rellevants pel treball de planificació de recursos necessaris per a la normalització de
les persones amb discapacitat, com facilitar informació a les famílies per ser receptors de pensions;
ajudar els equips de valoració a identificar casos de difícil accés, i col·laborar amb l’IMSERSO per a
la realització del primer cens de persones discapacitades a les Pitiüses, entre altres objectius.
Antoni Prats Calbet també impulsà la creació de la Creu Roja de la Mar, a principis dels anys
70 del passat segle.
Tota aquesta activitat social ha estat complementada sempre amb les seues dues grans
passions: el mar i la pintura.
Per tot l’expressat abans i amb el suport d’una sèrie d’informes favorables emesos per
diverses persones i entitats de reconegut prestigi, creim adient presentar davant el Ple de la
Corporació Municipal la proposta de concessió de la Medalla d’Or de la Ciutat al senyor Antoni
Prats Calbet.
La Regidora de Cultura i Feste,
Sgt.: Sandra Mayans Prats
Eivissa, 08 de juliol de 2009”.
“PROPOSTA AL PLE
MEDALLA D’OR CLUB NÀUTIC D’EIVISSA
El CLUB NÀUTIC D’EIVISSA és una antiga societat eivissenca de foment de l’activitat
nàutica, sigui de forma esportiva, com de lleure, cultural, etc., fundat el 27 de febrer de 1925 a la
ciutat d’Eivissa. La seua activitat ha anat destinada sempre a facilitar el contacte entre els socis que
tenen el denominador comú de l’afició a la mar.
Pel que fa la seua vessant social s’ha de fer notar que el CNI, des del primer moment, va
saber comptar entre els seus socis a persones procedents de les més variades classes socials:
obrers, comerciants, professors, professionals liberals, funcionaris, industrials, empleats, etc. amb
l’element comú de l’afició a les coses de la mar: regates, pesca, tertúlies i excursions marítimes, de
manera que, a través seu, es va canalitzar una bona part de les activitats lúdiques de la ciutat i de
tota l’illa.
La seua trajectòria, durant aquests 84 anys d’existència, ha estat sempre oberta a totes les
noves activitats d’oci nàutic que anaven sorgint, fent-ne també partícips a la joventut eivissenca
perquè s’integràs de forma conscient en el mitjà que ens envolta com a illa.
La primera activitat nàutica esportiva la posà en marxa l’any 1928, amb una regata de rems.
El 1930, organitzà una escala de la regata internacional de iots Canes –Marsella –Barcelona –
Eivissa ─Alger i tornada. Posteriorment, foren les excursions marítimes les que organitzà el CNI,
concentrant, cada estiu, un gran nombre de modestos vaixells particulars. El 1933, s’organitzaren
les primeres regates de bots a vela. El 1944, alguns socis comencen a utilitzar a Eivissa una nova
embarcació lleugera, els snips, i a participar amb gran èxit en diverses competicions que hi havia a
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diversos indrets. Ja, el 1948, el CNI rebé el premi “Virgen del Carmen”, per acord de la presidència
del Consell de Ministres, com a reconeixement a la important tasca de foment de l’esport en general
i de la vela en particular. Durant la primera meitat dels anys 50 del segle XX, s’imposà entre els
socis el bot eivissenc, embarcació de fusta construïda a l’illa i proveïda d’una vela major guaira,
botavara i floc. Aquesta flota de bots adoptà, poc temps després, com a anagrama una bruixa en
l’acte de volar en direcció a l’espai infinit a cavall d’una escombra, exhibint-la cosida a la vela major
prop del puny de drissa. En aquella època, foren molt ben rebudes les reunions de societat en les
què es contractaven orquestres de l’illa per amenitzar balls al local de la seu social o, durant la nit
de Cap d’Any, en la qual es llogava el local del teatre Pereira, deguda a la gran assistència de
públic, balls que cobriren una bona part de l’oci dels eivissencs durant la dictadura de Franco,
perquè estaven prohibits els balls a indrets que no fossin a una entitat autoritzada. Durant els
darrers anys de la dècada dels anys 60 del segle XX, per mediació del delegat nacional d’esports,
Joan Antoni Samaranch, van arribar al CNI quatre embarcacions de fusta dissenyades per a
l’ensenyament i pràctica de l’esport de la vela per a joves fins als quinze anys, els “Òptimist”, petita
