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O R D R E   D E L   D I A

1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
- Acta núm. 17/09, ordinària de data 22 de desembre.
- Acta núm. 1/10, ordinària de data 28 de gener.
- Acta núm. 2/10, ordinària de data 25 de febrer.

2n.  Aprovació  provisional  de  la  modificació  de  l’Ordenança  Fiscal  Reguladora  de  la  taxa  per 
prestació de serveis en el litoral del Terme Municipal d’Eivissa.
3r. Reconeixement extrajudicial dels treballs de desratització, desinsectació i desinfecció del Terme 
Municipal d’Eivissa.
4t. Reconeixement extrajudicial de les Obres d’Instal·lació de dos semàfors a l’Av. de la Pau (E-10)
5è. Reconeixement extrajudicial del Projecte de Reforma de la Pista Poliesportiva Col·legi Públic 
Can Cantó i Remodelació de la Pista del Pati
6è.  Desestimació  al·legacions  presentades  per  Aqualia  i  aprovació  definitiva  de  la  memòria 
econòmica, i  avantprojecte de diverses obres hidràuliques, per a l’expedient  de contractació del 
servei d’aigua i clavegueram d’Eivissa. 
7è. Aprovació de la política ambiental de les platges del municipi
8è. Nomenament de vocals integrants del Consell de Participació Ciutadana.
9è. Mocions amb proposta d’acord:

1.- Moció del Grup Popular sobre proposta d’acord per a la declaració de lesivitat de l’acte 
administratiu pel que s’assumí el  pagament de l’Impost de Transmissions Patrimonials de “Park 
Control 2.000”.

2.- Moció del Grup Popular sobre proposta d’acord perquè s’habiliti una oficina d’informació 
turística municipal en el Dic de Botafoc.
10è. Decrets i comunicacions.
11è. Mocions sense proposta d’acord:

1.- Moció del Grup Popular sobre el Pla d’Excel·lència Turística de la Ciutat d’Eivissa.
2.- Moció del Grup Popular sobre l’estat de desenvolupament de la UA “Eivissa Centre”
3.- Moció del Grup Popular sobre les obres de l’edifici Life Marina, situat en el Passeig 

Joan Carles I.
4.- Moció del Grup Popular sobre l’estat actual de la tramitació administrativa del Centre de 

Transferència Intermodal (CETIS) de la Ciutat d’Eivissa.
12è. Precs i preguntes.

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  CELEBRADA,  AMB  CARÀCTER  ORDINARI,  PER  L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 29 D’ABRIL DE 2010.
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Sra. Lurdes Costa Torres

Srs. Regidors:
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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. Adrián Trejo de la Rosa

Srs. que falten amb excusa:

Sr. Ricardo Pedro Albín Pascual
Sra. Olga Martínez Parra

Secretari-Acctal.:

Sr. Joaquim Roca Mata

Interventor-Acctal:

Sr. Mario Añibarro Juan

ACTA NÚM. 4/10

A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les onze hores del dia vint-i-nou d’abril de dos mil deu; 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’aproven les Actes de les sessions anteriors, núm. 17/09, ordinària de data 22 
de desembre, núm. 1/10, ordinària de data 28 de gener, i núm. 2/10, ordinària de data 25 de febrer.
Amb les observacions del Sr. Díaz de Entresotos a l’Acta núm. 2/10, ordinària de data 25 de febrer, 
a la pàgina 35, al final de la seva segona intervenció s’hauria d’afegir: “ .... i pels perjudicis que hi 
pot haver per les arques municipals si hi ha un concurs de creditors degut al sistema d’intervenció 
escollit per l’equip de govern“.
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Una altra qüestió és que a la pregunta que es va fer ser sobre el mateix tema, punt 8.2 de l’Acta, 
pàgina 36, la contestació del Sr. Pizarro el remet a la resposta donada en la seva intervenció d’una 
una moció anterior,  i  que no ha set transcrita a l’Acta.  Demana que es busqui la contestació i 
s’inclogui  ja que el remet a un altre punt de l’ordre del dia i en aquell punt no hi consta el que va dir 
el Sr. Pizarro. Per això creu que l’Acta queda coixa.

La Sra. Costa demana al Sr. Secretari que miri si s’ha de corregir l’acta en el sentit que sol·licita el 
Sr.Diaz. 

Una vegada examinada la cinta relativa a la sessió de 25 de febrer de 2010, s’observa que l’acta 
que es dur a aprovació és correcta ja que a la  pàgina 31 hi consta descrita en la forma prevista a 
l’article 97 de la Llei 20/2006 la intervenció del Sr. Pizarro del tenor literal següent: “ Respecte a qui 
és el responsable, no ho sap però suposa que devia ser la Regidora d’Hisenda d’aquell moment al 
març de 2007, però el que si que l’hi preocupa si realment aquest decret s’hauria  d’haver fet, i ho 
ha preguntat als serveis jurídics i li han dit que el decret no era necessari “ 

2n. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per 
prestació de serveis en el litoral del Terme Municipal d’Eivissa:

Donat compte la proposta d’acord del tenor literal següent:

“ACORD  DE  MODIFICACIÓ  DE  L’  ORDENANÇA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TAXA PER 
PRESTACIÓ  DE  SERVEIS  EN  EL  LITORAL  DEL  TERME  MUNICIPAL  (APROVACIO 
PROVISIONAL)

El  text  refós  de la  Llei  reguladora  de les  Hisendes  Locals,  aprovat  pel  Reial  Decret  Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l`aprovació i 
modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals.

Quan es modifiquen les Ordenances Fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova 
redacció dels preceptes afectats.

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de 
donar compliment  al  que estableix l`article 85 de la Llei  58/2003,  de 17 de desembre,  General 
Tributària,  ja  que  aquestes  han  de  complir  la  doble  funció  de  servir  com  a  eina  informativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l`article 25 del text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada 
de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits 
que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.

Verificat  que,  en  relació  a  les  taxes  per  prestació  de  serveis  públics  o  realització  d`activitats 
administratives de competència local,  que s`imposen o es modifiquen,  l`import  de la  recaptació 
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, 
conforme al que preveu l`article 24.2 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Vista la Memòria del  Regidor de Medi Ambient , els informes de la  Secretaria i la Intervenció i el de 
la Comissió d`Hisenda, es proposa al Ple l`adopció del següent ACORD:
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PRIMER.-  Aprovar  provisionalment  per  a  l`exercici  de  2010  i  següents  la  modificació  de 
l’Ordenança   Fiscal  reguladora  de  la  Taxa  per  Prestació  de  Serveis  en  el  Litoral  del  Terme 
Municipal quedant els següents articles redactats del tenor literal següent:

Article 4º.- Tarifes

Les tarifes d’aquesta taxa, que inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) seran les següents:

Concepte del servei a utilitzar         Unitat/Temps de la prestació                Import  

a) Hamaques                                                        Per dia                                    6€

b) Para-sols                                                          Per dia                                    6€

c) Velomars                                                          Per hora                               11€

d) Kayaks                                                              Per hora                               11€

e) Taquilles                                                           Per hora                                 1€

VIGENCIA 

Les modificacions de la present ordenança fiscal aprovades pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió 
celebrada el  dia  ______________ i  que ha estat  publicada l’aprovació definitiva,  al  BOIB núm. 
______________ de data                               començaran a aplicar-se a partir del  dia  
________________ i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

SEGON.- Exposar al públic en el tauler d`anuncis de l`Ajuntament el anterior acord provisional, així 
com el text complet de l’ Ordenança fiscal aprovada de nou o modificada durant el termini de trenta 
dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l`anunci d`exposició en el Butlletí 
Oficial de la  Província. 

Durant el període d`exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin 
afectats, en els termes previstos a l`article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel  Reial  Decret Legislatiu 2/2004,  de 5 de març, podran examinar l`expedient  i 
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes, Transcorregut el període d`exposició pública 
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 

Eivissa, 19 d’abril de 2010. Sgt. Santiago Pizarro Simón, Tinent d’Alcalde Delegat Àrea de Admo. 
Municipal.”.

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Administració Municipal.

Intervencions:

Sr. Trejo: Modificar ara aquesta taxa, com a mínim, resulta curiós per varies coses. La primera 
perquè el Sr. Pizarro ha dit moltes vegades que no és seriós modificar ordenances a meitat d’any 
quan el Grup Popular en presenta alguna. En segon lloc, han parlat molt de la crisis econòmica i 
dels problemes que tenen els empresaris degut a la crisis. El Govern Central ja ha pujat l’IVA, per la 
qual cosa, el Grup Popular ha fet en varies ocasions intents d’instar o manifestar que no és el 
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moment per una pujada, i l’equip de govern no ho ha volgut fer, i ara resulta que el que sí que fan 
és pujar el preu que pagaran els turistes i els residents que vagin a la platja, i ho pugen un 50% 
més. Poden plantejar l’informe econòmic que vulguin, però el que pensa el Grup Popular és que si 
hi ha un augment dels costos s’haurà de repercutir en el moment oportú, i no creuen que el moment 
sigui aquest amb els problemes que hi ha. S’hauria pogut pensar a primers d’any i creu que van a 
cop d’improvisació, ja que la pujada de  l’IVA, en desembre de l’any passat ja se sabia i s’hauria 
pogut pressupostar.