embarcació amb una major, sense floc ni botavara, en la qual començaren a navegar un grup de
joves, de tal manera que ben aviat es va estendre el seu ús i anaren apareixent d’altres com a
resultat de l’interès generat entre els pares, desitjosos d’introduir els seus fills en la pràctica
d’aquest esport. Això va donar per a la col·laboració amb l’Ajuntament d’Eivissa per a la creació de
l’Escola Municipal de Vela, a més dels cursos específics de perfeccionament per als fills dels
associats. Aquesta escola ha donat peu a la participació en nombrosos campionats amb notable
èxit. Posteriorment, arribarien els els “420” i els “europa”, també olímpics per a joves més grans,
amb els que participarem en exitoses competicions. Durant la dècada dels anys 70 del segle XX, el
CNI posa en marxa la promoció del vaixell tipus creuer, amb les modalitats de creuer-creuer i
creuer-regata. A més, s’incorporà l’afició de la pesca esportiva d’altura. A partir de l’any 2000,
s’instaura en el CNI una vessant social a l’iniciar el programa “Joves per la Mar” , en el que s’intentà
promoure el coneixent marí del nostre entorn insular, aprofitant dos antics vaixells. El CNI va tenir
ben clar que es tractava d’una experiència cultural dirigida a unes persones que, bé per la seua
edat, o bé pel seu lloc de procedència no havien pogut conèixer de primera mà una època, en la
que la construcció naval a Eivissa era una de les primeres indústries, o el món de la mar que ens
envolta i els mariners,. Especialment, el CNI té interès en que es coneguin els bens marins
Patrimoni de la Humanitat. Finalment, el CNI ha posat en marxa amb entitats públiques i privades
de caire soci-sanitàries el programa “Un mar de possibilitats”, per al foment de les activitats
esportives i terapèutiques a l’aire lliure i en l’àmbit marítim per a persones que necessiten uns
tractaments especials per millorar la seua salut, amb un gran resultat entre els usuaris.
Per tot l’expressat abans i amb el suport d’una sèrie d’informes favorables emesos per
diverses persones de reconegut prestigi, creim adient presentar davant el Ple de la Corporació
Municipal la proposta de concessió de la Medalla d’Or de la Ciutat al Club Nàutic d’Eivissa.
Sandra Mayans Prats
Regidora de Cultura i Festes
Eivissa, 03 de juliol de 2009”.
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Serveis Personals i Promoció Econòmica.
Intervencions:
Sra. Costa: L’entrega de medalles d’or, és el reconeixement més important que concedeix
l’Ajuntament d’Eivissa. Vol felicitar de part de tots, la institució Club Nàutic, i a tots els seus
membres i representants durant els 84 anys d’història que té, i al Sr. Prats Calbet, iniciador de
l’Associació ASPANADIF, com a mereixedor i corresponsable amb moltes altres persones que l’han
ajudat tots aquests anys.
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Sra. Marí Ferrer: Enguany aquestes medalles d’or, sense desmerèixer les altres, és un exemple de
com s’han de fer les coses. Vol agrair que els hagin escoltat.
Li consta que els honorats estan molt contents, i creu que la ciutat també ho estarà perquè tots
senten que han fet una gran feina. Espera que el Club Nàutic la pugui seguir fent molts anys, i
l’Ajuntament haurà d’ajudar perquè així sigui. Pel que fa a n’Antonio de Cas Coc, va fer feina a un
món, el dels minusvàlids, que en aquell moment no era fàcil. Felicita els honorats.
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat.

4t.- Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança reguladora dels horaris dels
establiments, espectacles i activitats recreatives:
Donat compte de la Proposta d’Acord de l’Alcaldessa de l’Excm. Ajuntament d’Eivissa:
“PROPOSTA D'ACORD EN RELACIÓ ALS ESCRITS D'AL·LEGACIONS PRESENTATS CONTRA
L'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DELS
HORARIS D'ESTABLIMENTS, ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES.
Havent finalitzat el termini d'informació pública establert en l'article 102 b) de la Llei 20/2006,
de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears.
Vist l'expedient instruït per a la modificació de l'Ordenança Municipal Reguladora dels
Horaris d'Establiments, Espectacles Públics i Activitats Recreatives (BOIB, núm. 84 de 17 de juny
de 2008).
Vistos els escrits d'al·legacions respectivament presentats en dates 25 de març (R.E. 7138),
28 d'abril (R.E. 9768) i 24 de juny de 2009 per la Sra. Laura Viviana Galmes, en representació de
l'Associació de Veïns i Comerciants dels Carrers Limítrofs al Port d'Eivissa, pel Sr. Antoni Prats
Costa, en nom i representació del Grup Municipal Popular, i pel Sr. Valentín Haro Bermejo, sota la
representació lletrada del Sr. José Antonio Ortiz Valenzuela.
Considerant que les al·legacions tercera i sisena formulades pel Sr. Antoni Prats Costa, en
nom i representació del Grup Municipal Popular, proposant, respectivament, una nova redacció dels
articles 3 i 12.4 de l'Ordenança, són beneficioses per a assegurar la tranquil·litat i convivència entre
els veïns i visitants del municipi, i millora els criteris previstos en matèria sancionadora.
Vist l’informe emès pels Serveis Jurídics Municipals de data 8 de juliol de 2009, del que es
desprèn que, des del punt de vista jurídic, correspon proposar l'estimació i desestimació de diverses
propostes i al·legacions.
Considerant que les al·legacions tercera i primera formulades en els seus respectius escrits
per la Sra. Laura Viviana Galmes, en representació de l'Associació de Veïns i Comerciants dels
Carrers Limítrofs al Port d'Eivissa, i pel Sr. Antoni Prats Costa, en nom i representació del Grup
Municipal Popular, conforme al citat informe jurídic, constitueixen propostes basades en una
disposició legal (Llei 9/1997, de 22 de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives),
es considera adient incloure en el text de la citada Ordenança la diferenciació horària exigida
legalment, prenent en consideració la importància de la temporada estival pel municipi i la major
afluència turística suportada durant els mesos estivals.
Considerant que les al·legacions quarta i segona adduïdes en els seus respectius escrits per
la Sra. Laura Viviana Galmes, en representació de l'Associació de Veïns i Comerciants dels Carrers
Limítrofs al Port d'Eivissa, i pel Sr. Antoni Prats Costa, en nom i representació del Grup Municipal
Popular, conforme al citat informe jurídic, constitueixen una qüestió la resolució de la qual s'integra
dintre de la potestat discrecional de la Corporació Municipal, es considera que no és estrictament
necessària la inclusió d'una diferenciació horària entre les diferents zones municipals.
Considerant que les al·legacions formulades pel Sr. Valentín Haro Bermejo constitueixen un
judici de valor o opinió sobre l'efectiva aplicació de la norma municipal, aquesta Corporació

9

Secretaria General

PLE EXTRAORDINARI
Dia 18 de juliol de 2009
considera que l'Ordenança és plenament ajustada a dret, es dicta sobre la base de la potestat
reglamentària atribuïda a les Entitats Locals per l'ordenament jurídic, i té per objecte garantir la
tranquil·litat i convivència dels veïns del municipi i dels seus visitants, i establir un marc normatiu
que reguli l'adequada utilització de l'oci.
Pel present, vinc a elevar al Ple previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis
Personals i Promoció Econòmica, la següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Primer.- Acordar l’estimació de les al·legacions tercera i primera respectivament, formulades en els
seus escrits (R.E. 7138 i 9768) per la Sra. Laura Viviana Galmes, en representació de l'Associació
de Veïns i Comerciants dels Carrers Limítrofs al Port d'Eivissa i pel Sr. Antoni Prats Costa, en nom i
representació del Grup Municipal Popular en dates 25 de març i 28 d'abril de 2009, quedant
redactat l'article 2, paràgraf II.2 i paràgraf III de la següent manera:
“Els horaris d’obertura i tancament dels establiments, dedicats a les activitats que a
continuació es relacionen, serà el que s´indica en el present article:
(...) II.- ACTIVITATS RECREATIVES PERMANENTS
(...) II.2. Activitats recreatives musicals
Sales de festa.
16:30
06:30
Sales de ball.
16:30
06:30
Discoteques.
16:30
06:30
Discoteques de joventut.
16:30
00:30
Cafès concert i similars.