Sr. Rubio: Potser es tindria que haver aprovat a primer d’any, però com que té efectes a l’estiu, és 
factible que es pugui modificar ara.
Si la línia de treball de l’equip de govern, és garantir al màxim la qualitat dels serveis de l’illa cap els 
visitants, el que han fet aquest any és pujar les condicions que volen que tinguin les platges cap els 
adjudicataris d’aquestes concessions, i fent cas a la petició d’aquests, per repercutir aquests preus 
igualant-ho a la resta de municipis de l’illa, posen un preu màxim,  cosa que no vol dir que es tingui 
que cobrar aquest preu màxim.
No estan parlant d’un bé de primera necessitat, creu que tothom pot gaudir de les platges sense 
necessitat de pagar hamaques, és un extra que hi te que haver a les platges.

Sr.  Trejo: El  Sr.  Rubio  diu  que  pujant  el  preu  millora  la  qualitat.  La  seua  política  social  és 
absolutament impressionant. Creuen que qualitat i preu no tenen perquè anar units. Han aprovat 
canvis de moltes coses, però es pregunta si creuen que és el moment idoni per aquesta pujada.
El que diu dels altres ajuntaments, a ell no li val aquesta excusa. Li parla de la situació que hi ha 
aquí. El que no poden fer és tractar de justificar una pujada d’una taxa amb això.
Per això el seu vot serà en contra.

Sr. Rubio: Té poc que afegir a la seva intervenció. Creu que el Sr. Trejo ho ha definit, les prioritats 
de  qualsevol  govern  que  pensi  amb els  seus  ciutadans,  estan  en  subvencionar   els  recursos 
necessaris en temes de seguretat social etc..., i mai un tema com les  hamaques..

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, i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero, Trejo i 
Marí Ferrer.

3r. Reconeixement extrajudicial dels treballs de desratització, desinsectació i desinfecció del 
Terme Municipal d’Eivissa:

Donat compte de les factures trameses per la Regidoria de Salut Pública corresponents a treballs 
de desratització, desinsectació i desinfecció del TM d’Eivissa de l’empresa Jaime Carbonell Valls 
SL;  vist  l’informe emès  per  la  Intervenció  de  Fons  i  vista  la  proposta  d’acord  del  tenor  literal 
següent:

“PROPOSTA D’ACORD

Donat compte de les factures corresponents als serveis de desratització, desinsectació i desinfecció 
realitzat al Municipi de desembre de 2008 a octubre de 2009, i que superen la xifra màxima per a 
contractes menors.

Vist l’informe emès per la Intervenció de Fons de data 19 d’abril de 2010.
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Atès que segons estableix la Base 49ª de les d’Execució del Pressupost per l’any 2010, l’òrgan 
competent per a la seva aprovació és el Ple de la Corporació.

Per  tot  el  què s’ha exposat,  i  de conformitat  amb la  legislació  vigent,  es proposa al  Ple de la 
Corporació l’aprovació de la següent factura:

      NÚM. FTRA PROVEÏDOR IMPORT
025/09 JAIME CARBONELL VALLS SL 1.891,66
078/09 JAIME CARBONELL VALLS SL 1.891,66
140/09 JAIME CARBONELL VALLS SL 1.891,66
185/09 JAIME CARBONELL VALLS SL 1.891,66
235/09 JAIME CARBONELL VALLS SL 1.891,66
349/09 JAIME CARBONELL VALLS SL 1.891,66
437/09 JAIME CARBONELL VALLS SL 1.891,66
537/09 JAIME CARBONELL VALLS SL 1.891,66
594/09 JAIME CARBONELL VALLS SL 1.891,66
729/09 JAIME CARBONELL VALLS SL 1.891,66
645/09 JAIME CARBONELL VALLS SL 1.891,66

TOTAL         20.808,26
Eivissa, 19 d’abril de 2010. EL TINENT D’ALCALDE DELEGAT DE L’ÀREA D’ADMÓ.MUNICIPAL, 
Sgt.: Santiago Pizarro Simón.”.

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Administració Municipal.

Intervencions:

Sr. Trejo: Continuant el que ha dit el Sr. Rubio a l’anterior intervenció de que han de millorar la 
qualitat de vida dels nostres ciutadans, el Grup Popular en la situació en que estam, considera que 
hi ha que fer dos coses: més ingressos, i per això està la principal industria que és el turisme, i 
haurien d’afavorir  tot  el  relacionat  amb aquest per tractar d’obtenir  més ingressos per al  nostre 
municipi, i la segona és tenir menys despesa i sobre tot contenció i control d’aquesta. Amb això no 
està dient que les factures de desratització tinguin que ser majors o menors, ja que no és tècnic en 
això i suposa que les persones que ho fan, ho fan bé. El que si li pot dir és que estan davant un 
fraccionament prohibit per la Llei de Contractes de les Administracions Púbiques. La lentitud en la 
qual és fan algunes coses, és alarmant, i més quan en aquest Ple han demanat moltes vegades 
que es fes aquest plec. Que no era una de les prioritats de l’equip de govern, ho pot entendre, però 
si  això  representa cometre una il·legalitat,  com és un fraccionament  d’un  expedient  que hauria 
d’haver sortir a concurs, i que qualsevol empresa hi hagués pogut optar, això si que els importa i no 
ho consentiran. A més la Sra. Mengual ha estat defensant, fins que ha sortir el plec de condicions, 
que els treballs s’estaven realitzant correctament i que no s’haurien de queixar de res.
L’import mensual de la nova adjudicació és superior a l’anterior, i això suposa que o abans es feia 
malament, o que la Sra. Mengual mentia. No li permetran el fraccionament de les factures, perquè 
amb això el que està fent és impedir que les empreses d’Eivissa tinguin els seus drets de lliure 
concurrència

Sra. Mengual: Els processos per elaborar els plecs de condicions és fan dins de les possibilitats i 
tècnics que tenen. Varen seguir donant  el  servei fins que es va poder fer la licitació.  Es varen 
presentar les empreses que ho varen considerar oportú, i que complien els requisits i així es va 
adjudicar,  per  seguir  prestant  el  servei  que  l’Ajuntament  té  l’obligació  de  complir.  És  voluntat 
d’aquest equip de govern fer les coses bé sempre, en la mesura dels recursos que tenen. Per això 
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a dia d’avui, hi ha una empresa que té una adjudicació per complir aquest contracte durant dos 
anys.

Sr. Trejo: No dubte de la capacitat dels tècnics de la casa per fer les coses en un temps raonable, 
del que dubte és de la voluntat política de fer-les. Ho ha fet malament. No es creu que sigui perquè 
els tècnics tenen molta feina. És culpa seua que això no es fes abans. El seu vot serà en contra.

S’incorpora a la sessió la Sra. Martínez, sent les onze hores i vint-i-cinc minuts.

Sra.  Mengual: Votar  en  contra  d’unes  factures  que  estan  pendents  de  pagar,  és  una 
irresponsabilitat perquè les feines s’han fet. Ara ales coses ja s’estan fent bé.

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, 
Trejo i Marí Ferrer.

4t. Reconeixement extrajudicial de les Obres d’Instal·lació de dos semàfors a l’Av. de la Pau 
(E-10):

Donat compte de les factures trameses per la Regidoria de Medi Ambient, Mobilitat i Manteniment 
urbà, corresponent a obres d’instal·lació de dos semàfors a l’Avda. de la Pau (E-10) davant l’IES Sa 
Colomina i el Col·legi Sa Real; vist l’informe emès per la Intervenció de Fons i vista la proposta 
d’acord del tenor literal següent:

“PROPOSTA D’ACORD

Donat compte de les factures trameses per la Regidoria de Medi Ambient, Mobilitat i Manteniment 
Urbà, corresponents a OBRES D’INSTAL·LACIÓ DE DOS SEMÀFORS A L’AVDA. DE LA PAU (E-
10), davant l’IES Sa Colomina i el Col·legi Sa Real, i que superen la xifra màxima per a contractes 
menors. 

Vist l’informe emès per la Intervenció de Fons de data 19 d’abril de 2010.

Atès que segons estableix la Base 49ª de les d’Execució del Pressupost per l’any 2010, l’òrgan 
competent per a la seva aprovació és el Ple de la Corporació.