16:30
06:30
Aquests horaris seran d'aplicació exclusivament als mesos de Juny, Juliol,
Agost
i Setembre, quedant reduït l'horari de tancament establert en 30 minuts en
la resta de l’any,
excepte els dies divendres, dissabtes i vigília de festius.
(...) III. ESTABLIMENTS PÚBLICS
Restaurants.
08:00
03:30
Cafès i cafeteries.
08:00
03:30
Bars i similars.
08:00
03:30
Aquests horaris seran d'aplicació exclusivament als mesos de Juny, Juliol,
Agost
i Setembre, quedant reduït l'horari de tancament establert, en 30 minuts en
la resta de l´any,
excepte els divendres, dissabtes i vigília de festius”.
Segon.- Acordar l’ESTIMACIÓ PARCIAL de les al·legacions segona i cinquena formulades en el
seu escrit (R.E. 9768) pel Sr. Antoni Prats Costa, en nom i representació del Grup Municipal
Popular, quedant redactats els articles 3 i 12.4 “in fine” de la següent manera:
Article 3.- “Els locals que contin amb terrasses que en tinguin previst l'ús, hauran de cessarne l’activitat en el mateix horari de tancament de l’establiment autoritzat per ocupar-la. En el supòsit
d’establiments inclosos en el punt II.2 hauran de cessar la seva activitat a les terrasses a la
mateixa hora que els establiments previstos en el punt III de l’article anterior.
Article 12.4 “in fine”.- “(…) Per a això, podrà prendre´s en consideració l’aforament amb el
qual comptin els establiments en les seves preceptives llicències municipals d’obertura i
funcionament, així com el nombre de persones que, en el moment de cometre la infracció, es trobin
tant en l’interior de l’establiment com a la zona exterior autoritzada en la llicència municipal
d’ocupació de via pública”.
Tercer.- Acordar la DESESTIMACIÓ de les al·legacions primera, segona i quarta formulades en el
seu escrit (R.E. 7138) per la Sra. Laura Viviana Galmes, en representació de l'Associació de Veïns i
Comerciants dels Carrers Limítrofs al Port d'Eivissa.
Quart.- Acordar la DESESTIMACIÓ de les al·legacions segona, quarta i cinquena formulades en el
seu escrit (R.E. 9768) pel Sr. Antoni Prats Costa, en nom i representació del Grup Municipal
Popular.
Cinquè.- Acordar la DESESTIMACIÓ de les al·legacions formulades en el seu escrit (R.E. 14830)
pel Sr. Valentín Haro Bermejo, sota la representació lletrada del Sr. José Antonio Ortiz Valenzuela.
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Sisè.- Aprovar amb caràcter definitiu la modificació de l'Ordenança Municipal Reguladora dels
Horaris d'Establiments, Espectacles Públics i Activitats Recreatives, de conformitat amb el que
disposa l'article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre aprovada inicialment el 26 de març de
2009 i el 6 de maig de 2009 amb les modificacions acordades als apartats primer i segon quedant
redactats els articles modificats en la forma prevista a l’annex 1.
Setè.- Acordar la publicació de la modificació definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i es notifiqui als interessats que han presentat al·legacions.
Eivissa, 10 de juliol de 2009.
L’ALCALDE ACCTAL.
Sgt. Vicente Torres Ramón
ANNEX 1. REDACCIÓ DELS ARTICLE MODIFICATS DE L’ORDENANÇA REGULADORA DELS
HORARIS D’ESTABLIMENTS, ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES.
Article 2.- Horaris d’obertura i tancament. El punt dos del paràgraf segon, referent a les
“Activitats recreatives musicals”, així com el paràgraf tercer, referent a “ESTABLIMENTS PÚBLICS”,
queden redactats respectivament de la següent manera:
II.2. Activitats recreatives musicals
Sales de festa.
16:30
06:30
Sales de ball.
16:30
06:30
Discoteques.
16:30
06:30
Discoteques de joventut.
16:30
00:30
Cafès concert i similars.
16:30
06:30
Aquests horaris seran d'aplicació exclusivament als mesos de Juny, Juliol,
Agost
i Setembre, quedant reduït l'horari de tancament establert en 30 minuts en
la resta de l’any,
excepte els dies divendres, dissabtes i vigília de festius.
III. ESTABLIMENTS PÚBLICS
Restaurants.
08:00
03:30
Cafès i cafeteries.
08:00
03:30
Bars i similars.