Per  tot  el  què s’ha exposat,  i  de conformitat  amb la  legislació  vigent,  es proposa al  Ple de la 
Corporació l’aprovació de les següents factures:

NÚM. FTRA PROVEEDOR IMPORTE FECHA
2009/68 CONSTRUCCIONES Y ZANJAS TADU SL 9.273,87 20/11/2009
2009/66 CONSTRUCCIONES Y ZANJAS TADU SL 19.530,53 20/11/2009
2009/69 CONSTRUCCIONES Y ZANJAS TADU SL 18.891,36 20/11/2009
2009/70 CONSTRUCCIONES Y ZANJAS TADU SL 10.860,44 20/11/2009
2009/72 CONSTRUCCIONES Y ZANJAS TADU SL 22.436,01 25/11/2009
2009/71 CONSTRUCCIONES Y ZANJAS TADU SL   9.042,57 25/11/2009
2009/73 CONSTRUCCIONES Y ZANJAS TADU SL   3.290,14 09/12/2009
2009/75 CONSTRUCCIONES Y ZANJAS TADU SL 26.748,46 17/12/2009
2009/74 CONSTRUCCIONES Y ZANJAS TADU SL 10.413,57 17/12/2009
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2010/01 CONSTRUCCIONES Y ZANJAS TADU SL   9.049,23 20/01/2010
2010/09 CONSTRUCCIONES Y ZANJAS TADU SL   4.685,18 12/02/2010
2010/19 CONSTRUCCIONES Y ZANJAS TADU SL   4.335,01 19/04/2010
2010/21 CONSTRUCCIONES Y ZANJAS TADU SL   3.075,04 19/04/2010
2010/20 CONSTRUCCIONES Y ZANJAS TADU SL   7.214,58 19/04/2010

SUMA         158.845,99
Eivissa, 19 d’abril de 2010. EL TINENT D’ALCALDE DELEGAT DE L’ÀREA D’ADMÓ.MUNICIPAL, 
Sgt.: Santiago Pizarro Simón.”.

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Administració Municipal.

Intervencions:

Sr. Prats: Votaran en contra perquè entenen que el procediment que s’ha seguit no és l’adient. 
Aquest cas és més flagrant perquè estant parlant d’una instal·lació de semàfors que s’ha de pagar 
perquè els treballs es van fer, però no entenen perquè ho varen fer per via d’urgència quan ja se 
sabia que s’havien de col·locar. No entén perquè ho volen fer així i sempre resolent de la mateixa 
forma, per tràmit d’urgència i despesa extrajudicial.
Ara es tenen els semàfors i ni tan sols està senyalitzat com s’entra al pàrking de cas Dominguets.
Sempre hi ha les mateixes empreses al darrera dels reconeixements extrajudicials.

Sr.  Rubio: Poden  fer-ho  millor  o  pitjor,  però  creu  que  poden  garantir  la  seva  honradesa. 
Efectivament del tema del pàrkings fa temps que se’n parla. Tot parteix d’uns pressupostos que 
varen fer tècnics municipals que no té res a veure a com varen acabar les factures, donat que es 
varen tenir que fer uns projectes, que va fer el Consell, i que amb uns pressupostos mínims varen 
acabar en aquestes quantitats. La seva intenció era introduir aquesta modificació de crèdit dins la 
partida que té ja adjudicada una empresa, que s’ha presentat a licitació pública d’una brigada per 
fer feines per l’Ajuntament, i que sempre basant-se en aquest contracte i en aquesta partida han fet 
totes les feines. Ha set un error seu, que assumeix, i per això ho porten a aprovació del Ple.

Sr. Prats: L’honradesa es demostra treballant i amb papers, mai dient que les obres s’han fet amb 
caràcter d’urgència i sense la tramitació del corresponent expedient.
Li sorprèn que no parli de la quantia que és de 158.845 euros. Això no es pot donar a dit, i per tant 
no és honrat. Està segur que ho ha intentat fer amb la màxima honradesa possible, però per això 
s’ha de permetre que totes les empreses del municipi s’hi presentin, que quan es parla d’aquestes 
quanties es facin les coses com es tenen que fer, i que aquestes despeses extrajudicials no passin 
pel Ple, perquè això demostra que no fan les coses com toca. Li demana que la pròxima vegada ho 
tramiti com toca.

Sr. Rubio: Reconeix les errades. Ja li ha dit que varen triar aquesta empresa perquè era la que té 
l’adjudicació i es pensaven que les quantitats d’aquestes obres serien inferiors. Intentaran que no 
torni a passar.

Sra. Costa: Vol dir-li que la senyalització dels aparcaments, s’instal·laran ja, si és que no estan 
instal·lats  perquè aquesta setmana havia arribat tota la retolació. Estant contents que ja es pugui 
indicar,  i  que hi hagi semàfors per poder travessar el cinturó de ronda, tot  i  que no és una via 
urbana i ha costat molt convèncer als tècnics del Consell  de que permetessin això que tots els 
ciutadans demanaven.

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 
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Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Cava de Llano, Martínez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero, 
Trejo i Marí Ferrer.

S’absenta el Sr. Triguero.

5è.  Reconeixement extrajudicial del Projecte de Reforma de la Pista Poliesportiva Col·legi 
Públic Can Cantó i Remodelació de la Pista del Pati:

Donat compte del projecte d’obres de Reforma Pista Poliesportiva CP Can Cantó i  remodelació 
pista del pati, tramès per la Regidoria de Medi Ambient, Mobilitat i Manteniment Urbà; vist l’informe 
emès per la Intervenció de Fons, i vista la proposta d’acord del tenor literal següent:

“PROPOSTA D’ACORD

Donat compte del projecte corresponent a les obres de “REFORMA PISTA POLISPORTIVA CP 
CAN CANTO I REMODELACIÓ PISTA DEL PATI” per import de 74.991,94 €, i que supera la xifra 
màxima per a contractes menors.

Vist l’informe emès per la Intervenció de Fons de data 19 d’abril de 2010.

Atès que s’entén que no és el moment procedimental per a la seva tramitació degut a que les obres 
ja han estat executades.

Atès que segons estableix la Base 49ª de les d’Execució del Pressupost per l’any 2010, l’òrgan 
competent per a la seva aprovació és el Ple de la Corporació.

Per  tot  el  què s’ha exposat,  i  de conformitat  amb la  legislació  vigent,  es proposa al  Ple de la 
Corporació l’aprovació del projecte de “Reforma pista poliesportiva CP Can Cantó i  remodelació 
pista del pati” per import de 74.991,94 € mitjançant la seva conversió i/o convalidació administrativa 
i la seva adjudicació a l’empresa CONTRACORRIENTE SA.

Eivissa, 19 d’abril de 2010. EL TINENT D’ALCALDE DELEGAT DE L’ÀREA D’ADMÓ.MUNICIPAL, 
Sgt.: Santiago Pizarro Simón.”.

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Administració Municipal.

Intervencions:

Sr. Trejo: No dubten que les despeses estan fetes, les obres estan realitzades i hi ha que pagar-
les, el que si dubten és de qui té la responsabilitat de pagar-les. 
L’interventor diu que no s’ha fet expedient de contractació i que s’ha fet tot malament en una obra 
de quasi 75.000 euros. Hi ha un Informe del 6 de març de 2008, i decideixen pagar-ho ara al 2010, 
el firma un arquitecte municipal i diu que a l’any 2006 hi havia una important necessitat i urgència 
de fer les obres de condicionament de dos pistes de Can Cantó segons deia el Regidor d’Esports 
d’aquell moment.. El Regidor decideix que s’executin les obres i l’empresa que ell vol. Això no té 
nom. L’informe diu que es decideix encarregar les obres a Poligras Iberica que tenia subcontractar 
a Construcciones Contracorriente, perquè Poligras tenia adjudicades unes obres a la pista 2 de Can 
misses que no  es van fer. L’escrit del Regidor que menciona l’informe tècnic no està a l’expedient i 
no entén perquè. Si al 2008 van demanar un avantprojecte perquè no van iniciar els tràmits de 
contractació correctament?
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Si alguna cosa tenen en comú totes aquestes factures que es duen a reconeixement del Ple, és que 
totes tenen registre d’entrada i firmes dels tècnics, i aquesta no té un registre d’entrada ni firmes 
dels tècnics i vol saber el perquè. Entén que les factures haurien d’estar firmades i el tècnic no les 
ha firmat, o no estan a l’expedient.

Sra. Costa: No ho haurà vist bé, perquè són pressupostos i no factures.

Sr. Ruiz: A l’inici d’aquesta legislatura es va trobar aquest tema i s’havia de solucionar, i això és el 
que han fet. Pagar a la gent que ha fet una feina.

Sr. Trejo: És cert, no se n’havia adonat que eren albarans, però és que no ho havia mirat perquè li 
pareix irrisori que es porti a aprovació una despesa i que no presentin les factures. Es pregunta si el 
que estan aprovant és pagar a una empresa en base a pressupostos.
Això ara és responsabilitat del Sr. Ruiz, i no l’hi ha explicat res.  
Aprovaran  ara  el  pressupost  d’un  projecte  que  ja  està  realitzat,  i  que no  han set  capaços  de 
presentar les factures? Això és del tot irregular i ho hauria d’explicar.

Sr. Ruiz: Si no ho ha de pagar l’Ajuntament, demana que li digui qui ho ha de pagar. És una obra 
que està feta, que és a demanda dels ciutadans i és en benefici d’un col·lectiu. És una cosa que l’hi 
vé donada i que possiblement no està ben feta del tot, però com sempre el grup popular les coses 
estiguin ben fetes o no, mai ho reconeixen. 

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, Trejo i 
Marí Ferrer.