08:00
03:30
Aquests horaris seran d'aplicació exclusivament als mesos de Juny, Juliol,
Agost
i Setembre, quedant reduït l'horari de tancament establert, en 30 minuts en la resta de l’any,
excepte els divendres, dissabtes i vigília de festius”.
Article 3.- “Els locals que comptin amb terrasses que en tinguin previst l'ús, hauran de
cessar-ne l’activitat en el mateix horari de tancament de l’establiment autoritzat per ocupar-la. En el
supòsit d’establiments inclosos en el punt II.2 hauran de cessar la seva activitat a les terrasses a la
mateixa hora que els establiments previstos en el punt III de l’article anterior.
Article 4.- “En els establiments públics relacionats en el punt II.2 de l’article 2 es podrà
autoritzar una prolongació de l’horari d’obertura fins a les 12.00 hores, per a les denominades
“festes d’obertura i de clausura”, sempre que aquestes es produeixin entre els dies 25 de maig i 5
de juny, ambdós inclosos en el primer cas, i entre els dies 1 i 15 d’octubre ambdós inclosos en el
segon cas, amb la condició que l’activitat sigui diària i permanent des del dia de l’obertura fins al dia
del tancament”.
Article 5. Excepcions. - Els paràgrafs primer i segon queden redactats de la següent manera:
1. Aquells establiments en què concorrin diverses i diferents llicències d'activitat adoptaran
com horari d'obertura el més restrictiu dels establerts per a les activitats que exerceixin segons les
seves respectives llicències i com horari de tancament, el més restrictiu dels establerts per a les
activitats que exerceixin segons les seves respectives llicències, en ambdós supòsits, i sempre que
l'exercici per separat d'aquestes activitats no sigui clarament identificable.
2. Només i excepcionalment per a aquells restaurants, cafès, cafeteries, bars i similars que
habitualment serveixen esmorzars, i no realitzin cap altra activitat no enquadrada en el seu grup, es
permet l’avenç de 2 hores de l’horari d’obertura, amb sol·licitud prèvia dels titulars d’aquests
establiments a l’Ajuntament i autorització expressa d’aquest.
En aquests establiments, així com
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a la resta de restaurants, cafès, cafeteries, bars i similars que no s'acullin a l'avanç de 2 hores de
l'horari d'obertura, en cap cas podran fer ús d’aparells musicals ni realitzar cap tipus d’amenització
musical fins a les 10 hores del matí, i en el supòsit que disposin de terrassa pública o privada no en
podran fer ús fins a les 8 hores.
Article 11. Infraccions. – El paràgraf quart queda redactat de la següent manera:
4. Les infraccions administratives es classifiquen en:
1. Lleus
a) El retard en el començament o terminació dels espectacles públics, en un excés de temps de fins
a 60 minuts.
b) L’avanç en l’obertura o el retard en el tancament dels establiments públics i locals en què es
realitzin activitats recreatives o altres activitats, en un excés de temps de fins a 60 minuts.
c) Qualsevol infracció a les normes de la present Ordenança no qualificada com falta greu o molt
greu.
d) No deixar el local completament desallotjat en el termini màxim previst en l’article 6.
e) L'ús d'aparells musicals o realització d’ambientació musical abans de les 10 hores del matí, per
part dels establiments als quals es refereix l'article 5.2 “in fine”.
2. Greus
a) El retard en el començament o terminació dels espectacles públics, en un excés de temps de
més de 60 minuts i fins a 90 minuts.
b) L’avanç en l’obertura o el retard en el tancament dels establiments públics i locals en els quals es
realitzin activitats recreatives o altres activitats, en un excés de temps de més de 60 minuts i fins a
90 minuts.
c) Les infraccions lleus quan, dotze mesos abans de cometre-les, el responsable d’aquestes hagi
estat objecte de sanció mitjançant resolució definitiva, per infracció tipificada com lleu.
3. Molt greus
a) El retard en el començament o terminació dels espectacles, en un excés de temps de més de 90
minuts.
b) L’avenç en l’obertura o el retard en el tancament dels establiments públics, en un excés de temps
de més 90 minuts.
c) Les infraccions greus quan, dotze mesos abans de cometre-les, el responsable de les mateixes
hagi estat objecte de sanció, mitjançant resolució definitiva, per infracció tipificada com greu.