6è.  Desestimació al·legacions presentades per Aqualia i aprovació definitiva de la memòria 
econòmica, i avantprojecte de diverses obres hidràuliques, per a l’expedient de contractació 
del servei d’aigua i clavegueram d’Eivissa;

Vista la proposta d’acord del Regidor de Medi Ambient, Mobilitat  i  Manteniment Urbà, del tenor 
literal següent:

“PROPOSTA D’ACORD

Amb data vint-i-vuit de febrer de 2010, el Ple de la Corporació va acordar aprovar inicialment 
la memòria econòmica presentada per l’empresa Paymacotas i l’avantprojecte de diverses obres 
hidràuliques presentat  pel  Sr.  José Manuel  González Rivera,  en relació  a la  contractació de la 
gestió del servei públic d’abastiment d’aigua potable i sanejament del municipi d’Eivissa.

El  mencionat  acord  va  ser  sotmès  a  informació  pública,  mitjançant  la  publicació  del 
corresponent edicte al Butlletí Oficial de les Illes Balears número 25 de data 13 de febrer de 2010.

Vistes les al·legacions presentades amb data 15 de març de 2010 ( Reg. Entrada 5889 ) per 
part  del  Sr.  Juan Luis  Castillo  Castilla  en nom i  representació  de la  mercantil  Aqualia  Gestión 
Integral del Agua S.A, i vistos els informes emesos al respecte de les al·legacions presentades per 
part del lletrat assessor de l’Ajuntament amb data 22 de març, per part de l’empresa Paymacotas 
amb data 24 de març, i per part de l’Interventor Municipal amb data 19 d’abril de 2010, mitjançant el 
present,  de conformitat a lo dispost  als informes citats que consten a l’expedient  i  en virtut  del 

10



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 29 d’abril de 2010

previst a l’article 117 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de contractes del sector públic,  es proposa 
al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades amb data 15 de març de 2010 per part 
del Sr. Juan Luis Castillo Castilla en nom i representació de la mercantil Aqualia Gestión Integral del 
Agua S.A, de conformitat als informes emesos descrits anteriorment els  quals es consideren part 
integrant del present acord.

SEGON.- Aprovar definitivament la memòria econòmica per a l’expedient de contractació del 
servei d’aigua i clavegueram d’Eivissa elaborada per Paymacotas el divuit de gener de 2010, així 
com l’avantprojecte  de diverses obres hidràuliques presentat pel Sr. José Manuel González Rivera 
el 3 de desembre de 2009.

Eivissa a 20 d’abril de 2010
El Regidor de Medi Ambient,
Mobilitat i Manteniment Urbà

Sgt.: Juan Manuel Rubio Córdoba”

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat.

Intervencions:

Sr. Prats: Quan porten a ple punts desestimant al·legacions, sempre intenten esbrinar fins a quin 
punt l’empresa que demanda pugui tenir raó.
El  punt  d’inflexió estaria  en si  per part  de l’Ajuntament hi  hagut  o no comunicació  a l’empresa 
d’aquesta finalització de contracte. Si s’ha fet els agradaria veure-la, perquè dins l’expedient no hi 
és.
No obstant a la vista de l’informe jurídic, el seu vot serà d’abstenció, perquè no estan d’acord amb 
les formes a no ser que presentin el document conforme s’ha notificat a l’empresa el termini de 
contracte.

Sr. Rubio: La concessió caduca i a l’informe jurídic està molt ben explicat,. Aqualia té notificacions, 
coneixements,  reunions  i  actes  que  acrediten  que  saben  que  s’estava  treballant  amb la  nova 
concessió. L’equip de govern té clar que no tenen que ballar al ritme que marqui una empresa, en 
aquest cas Aqualia, i l’important és que amb aquest estudi econòmic demostren que, amb les taxes 
que paguen avui els ciutadans, poden tenir un servei molt millor, i això és pel que tenen que lluitar 
complint la legalitat.

Sr. Prats: Li dona la raó gairebé en tot. Està d’acord de que es tregui tot a licitació, i que quantes 
més  empreses  s’hi  presentin  millor,  hi  haurà  més  competència  i  portarà  millors  preus  per  a 
l’Ajuntament. Una altra cosa és el que diuen les bases, i el que ha de fer és notificar-ho a l’empresa.
Justifiqui-ho a l’expedient i votaran a favor, però donin la informació. Si ho tenen, si té actes, si 
l’empresa ho sap, es pregunta perquè l’oposició no ho pot saber. 
El seu vot serà d’abstenció per no entorpir la labor de l’Ajuntament, perquè l’equip de govern pugui 
prendre  les  decisions  adequades,  i  en  cas  de  futures  indemnitzacions,  si  no  els  hi  donen  la 
informació, no els hi demanin que els recolzin.

Sr. Rubio: No està en aquest expedient explícitament, però li pot dir que hi ha hagut moltíssimes 
reunions per manifestar la voluntat i el camí que se seguiria.
Es va encarregar un anàlisis tècnic de com estava el contracte. Pot ocórrer que aquesta empresa 
faci un recurs contra l’Ajuntament, perquè hi hagi algun defecte de forma, però creu que tenen la 
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defensa perquè la llei de contractes és molt clara. A més el benefici que tindran els ciutadans de 
l’Ajuntament serà evident a la vista de l’estudi econòmic.

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 l’abstenció de les 
Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Cava de Llano, Martínez i Srs. Prats, Trejo i Marí Ferrer.

7è. Aprovació de la política ambiental de les platges del municipi:

Vista la proposta d’acord del regidor de Medi Ambient, Mobilitat i Manteniment Urbà, del tenor literal 
següent:

“PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA POLÍTICA AMBIENTAL DE LES PLATGES DEL MUNICIPI 
D’EIVISSA
El terme municipal d’Eivissa compte amb pocs ecosistemes litorals arenosos, destacant els de la 
platja  de  Talamanca,  Figueretes,  Es  Viver  i  un  sector  de  la  platja  d’en  Bossa.  Cap  d’aquests 
sistemes litorals conserven les seves característiques naturals de forma íntegra, ja que han estat 
sotmesos  a  forts  processos  d’urbanització  i  artificialització,  i  sobre  els  arenals  s’han  realitzat 
algunes gestions poc adients, afectant de forma directa la conservació i estabilitat dels medis platja-
duna, o bé dels sistemes platja.

La fragilitat d’aquests espais ha comportat que la majoria de sistemes platja duna de Vila hagin 
estat greument modificats, qualcuns hagin desaparegut o es trobin confinats a estructures rígides 
urbanes o portuàries, i d’altres estiguin en procés de degradació.

No obstant això,  les platges del municipi  d’Eivissa encara conserven indrets de ser parcialment 
recuperats per tal que aquests sistemes puguin conservar els seus valors ambientals i fomentar un 
turisme de sol i platja al municipi al llarg dels anys .

Per aquest  motiu l’any 2009 es va realitzar  una diagnosis,  catalogació i  elaboració d’un pla de 
gestió  dels  sistemes  platja  del  municipi  d’Eivissa.  Partint  d’aquest  treball  s’està  implantant  un 
Sistema de Gestió Ambiental de les Platges segons la Norma UNE-EN ISO 14.001:2004 per tal 
d’identificar  els  principals  aspectes  ambientals  causants  d’impactes  a  les  platges,  així  com les 
possibles situacions d’emergència per tal de poder incidir sobre ells minimitzant-los o reduint-los 
quan  sigui  possible  mitjançant  l’establiment  d’una  política  ambiental  i  una  sèrie  d’objectius 
ambientals quantificables que permetin analitzar l’evolució ambiental de les platges. 

La política ambiental de les platges manifesta la intenció de la Corporació  per tal d’aconseguir un 
desenvolupament  sostenible  de  les  platges  al  llarg  del  temps,  desenvolupament  que  permeti 
continuar gaudint als nostres visitants d’uns ecosistemes platja de qualitat i  d’acord a les seves 
expectatives.

Es per aquest  motiu que es proposa al  Ple de la Corporació l’aprovació de la següent  Política 
Ambiental:

“L’Ajuntament d’Eivissa, dins de la seva política de desenvolupament sostenible i conscient de la  
necessitat de preservar l’ecosistema de les nostres platges, així com els seus valors naturals, i en  
consonància  amb  les  línies  marcades  pel  pla  d’acció  de  l’Agenda  21  municipal,  ha  decidit  
implementar  un Sistema de Gestió Ambiental a les seves platges,  conforme als requisits establerts  
a la Norma UNE-EN ISO 14001:2004 i el Reglament 1221/2009 (EMAS) amb l’objectiu de preservar  
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l’entorn  natural  de les  platges i  eliminar,  o  en el  seu efecte  minimitzar,  els  efectes ambientals 
negatius produïts sobre elles fruit del desenvolupament de les nostres activitats.

Mitjançant aquest Sistema de Gestió Ambiental, l’Ajuntament d’Eivissa es compromet a establir els 
mitjans tècnics, econòmics i humans necessaris  per reduir les fonts contaminats, prevenir-les en el 
seu origen, si és possible, i eliminar els aspectes negatius que puguin causar sobre el medi natural  
con a conseqüència de les activitats que és realitzen i l’ús que es fa del nostre litoral.

Per aquest motiu, ens comprometem, mitjançant la coordinació i la col·laboració de totes les àrees 
de gestió municipal implicades en la gestió de les platges i la implicació de totes les persones que  
treballen en nom de la organització, a establir mecanismes de millora contínua en la gestió de les  
platges,  proporcionant  als  usuaris  un  major  nivell  de  qualitat  ambiental  de  les  mateixes,  fent  
compatible una gestió racional dels recursos naturals de les platges amb les activitats que en elles  
es  desenvolupen  i  minimitzant  la  producció  de  residus  sòlids,  aigües  residuals  i  emissions  
contaminats a l’atmosfera.

Durant el desenvolupament de totes les activitats que es realitzin a les nostres platges, manifestem,  
el nostre compromís més ferm de posar en marxa totes les iniciatives necessàries que permetin  
assegurar  el compliment de la legislació i la reglamentació ambiental aplicable a les platges, així  
com altres requisits que l’Ajuntament assumeixi de manera voluntària per tal de millorar els seus 
valors  ambientals,  e  incentivar  la  participació  de  totes  les  persones  que  treballen  en  nom de 
l’organització  i  dels  usuaris de les platges,  en la  protecció i  la millora de les seves condicions 
naturals  mitjançant  accions  de  comunicació  a  tots  els  nivells,  basades  en  la  sensibilització  i  
l’educació ambiental.

Ens comprometem, de la mateixa manera, a definir i comunicar de forma periòdica els objectius i  
les  metes  ambientals,  que  es  determinin  a  totes  les  persones  que  treballen  en  nom  de  
l’organització, avaluant el seu grau de compliment, amb el  propòsit d’impulsar la millora contínua 
en la gestió de les platges del nostre litoral. A tal efecte, es desenvoluparan els corresponents plans  
de gestió documentats, que permetin, mitjançant auditories ambientals, periòdiques i sistemàtiques,  
la revisió dels resultats ambientals que es produeixin.

El nostre litoral és un bé comú de primera magnitud pels nostres vesins i visitants, pel que volem 
involucrar i motivar a tots els seus usuaris, a la resta d’administracions, organismes i entitats amb 
competències i efectes en la gestió integral de les platges, i a totes les persones que treballen en 
nom de l’organització a ser partícips d’aquest projecte de millora ambiental de les nostres platges 
del municipi.
Eivissa, 20 d’abril de 2010
Sgt. Juan Rubio Córdoba
Regidor de Medi Ambient, Mobilitat i Manteniment Urbà.”.

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat.

Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat.

8è. Nomenament de vocals integrants del Consell de Participació Ciutadana:

Donat compte de la proposta d’acord de la regidora de Serveis Personals i Promoció Econòmica del 
tenor literal següent:
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“PROPOSTA D’ACORD

PROPOSTA D'ACORD DEL DELEGAT DE L'ÀREA DE SERVEIS PERSONALS I PROMOCIÓ 
ECONÒMICA

Assumpte:  Formació del Nou Consell Municipal  de Participació Ciutadana

Vist  el  nou  reglament  de  Participació  Ciutadana,  recentment  aprovat  pel  Ple  de  l'Ajuntament 
d'Eivissa.
Vist l'informe justificatiu amb data 21 d'abril on explica que al Reglament de Participació Ciutadana 
es preveu la creació d'un Consell Municipal, òrgan màxim de coordinació de les diverses entitats 
ciutadanes del municipi
Un cop realitzades les reunions prèvies amb cadascun dels àmbits es proposa  la adopció del 
següent  ACORD:

PRIMER.-  Nomenar  vocals  del  Consell  Municipal  de  Participació  Ciutadana  a  les  següents 
persones:

1. La Vocalia d'àmbit Cultural: Antoni Marí Marí amb D.N.I. 41.429.624-E, de l'Institut d'Estudis 
Eivissencs.
Suplent: Loreto Mayol Aranda amb D.N.I. 41.433.436-V, de l' Associació  El Retorn.

2. La Vocalia d'àmbit Esportiu: Maria José García Navajas amb D.N.I. 41.446.080-B, del club 
Natació Eivissa
Suplent : Josep Enric Sangonzalo Insa amb D.N.I. 19.504.449-N, del  U.D. Atlético Isleño.

3. La Vocalia d'àmbit de Benestar Social: Cármen Villena Cárceles amb D.N.I. 08.679.510-T de 
la Plataforma Sociosanitària.
Suplent:  António Sepúlveda Quintana amb D.N.I.  01.966.539-Q, de l'  associació de donants de 
sang.

4. La Vocalia d'àmbit de  Joventut i Temps Lliure: Juan Antonio Cuesta anb D.N.I. 41.460.949-
E de l'escola de temps lliure S'Espurna.
Suplent: Iván Sánchez Palerm amb D.N.I. 46.955.435-S de la Creu Roja.

5. La Vocalia d'àmbit de Medi Ambient: Joan Carles Palerm Berrocal amb D.N.I. 41.452.857-A 
President del Gen-Gob Eivissa.
Suplent: Mariano Marí Escandell amb D.N.I. 41.438.041-E, secretari del Gen-Gob Eivissa.

6. La Vocalia d'àmbit  Comercial/Empresarial:  Elena Miragall  Gil  amb D.N.I. 41.455.397-J de 
l'Associació  de Joves Empresaris.   
Suplent:  Maria de los Ángeles Marí Puig anb D.N.I. 46.955.254-H de l'Asociación de Artesanos 
Profesionales de Ibiza y Formentera)

7. La Vocalia d'àmbit Veïnal : María del Carmen Garcia Campos amb D.N.I.41.433.407-B de 
l'AAVV Puig des Molins 
Suplent: Rafael Fernández Sánchez,amb D.N.I. 41.435.006-T de l'AAVV Es Pratet.

8. La Vocalia d'àmbit de Gent Gran: José Tur Cardona amb D.N.I 41.416.566-Y, de Federació 
de Gent Gran de Can Ventosa.
Suplent: José Ribas Planells, amb D.N.I. 41.417.637-L , de Jubilats de la Casa del Mar.
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9. La Vocalia d'àmbit de Voluntariat: Mariana Puertas Carmona, amb D.N.I. 53.681.368-N
Suplent: Begoña Roig Artiaga amb D.N.I41.455.384-T

10. La Vocalia d'àmbit Educatiu: Antoni Pomar Bofill mb 41.439.582-E (Associació F.A.P.A)
Suplent: Nélida Bofill Torres amb D.N.I. 41.454.509-T. Associació de Pares d'alumnes del col·legi 
de Can Misses.

I una vocalia per cada grup municipal:

Grup Municipal Progressista:

Vocal: Vicent Ferrer Barbany 
Suplent: Juan Rubio Cordoba

Grup Municipal Popular:
Vocal : Olga Martínez Parra
Suplent: Alejandro Marí Ferrer

SEGON.- Que es notifiqui el present acord als interessats.

Vicent Ferrer Barbany
Tinent d'Alcalde Promoció Econòmica
i Serveis Personals
Eivissa, 21 d'abril de 2010”

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Serveis Personals i Promoció Econòmica.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

9è. Mocions amb proposta d’acord:

9.1.- Moció  del  Grup Popular  sobre  proposta  d’acord  per  a  la  declaració  de  lesivitat  de  l’acte 
administratiu pel que s’assumí el  pagament de l’Impost de Transmissions Patrimonials de “Park 
Control 2.000”.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO
DE EIVISSA SOBRE PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA DECLARACIÓN DE LESIVIDAD

DEL ACTO ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE ASUMIÓ EL PAGO DEL IMPUESTO DE 
TRANSMISIONES PATRIMONIALES DE  ‘PARK CONTROL 2.000’

Dª. VIRTUDES MARÍ FERRER, portavoz 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
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El  Partido Popular  denunció  hace  unas  semanas  que  el  Ayuntamiento  de  Eivissa  ha  venido 
condonando, desde el primer trimestre de 2007, el pago del canon variable anual previsto en las 
condiciones contractuales a la empresa ‘Park Control 2.000’, actual concesionaria del servicio de 
estacionamiento regulado (la conocida como ‘zona azul’) para que ésta hiciera frente al pago del 
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales que tuvo que abonar al recibir la concesión. 
De este modo, el municipio consintió en dejar de ingresar 412.120,51 euros en concepto de canon 
variable que fueron empleados para que esta empresa privada hiciera frente a sus obligaciones 
tributarias. En otras palabras, el Ayuntamiento de Eivissa vino a asumir como propio el coste del 
citado impuesto, cuando ni era el sujeto pasivo ni estaba obligado a su pago.
Como ha venido reiterando este grupo político, corresponde a los licitadores prever como gasto a 
su cargo el pago de los impuestos derivados de la obtención de una concesión administrativa, como 
explícitamente se recogía en las bases del propio concurso al que libremente optó ‘Park Control 
2.000’, por lo que, en ningún caso, podría alegarse ignorancia por parte del licitador. La no inclusión 
en el estudio económico de este gasto no supone justificación alguna, ya que el citado estudio se 
refiere a los costes anuales de la explotación, no a los gastos derivados de la propia concesión. 
Supondría,  además,  un agravio comparativo para las restantes concesiones de la  isla  que han 
cumplido y cumplen escrupulosamente con sus obligaciones tributarias, estén estas previstas o no 
en el estudio económico del canon.
La realización de aquel “acto administrativo”, por el que el Ayuntamiento vino a hacer recaer sobre 
sí mismo la obligación tributaria,  carece de justificación alguna desde un punto de vista legal y 
contradice el  principio de buena administración de quien,  como gestor  público,  está obligado a 
servir con objetividad, eficacia y equidad a los intereses generales. Habrá que concluir que aquel 
acto administrativo supuso incumplir la función principal del Ayuntamiento de Eivissa, que no es 
otra sino  velar  por  los  derechos de sus  vecinos,  al  adoptar la  interpretación  del  contrato  más 
perjudicial para los intereses municipales, sin que existiera, además, informe jurídico alguno que 
avalara tal decisión.