Article 12. Sancions. – El paràgraf quart queda redactat de la següent manera:
4. En la fixació de les sancions de multa es tendrà en compte que, en tot cas, l’acompliment
de la sanció no resulti més beneficiosa per a la persona infractora que l’acompliment de les normes
infringides. Per a això, podrà prendre´s en consideració l’aforament amb el qual comptin els
establiments en les seves preceptives llicències municipals d’obertura i funcionament, així com el
nombre de persones que, en el moment de cometre la infracció, es trobin tant en l’interior de
l’establiment com a la zona exterior autoritzada en la llicència municipal d’ocupació de via pública”.”.
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Serveis Personals i Promoció Econòmica.
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat.

5è.- Proposta del Conveni amb la Conselleria d’Educació per a l’ampliació del Col·legi Públic
Poeta Villangómez:
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
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Assumpte: Aprovació del Conveni de col·laboració entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
i l’Ajuntament d’Eivissa per a la realització de les obres d’ampliació del CP Poeta Villangómez.
Vist l’expedient instruït per l’aprovació del Conveni de col·laboració entre la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i l’Ajuntament d’Eivissa per a la realització de les obres d’ampliació del CP Poeta
Villangómez.
Vist l’informe jurídic i l’informe d’intervenció emesos ambdós en data 9 de juliol de 2009, mitjançant
el present i ateses les atribucions que tinc conferides per la legislació vigent i de conformitat al
Decret d’Alcaldia de data 18 de juny de 2007 publicat al BOIB núm. 104 de 12 de juliol de 2007.
Es proposa al Ple de la Corporació la adopció del següent:
ACORD
Primer.- Aprovar el conveni entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, representada per la
Conselleria d’Educació i Cultura, i l’Ajuntament d’ Eivissa per a la realització de les obres
d’ampliació del CP Poeta Villangómez.
Amb l’aprovació d’aquest conveni, l’Ajuntament s’adhereix al conveni subscrit entre Dexia Sabadell,
S.A. i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears mitjançant la Conselleria d’Economia, Hisenda i
Innovació, per al finançament de les obres esmentades.
Segon.- Sol·licitar, d’acord amb la clàusula tercera del conveni signat en data 2 de juny de 2008
entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i Dexia Sabadell S.A., a l’esmentat Banc
l’adquisició del dret de crèdit que emana d’aquest conveni d’obres, mencionat en el primer paràgraf
del punt Segon anterior.
Aprovar la suscripció del contracte de cessió de drets de crèdit entre Dexia Sabadell, S.A., com a
banc cessionari, i l’Ajuntament d’Eivissa com a cedent, en els mateixos termes que apareix redactat
a l’expedient.
Tercer.- Obrir en el Dexia Sabadell, S.A. un compte corrent als efectes i amb les restriccions
establertes en la clàusula 2.2 del Contracte de cessió de drets de crèdits, amb les clàusules i
condicions que lliurement es determinin en aquests efectes.
Quart.- Facultar el batle perquè pugui signar els documents que siguin necessaris per complir
aquest acord.
Eivissa, 9 de juliol de 2009
REGIDORA D’EDUCACIÓ
I JOVENTUT
Sgt. Irantzu Fernández Prieto”.
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Serveis Personals i Promoció Econòmica.
Intervencions:
Sra. Martínez: Li agradaria remarcar que tenen constància que a aquest projecte se li va donar
entrada el dia 27 de gener d’enguany, i s’aprova en juliol. És a dir que han passat set mesos i
potser s’hauria pogut fer abans.
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat, la qual cosa suposa la majoria absoluta del
nombre legal dels i les membres de la Corporació.”

6è.- Proposta del Conveni amb la Conselleria d’Educació per a la construcció del Col·legi
Públic Sa Bodega:
Donat compte de la Proposta d’Acord de la Regidora d’Educació i Joventut, del tenor literal
següent:
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“PROPOSTA D’ACORD DE LA REGIDORA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT
Assumpte: Aprovació del Conveni de col·laboració entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
i l’Ajuntament d’Eivissa per a la realització de les obres de construcció del nou CP Sa Bodega.
Vist l’expedient instruït per l’aprovació del Conveni de col·laboració entre la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i l’Ajuntament d’Eivissa per a la realització de les obres de construcció del nou CP
Sa Bodega.