Valorar  como  buena  una  administración  exige  responder  a  la  confianza  legítima  que  los 
administrados han depositado en ella, limitando su actuación al servicio objetivo y neutro de los 
intereses generales, siendo capaz de reconocer y corregir cualquier desviación de estos límites. 
Las  decisiones  públicas  deben  adoptarse  siempre  defendiendo  el  interés  general  de   los 
ciudadanos y las administraciones públicas tienen el derecho y la obligación de rectificar cualquier 
acto de gobierno dictado equivocadamente que produzca un daño al interés general.

En este sentido, nuestro Derecho administrativo admite la posibilidad de que la Administración, a 
través de sus órganos,  rectifique sus errores,  mediante la  interposición de recursos contra sus 
propios actos. La declaración de lesividad, en el Derecho español, es un acto administrativo por el 
que una entidad considera dañino para los intereses públicos, un acto previamente dictado por ella 
misma, con el fin de poder solicitar su anulación ante la Justicia.
Esta figura  jurídica está regulada por  la  Ley 30/92 de Régimen Jurídico  de las  Administración 
Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, Titulo VII, capítulo I, revisión de oficio, Art 103, 
en el que se señala que “se podrán declarar lesivos para el interés publico los actos favorables para 
los  interesados  que  sea  anulables.  Y  su  posterior  impugnación  ante  el  orden  jurisdiccional 
contencioso administrativo. No podrá declararse un acto lesivo una vez transcurrido 4 años desde 
que se dictó el acto (Art 103.2), y exigirá una audiencia previa de los interesados del mismo”.
Dado  que  por  parte  del  Ayuntamiento  no  se  ha  adoptado  ninguna  medida  para  cobrar  las 
cantidades indebidamente compensadas, ni se ha solicitado informe jurídico que avale la actuación 
del interventor, por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone el siguiente

ACUERDO 
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El Pleno del Ayuntamiento de Eivissa acuerda declarar la lesividad para los intereses municipales y 
vecinales del acto administrativo por el que el Consistorio asumió en 2007 que del Impuesto de 
Transmisiones  Patrimoniales  que  correspondía  a  la  empresa  ‘Park  Control  2.000’  al  recibir  la 
concesión del estacionamiento regulado de la ciudad era un gasto imprevisto de la concesión y, por 
tanto,  el  concesionario  compensó  412.120,51  euros  que  debería  abonar  al  Ayuntamiento  en 
concepto de canon variable.

En Eivissa, a 23 de abril de 2010
Fdo. Virtudes Marí Ferrer

Portavoz del Grupo Municipal Popular
Ayuntamiento de Eivissa”

Intervencions:

Sra. Marí Ferrer: En el mes de febrer varen intentar que prenguessin una sèrie de mesures, i no 
varen  volen.  L’equip  de  govern  va  optar  per  nomenar  un  Interventor  extern  que  controli  les 
despeses i ingressos que segueix fent Park Control, però hi ha una segona part en la qual no es 
posaran d’acord, ni en el fons ni en la forma, i és que l’Ajuntament hagi permès i segueixi permetent 
a aquesta empresa no pagar el cànon variable. El motiu de que això sigui així, és que l’Ajuntament 
assumeix que l’import de l’impost de transmissions patrimonials que va pagar l’empresa és un cost 
per l’Ajuntament, i el Grup Popular no hi està d’acord i per això demanen la lesivitat.
Aquest és un acord negatiu per l’Ajuntament perquè fa que perdi més de 400.000 euros, a més de 
que la forma de prendre la decisió no és ajustada a dret perquè no hi ha una resolució expressa de 
cap  òrgan d’aquest  Ajuntament,  més enllà  de  tres  línies  de  l’informe de  l’Interventor.  Tot  això 
justifica aquesta declaració de lesivitat, que vol dir que l’Ajuntament té que reclamar a Park Control 
que pagui el que no ha pagat fins ara de l’impost de transmissions patrimonials. És especialment 
urgent que es prengui aquesta decisió, perquè el termini màxim per una declaració de lesivitat són 4 
anys, i ja en portam 3 i pico desde que es va prendre la decissió. A més el fet que els comptes que 
han aparegut aquests dies en premsa, de que han rescabalat 85.000 euros nets dels ingressos no 
eixuga el deute que té l’empresa, ja que només cobreixen el cànon mensual fixe i poca cosa més.
Si amb 20 dies, hi ha 85.000 euros de benefici en la gestió ordinària de la zona blava, es pregunta 
on  han  anat  els  sous.  No  entén  perquè  no  exerciten  una  acció  penal  contra  l’empresa,  per 
apropiació indeguda, perquè són taxes, són sous  municipals i ja veuen que no és deficitària la 
contracta. Han de fer algo, ja que simplement tenir un interventor no serveix per res.
Han de revisar la decisió que es va prendre d’assumir com a propi el pagament de 412.000 euros, 
perquè no és ajustada a dret i contraria als interessos de les arques municipals i als interessos dels 
ciutadans.
Varen demanar ser considerats part del procediment de resolució de contracte fa un mes i mig, i no 
se’ls hi ha contestat, quan la llei els ampara. Al cap i a la fi és una part, i avui aquest plenari serà 
mostra evident, de la seva manca de transparència en la gestió del tema. Ni siquiera en aquells 
temes que poden estar totalment d’acord, com és defensar els interessos d’aquest Ajuntament són 
capaços de ser transparents. No es queixin quan tenen que prendre altre tipus de mesures, per 
aconseguir saber alguna cosa del que està passant. 

Sr. Pizarro: És la tercera o quarta vegada que es parla del tema al Ple i estan disposat a parlar-ne 
totes les vegades que sigui necessari. No farà història del que ha passat, perquè tothom ho coneix 
ni entrarà en el tema de si hi ha manca de claredat, o si no defensen els interessos de l’Ajuntament. 
L’únic que dirà és que el que la proposta d’acord del Grup Popular és il·legal, i que per això la 
votaran en contra.
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Sra. Marí Ferrer: No esperava això. Demana de que tenen por. Ara mateix li fa una transaccional. 
Ho facin con vulguin des del punt de vista formal, i que el Sr. Secretari redacti l’acord com vulgui 
que en sap més que ella. . Que la redacció no és correcta, agafin la forma que vulguin.
El Grup Popular mostra una voluntat política, i aquesta no és il·legal. La voluntat política és que 
acordin tornar enrere el perdonar aquesta quantitat a Park Control. Que ho redactin com vulguin. 
L’hi accepta la transaccional per anticipat i diguin com ho volen. Han de dir si estan disposats a 
seguir  perdonant  412000.-  euros o no.  Si  és il·legal  la forma, facin-ho d’una altre manera i  l’hi 
aprovaran. Hi ha d’haver serietat perquè això és un dineral.
Fa constar la seva protesta per la forma de dur aquesta qüestió. Li pareix intolerable que s’ocultin 
informes fets per funcionaris d’aquest Ajuntament pagats per tots a l’oposició.  No entén a que vé 
aquest joc d’al·lots, si aqui els paguen a tots per defensar als ciutadans.
Si la seva moció no els agrada, facin la transaccional i li aprovarà, sempre i quan estiguin dispostos 
a fer tot el possible perquè els 412.000 euros tornin a les arques municipals.

Sra. Costa: L’hi sap mal que a la Sra. Marí no l’hi agradi com defensen les mocions i enfoquen els 
temes, però ella s’ha d’ocupar del seu grup. 

Sr. Pizarro: No entén perquè la Sra. Marí es posa tan nerviosa. L’hi ha reconegut moltes vegades 
que amb els temes jurídics té un inconvenient perquè no és advocat com ella, i el que no entén ho 
pregunta.  Quan ho ha preguntat  als  responsables  l’hi  ha dit  que el  que es planteja  és il·legal. 
Pensava que la Sra. Marí com que és advocada, tindria idea del que el Ple pot o no pot decidir. 
Sembla ser que no i l’hi han d’explicar. S’ha assessorat i l’hi diu que aquest Ple no pot declarar la 
lesivitat de cap acte sense que prèviament no hi hagi hagi un informe, s’hagi donat audiència a les 
parts, etc. S’han de seguir una sèrie de tràmits que no s’han seguit. 

Sra. Marí: Doncs que acordin l’’inici de l’expedient. 

Sr.  Pizarro.  No,  perquè  no  demana que  inicií  l’expedient  sinó  que  demana que  el  Ple  acordi 
declarar la lesivitat, i això és el que diu la proposta. 

La Sra. Marí abandona el Ple.