Vist l’informe jurídic i l’informe d’intervenció emesos ambdós en data 9 de juliol de 2009, mitjançant
el present i ateses les atribucions que tinc conferides per la legislació vigent i de conformitat al
Decret d’Alcaldia de data 18 de juny de 2007 publicat al BOIB núm. 104 de 12 de juliol de 2007.
Es proposa al Ple de la Corporació la adopció del següent:
ACORD
Primer.- Aprovar el conveni entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, representada per la
Conselleria d’Educació i Cultura, i l’Ajuntament d’ Eivissa per a la realització de les obres de
construcció del nou CP Sa Bodega.
Amb l’aprovació d’aquest conveni, l’Ajuntament s’adhereix al conveni subscrit entre Dexia Sabadell,
S.A. i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears mitjançant la Conselleria d’Economia, Hisenda i
Innovació, per al finançament de les obres esmentades.
Segon.- Sol·licitar, d’acord amb la clàusula tercera del conveni signat en data 2 de juny de 2008
entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i Dexia Sabadell S.A., a l’esmentat Banc
l’adquisició del dret de crèdit que emana d’aquest conveni d’obres, mencionat en el primer paràgraf
del punt Segon anterior.
Aprovar la subscripció del contracte de cessió de drets de crèdit entre Dexia Sabadell, S.A., com a
banc cessionari, i l’Ajuntament d’Eivissa com a cedent, en els mateixos termes que apareix redactat
a l’expedient.
Tercer.- Obrir en el Dexia Sabadell, S.A. un compte corrent als efectes i amb les restriccions
establertes en la clàusula 2.2 del Contracte de cessió de drets de crèdits, amb les clàusules i
condicions que lliurement es determinin en aquests efectes.
Quart.- Facultar el batle perquè pugui signar els documents que siguin necessaris per complir
aquest acord.
Eivissa, 9 de juliol de 2009
REGIDORA D’EDUCACIÓ
I JOVENTUT
Sgt. Irantzu Fernández Prieto”.
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Serveis Personals i Promoció Econòmica.
Intervencions:
Sra. Martínez: Pensen que aquesta escola ja podria estar feta. A la legislatura passada l’equip de
govern va rebutjar el projecte perquè hi havia una part que contemplava la construcció d’un
pàrquing subterrani, i pensaven que si es construïa aquest endarreriria les obres, i el que
interessava per a la ciutat era que l’escola estigués construïda quan abans millor.
Ara al mes de juliol, quan ja fa casi dos anys i mig que el projecte està acabat, es troben que ni s’ha
fet el pàrquing ni l’escola. Això ha provocat que hi hagués un problema d’escolarització i creuen que
per això s’han hagut de construir les aules prefabricades a la zona de can Misses. L’equip de
govern segueix endavant amb aquesta construcció a pesar de tenir en contra la comunitat
educativa.
La Conselleria i la Regidora d’Educació, els van dir que només hi hauria 2 aules d’educació infantil
més el menjador. La sorpresa és que ara es veu que seran 6 aules d’educació infantil, 12 de
primària i no hi ha espai per fer la zona verda que és al que es varen comprometre amb els vesins.

14

Secretaria General

PLE EXTRAORDINARI
Dia 18 de juliol de 2009
El Grup Popular pensa que aquest model d’aules no és el seu model educatiu. El seu vot serà
favorable perquè volen la construcció de noves escoles a la ciutat.
Sra. Fernández: Avui estan aquí per parlar del conveni de sa Bodega i no de les prefabricades,
encara que li recordarà que la construcció de les escoles prefabricades és competència del Govern
Balear.
L’Ajuntament no va rebutjar el projecte, sinó que el va dirigir a l’IBISEC un altre cop perquè en fes
un sense pàrquing, per reduir el termini d’execució.
Sra. Martínez: Si aquesta escola ja s’hagués construït, no s’haurien de fer aquestes aules
prefabricades.
La Sra. Fernández en unes declaracions va dir que segurament es podria fer el pàrquing perquè
donava temps.
Ja saben que no té competències per a la construcció d’escoles, però sí la seva regidoria per donar
respostes a totes les inquietuds que tingui la ciutat en matèria d’educació.
El projecte es va fer, la legislatura passada, amb el Partit Popular quan estava la Sra. Marí Torres a
la Conselleria.