Sr.  Pizarro:  Aprovar això sense aquests tràmits és il·legal,  i  no els  hi  aprovaran.  La Sra.  Marí 
proposa que aprovem algo que és il·legal i a més l’hi molesta que l’hi digui. Les mocions les han de 
redactar ells bé, i si redacten les mocions plantejant  coses il·legals no els hi aprovaran. L’hi és igual 
que s’enfadi o no, però si aprovessin la moció estarien cometent una il·legalitat.
Per acabar vol dir que fa un mes, respecte a aquest mateix tema, varen demanar la declaració de 
nul·litat, avui la lesivitat, i els proposa que el mes que ve demanin que declarin la inconstitucionalitat 
i segur que ho tindran més preparat. 

Sra. Costa: L’Ajuntament està duent aquest tema segons marquen els tècnics i segons la legalitat.

Sr. Prats: Demana la votació nominal de la moció.

A continuació la Sra. Alcaldessa sol·licita al Secretari respecte a la procedència de realitzar una 
votació nominal,  informant el  que subscriu que de conformitat al previst  a l’article 93 de la Llei 
20/2006 de 15 de desembre Municipal i de Règim Local de les Illes Balears el sistema de votació 
normal és l’ordinari,  excepte que el Ple de la Corporació, per majoria simple, acordi per un cas 
concret la votació nominal.

Es reincorpora la Sra. Marí.
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Es sotmet a votació la petició de votació nominal realitzada pel grup popular la qual 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 Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Cava de Llano, 
Martínez i Srs. Prats, Díaz de Entretosos, Trejo i Marí Ferrer

A continuació es sotmet a votació la moció presentada pel Grup Popular i 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 Entretosos, Trejo i Marí Ferrer.

9.2.- Moció  del  Grup  Popular  sobre  proposta  d’acord  perquè  s’habiliti  una  oficina  d’informació 
turística municipal en el Dic de Botafoc.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT
D'EIVISSA SOBRE PROPOSTA D'ACORD PERQUÈ S'HABILITI UNA OFICINA

D'INFORMACIÓ TURÍSTICA MUNICIPAL EN EL DIC DE BOTAFOC

D. ALEJANDRO MARÍ FERRER, regidor del Grup Municipal Popular, a l'empara de l'establert en 
els articles 91.4 i 97.3 del Reial decret 2568/1986 pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, 
Funcionament  i  Règim Jurídic  de les  Entitats  Locals,  presenta  per  al  seu debat  i  aprovació  la 
següent MOCIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El turisme i els seus usuaris són cada vegada més exigents i Eivissa ha d'enfrontar-se cada vegada 
més  amb  destinacions  més  competitives.  Segons  les  informacions  facilitades  per  la  Autoritat 
Portuària de Balears, entre el 1 d'abril i 22 de novembre de 2010 , hi ha previstes 103 escales de 
creuers en la illa d'Eivissa, un 13,8% més que en 2009, quan es van registrar 91 escales.

L'atraqui en els ducs d'alba (estructures aïllades que serveixen per a donar suport lateral i/o amarri 
als bucs) es troba en aquests moments en obres i fora de servei per a l'atraqui de vaixells, pel que 
la gran majoria de creuers previstos atracaran en el dic de Botafoc. 
Al  maig del  2009,  es va presentar  una moció conjunta  per  a millorar  la  qualitat  de servei  que 
s'ofereix al turisme de creuers i als usuaris en general, amb la proposta d'acord d'instar a l'Autoritat 
Portuària  que habilités unes mínimes instal·lacions  per als  usuaris  del  dic  de Botafoc.  Aquesta 
moció va ser aprovada per unanimitat i el resultat va anar que l'autoritat Portuària va instal·lar al 
juliol de l'any passat una carpa que està actualment en servei, oferint banys públics i oficines a les 
diferents  navilieres  (actualment  desocupades),  un  espai  que  podria  ser  habilitat  per  a  l'Oficina 
d'Informació Turística proposta. 
Des del Partit  Popular  presentem aquesta moció amb proposta d'acord perquè l'Ajuntament,  de 
forma directa o instant subsidiàriament al Consell Insular, instal·li en el dic de Botafoc uneixi Oficina 
d'Informació Turística amb caràcter temporal i amb personal qualificat que pugui atendre aquesta 
gran quantitat de turistes de creuers que es preveuen per a aquesta temporada 2010.
Des del dic de Botafoc fins a l'Oficina d'Informació Turística situada en el passeig de Vara de Rei hi 
ha aproximadament 3,5 quilòmetres, massa distància perquè aquests visitants tinguin accés a una 
oficina on puguin rebre informació. 
El propi aeroport d'Eivissa disposa d'una oficina d'informació turística tutelada pel consell Insular 
d’Eivissa, motiu pel qual resulta incomprensible que el dic de Botafoc no disposi d'aquest mateix 
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servei. Fins i tot Maó disposa d'una oficina d'informació turística en el propi port o punt d'atraqui de 
creuers. 
Les companyies de creuers, a part de la pròpia destinació, valoren en gran manera els serveis que 
s'ofereixen  en  el  propi  port,  sent  les  comoditats  que  s'ofereixen  a  les  seves  passatgers  i  la 
satisfacció  dels  mateixos,  un  condicionament  important  per  a  aconseguir  més escales  de més 
creuers, com mostra nostre més directe competidor, Palma de Mallorca, que ha passat entre abril a 
desembre de 407 escales durant 2009 a 557 escales en 2010, el que demostra la importància, a 
part de la destinació, els serveis que ofereixen els seus ports d'escala. 
La  promoció  ha d'anar  de la  mà de la  realitat  local,  sent  un  gran contrasentit  promocionar  en 
diferents  fires  les  nostres  instal·lacions,  sense  efectuar  millores  en  les  mateixes,  encara  que 
aquestes únicament tinguin caràcter temporal. 
Per tot l'anteriorment exposat, el Grup Municipal Popular proposa el següent 

ACORD

- El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda iniciar les gestions oportunes perquè s'habiliti en el dic de 
Botafoc, de forma urgent, una oficina o punt d'informació turística municipal amb personal qualificat 
per a donar servei durant aquest estiu 2010 i per atendre les escales previstes de creuers a aquest 
indret, directament o que insti al Consell  Insular d’Eivissa a fer-lo, per esser el competent en la 
matèria. 

En Eivissa, a 23 d'abril de 2010. 
Sgt. Alejandro Marí Ferrer 
Regidor del Grup Municipal Popular 
Ajuntament d'Eivissa”

Intervencions:

Sr. Marí: Presenten aquesta moció perquè creuen que és en benefici per als nostres visitants que 
venen amb els creuers. Segons la informació que tenen, enguany hi ha previstes 103 escales de 
creuers, I això és una pujada d’un 13 % respecte de l’any passat. Vol dir que hi ha una tendència a 
que Eivissa sigui un punt d’atracament important per aquest tipus de turisme..
Li vol recordar que fa un any varen aprovar una moció conjunta, perquè es dotés d’un mínim de 
serveis al dic de Botafoc, les quals ja existeixen.
Entenen que si hi ha voluntat de fer les coses bé en el sector turístic i millorar el servei que es dona 
als turistes, aniran per bon camí.
Vol fer especial menció que gran part d’aquestes escales són bucs de gran calat, per la qual cosa 
és inviable que entrin en el port de vila  i la majoria atracaran al dic de Botafoc.
El curiós és que si es tenen previstes aquesta gran quantitat d’escales que representen al voltant de 
150.000 persones, el dic de Botafoc no tingui un punt d’informació turística. Si bé les instal·lacions 
ja existeixen, i hi ha la carpa i mostradors, seria un simple tràmit per part de l’Ajuntament de posar-
hi el material i una persona preparada.
Espera que els hi aprovin la moció, perquè així redundarà en benefici de la gent que ens visita.

Sr. Ferrer: Votaran a favor,  i intentaran fer tots els passos necessaris per poder tenir una oficina 
d’informació a la carpa.  Han de tenir  en compte que això és de l’Autoritat  Portuària.  Faran les 
gestions amb ells per veure si es pot portar endavant, i si pressupostàriament tenen possibilitats de 
posar-hi personal posaran un punt d’informació.
El Sr. Marí sap que l’equip de govern ha estat treballant molt a fons amb els creuers. També sap 
que aquestes  pujades  venen en relació  als  contactes que han tingut  amb varies empreses de 
creuers que han tantejat el mercat, per veure si és interessant el port d’Eivissa, i han recuperat 
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varies  empreses  que  feia  anys  que  no  venien  i  ara  venen.  Davant  aquesta  situació  seguiran 
treballant perquè venguin més creuers, tal i com ha succeït aquest any que han tornat molts creuers 
que no venien i en venen denous.

Sr. Marí: Vol agrair el seu vot a favor. Si aconsegueixen que venguin més empreses, hi ha que 
invertir més i millorar els serveis que es donen al turistes, ja que tal com venen també se’n van. 

Sr.  Ferrer: No tot  són els serveis,  i  hi  ha que tenir  en compte sobre tot  que això és Autoritat 
Portuària. El que té que millorar l’Ajuntament són els serveis que es donen dins de la ciutat, i això 
és el que fan cada dia. Un altre tema és que negociïn amb l’Autoritat Portuària i aquesta accepti fer 
una acció dins del seu espai. 

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels assistents.

10è. Decrets i comunicacions:

Conforme estableix l’art. 42 del RD 2568/86, de 28 de novembre, l’Alcaldessa dóna compte 
de que està a disposició de tots els corporatius el Llibre de Resolucions de l’Alcaldia, per al seu 
coneixement. En queden assabentats.