Quan pregunten perquè no es cedeixen terrenys per construir escoles que es necessiten a la ciutat,
la seva resposta va ser perquè encara no estava aprovat el Pla General.
Aquest projecte també està aquí des del mes de gener, i s’aprova en el mes de juliol. S’hauria pogut
fer abans.
Han fet una mala gestió amb la construcció d’escoles i amb la informació que s’ha donat als pares.
Sra. Fernández: Mai no han dit que l’aprovació d’aquestes escoles estiguessin pendents de
l’aprovació del Pla General. Sempre han dit que estaven pendents d’un estudi de detall.
És veritat que els projectes estan aquí des del mes de gener, però varen arribar amb uns detalls
que s’havien de modificar.
Quan a posar a disposició terrenys, ja han dit alguna vegada que hi ha un terreny d’educació que
està disponible des de l’any 87, davant l’escola de can Cantó.
Quan a la informació que han rebut els pares dels nens que han d’anar a l’escola prefabricada, l’ha
donat el Govern Balear a través de la Delegació d’Educació d’Eivissa, i la mateixa ha set molt bona.
La comunitat educativa no té res en contra d’aquesta escola. Tant és així que no ha sentit queixes
del Grup Popular sobre les aules prefabricades que hi ha a Sant Antoni des de fa un any, i que
estan funcionant molt bé, igual que funcionaran les d’aquí. Està clar que ningú té com a primera
opció la construcció d’aquest model d’escola, i que treballaran perquè el més aviat possible es
construeixin aquestes escoles.
Li torna a dir que no és el tema d’avui, que avui és l’aprovació de l’escola nova de sa Bodega que
suposarà un bé per a tota la comunitat educativa.
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat, la qual cosa suposa la majoria absoluta del
nombre legal dels i les membres de la Corporació.”

7è.- Aprovació Carta d’adhesió amb la Fundació THAO per a frenar la progressió de la
prevalença de l’obesitat infantil:
Donat compte de la Proposta d’Acord de la Regidora d’Educació i Joventut, del tenor literal
següent:
“PROSTA A PLE PER A L’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LA CIUTAT
D’EIVISSA A LA FUNDACIÓ THAO.
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L’Ajuntament d’Eivissa vol col·laborar amb la Fundació Thao que te com a objectiu frenar la
progressió de la prevalència de l’obesitat infantil treballant conjuntament amb municipis implicant a
tota la comunitat en el desenvolupament d’un conjunt d’accions de prevenció de l’obesitat infantil.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
PRIMER: Aprovar la Carta d’adhesió de l’Ajuntament de la Ciutat d’Eivissa a la Fundació ThaoSalut.
SEGON.- L’autorització de la despesa per import de 6.300 Euros a càrrec de la partida 422-22707
Estudis i treballs tècnics del vigent Pressupost General de la Corporació.
Eivissa, 9 de juliol de 2009
Irantzu Fernandez Prieto
Regidora d’Educació i Joventut”.
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Serveis Personals i Promoció Econòmica.
Intervencions:
Sra. Cava de Llano: Votaran a favor per diversos motius. El primer perquè és una proposta que va
presentar el Grup Popular en el ple anterior, i seria incoherent votar en contra. Un altre motiu, és
que qualsevol tema de salut o social s’allunya de qualsevol política i sempre haurien d’anar tots a
una en aquests temes.
Sra. Fernández: A l’anterior ple ja li va explicar que estaven treballant en això. Han aconseguit que
vagi a aquest Ple, perquè el programa comenci a funcionar el mes de setembre a totes les escoles.
Aquest programa compta amb el recolzament d’un munt d’institucions internacionals, i que ve avalat
per molts anys de programa THAO a França. A més, a Eivissa comptaran amb el recolzament tant
del Consell Insular com del Govern Balear. En breu presentaran la programació del que serà aquest
programa.
Sra. Cava de Llano: Els agradaria que els convidin quan tenguin alguna reunió a Eivissa, perquè
puguin aportar les seues idees.
Sra. Costa: Es trametrà aquest interès perquè els convoquin a totes les reunions, referides a
aquest punt.
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat.
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les onze hores i deu minuts, de la
qual se n’estén la present Acta que consta de setze folis que, amb mi el Secretari, firmen tots els
assistents.
De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific.
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