11è. Mocions sense proposta d’acord:

11.1.- Moció del Grup Popular sobre el Pla d’Excel·lència Turística de la Ciutat d’Eivissa.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ DE C ONTROL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT 
D'EIVISSA SOBRE EL PLA D’EXCEL·LÈNCIA TURÍSTICA DE LA CIUTAT D’EIVISSA

D. ALEJANDRO MARÍ FERRER, regidor del Grup Municipal del Partit Popular en l'Ajuntament 
d'Eivissa,  a  l'empara  de  l'establert  en  l'article  97  del  Reglament  d'Organització,  
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, formula, per a la seva contestació en el  
pròxim ple ordinari, la següent MOCIÓ DE CONTROL:

El ministerio de Industria, Turismo y Comercio firmó en 2005 un convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento  de  Eivissa,  la  Federación  Hotelera  de  Eivissa  y  la  Pimeef  (Pequeña  y  Mediana 
Empresa de Eivissa i Formentera) para el desarrollo de un plan de excelencia turística de Eivissa.

El presupuesto aprobado para las cuatro anualidades del año 2005 al 2008 ascendía a tres millones 
de euros destinados a llevar a cabo diferentes proyectos, divididos básicamente en tres líneas de 
trabajo:

• recuperación  urbana:  rehabilitar  y  acondicionar  calles,  jardines,  señalización  del  centro 
histórico… 

• fomentar y promocionar  nuevos productos turísticos:  congresos, jornadas gastronómicas, 
agenda cultural todo el año, muestra de creadores… 
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• gestión del turismo de la ciudad: información turística municipal, formación de informadores 
de turismo de la ciudad y estudios sobre los visitantes a través de la puesta en marcha de 
un observatorio.

El pasado 26 de febrero, el  Grupo Municipal  Popular  tuvo conocimiento del cierre de la oficina 
gerenciada del Plan de Excelencia Turística de Eivissa mediante un correo electrónico dirigido a los 
departamentos municipales.
Tras revisar diversa documentación, el Grupo Municipal Popular presenta una moción de control 
para que se informe de la gestión realizada, aportando la memoria económica anual del mismo: 
gatos de personal y funcionamiento, promoción turística, actividades e inversiones.

Eivissa, a 23 d’abril de 2010
Sgt. Alejandro Marí Ferrer

Regidor del Grup Municipal Popular
Ajuntament d’Eivissa”

Intervencions:

Sr. Marí: Entenen que ja està acabat el Pla. Des del Grup Popular, amb tota la informació que han 
set capaços d’aconseguir, han intentat fer un resum per saber que s’ha fet durant aquests quatre 
anys amb els tres milions d’euros que varen aportar a parts iguals el govern central, el govern, i la 
tercera part finançada entre el Consell i l’Ajuntament, però no ho han sabut aclarir.
La primera conclusió a la qual han arribat, és que només un 31% s’ha destinat a inversió real o sigui 
a infraestructures. Es pot mencionar, la senyalització turística i el recinte murallat, que creuen que 
és  una  feina  molt  ben  feta  que  dona  bon  rendiment  a  la  gent  que  ens  visita,  i  també  les 
instal·lacions de la Platja de Talamanca. Hi ha altres inversions en les quals no hi estan d’acord, 
perquè pensen que no són pròpies del Pla d’Excel·lència, sinó d’altres regidories, com és el tema 
de l’embelliment del carrer santa Faç, el Soto, la recuperació del carrer de Santa Maria, etc. També 
hi ha l’arbratge de Platja den Bossa que creuen que és més propi de la regidoria del Sr. Rubio.
S’han gastat un 20% en la mostra de creativitat, en la setmana de gastronomia, nits d’òpera, any 
Portmany, etc... i  dona la sensació que es volen usurpar les competències de la regidoria de festes 
i cultura.
Han fet diferents estudis i plans, en els quals s’hi han gastat uns 200.000 euros. Hauran d’explicar 
amb que han repercutit al municipi aquests onze estudis i quina informació han aportat.
Una altra conclusió és que amb els congressos que s’han celebrat, s’han gastat 76.000 euros. Hi va 
haver un congrés de canvi climàtic, i creu que està molt bé fer congressos, però no de qualsevol 
cosa.  Els pareix desproporcionat que una dècima part del pressupost del Pla d’Excel·lència s’hagi 
gastat en publicitat, 300.000 euros.
Amb el personal que estava composat per dos persones, s’han gastat el 12,5 % del pressupost ,
369.000 euros.
Quan es va presentar el Pla d’Excel·lència, tothom tenia l’esperança de que aquests milions d’euros 
es dedicarien a condicionar i restaurar les zones del municipi que estan més degradades, i no que 
quedes diluït en festes i actes de cultura, que són molt necessaris, però que no són competència 
d’aquesta regidoria.
El més greu és que han acabat aquests quatre anys, i la zona de Talamanca segueix estant sense 
aparcament, que tinguem una zona d’es Viver a la que no si ha fet cap tipus d’actuació, que el final 
del  carrer  Ramón Muntaner  estigui  fatal,  i  que no hi  hagi  publicitat  permanent  a l’aeroport  del 
patrocini de la ciutat.
A la darrera conclusió a la qual arriben, és que a data d’avui falten 250.000 euros per justificar.
Tots els arguments que li pugui donar no justifiquen el 66 % restant, 2.000.000 euros, que no s’han 
gastat en inversions directes en el nostre municipi. El que li sap més greu de tot, és que dins de poc 
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temps ningú recordarà gairebé res del que s’ha fet amb el Pla d’Excel·lència.
Vol preguntar al Sr. Ferrer, perquè en la darrera acta, la núm. 13, hi ha onze partides que estan 
acabades amb xifres rodones.
Varen demanar l’assistència de la gerent a la comissió informativa expliqués el que s’ha fet, i el que 
varen fer va ser enviar un mail fent un resum del que s’ha fet, dient que són 80 projectes, cosa que 
l’hi sembla molt.  L’hi vol recordar que tot ho han fet tot a esquenes del Partit Popular i per això 
demana que han fet durant aquests 4 anys. 

Sr. Ferrer: S’hauria de llegir el Pla i intentar entendre’l. No ho ha entès de res. 
Han invertit 3.000.000 euros, que ha set inversió per dur turistes, però el Sr. Marí no ho ha entès. 
Diu que és inversió posar pedres, però no és la idea del Pla. És un model de Pla diferent i és 
excel·lent en tots els sentits. Encara no està acabat ja que falta una comissió de seguiment.
Han invertit en turisme i promoció que és el que demana sempre el Sr. Marí. 

Sr. Marí: Li ha preguntat pel resultat dels 11 estudis i quines mesures correctores han aportat, i no 
l’hi ha contestat.
Es pregunta si la mostra de creativitat ha dut turistes. No vol dir que no sigui un acte cultural per al 
municipi, però no és un detonant perquè vengui turisme, com pot ser la Festa Medieval.
S’ha llegit tot el Pla, té la informació que ha pogut aconseguir, i li repeteix que han fet una sèrie 
d’accions  més  pròpies  d’una  regidoria  de  Festes  i  Cultura  o  del  Consorci  que  no  d’un  Pla 
d’Excel·lència.
Per tant, li torna a demanar que expliqui aquests informes, les conclusions que s’han tret, quines 
són les mesures correctores, i on son els 250.000 euros que estan per justificar. Si la gerència ja ha 
acabat a finals del mes d’agost passat, es pregunta com pot ser que no estigui tancat el Pla. Vol 
demanar també al Sr.Ferrer quines intencions tenen per donar-li continuïtat al Pla d’Excel·lència. 
Per això varen demanar en comissió informativa, dus vegades, la presència de la gerent perquè 
aclarís les coses, no hi va assistir, i ara l’acusa de no entendre les coses.
Pot entendre que el Sr. Ferrer no sàpiga les conclusions que s’han tret dels onze estudis, però el 
que no li pot admetre és que per no voler contestar les preguntes que li està formulant, l’estigui 
acusant d’unes coses que no li pot acceptar.
Li  demanen que aclareixi  les preguntes que li  han fet  abans,  i  que sinó té la informació ara, li 
agrairia que li doni més endavant, però no faci demagògia.

Sr. Ferrer: Li torna a dir el mateix, té tota la informació i fins i tot fulletons, ja que cada anualitat ha 
dut el seu fulletó on s’explica el que s’ha fet, els quals s’han  repartit a la gent. Hi ha una Comissió 
de seguiment, de la qual hi formen part el Govern Central, el Govern Balear, el Consell Insular, 
l’Ajuntament,  la  PIMEEF i  la  Federació  Hotelera,  i  tots decideixen que es fa.  No vulgui  buscar 
ombres on no n’hi ha.
Potser que no li agradi aquest pla d’excel·lència, però el cert és que s’han invertit tres milions amb 
el nostre principal producte que és el turisme. Han fet el que tenien que fer, en el moment correcte i 
sempre s’ha aprovat tot per unanimitat.
Quan s’hagi mirat tota la informació, es poden asseure i en poden parlar. El Pla d’Excel·lència no 
està  acabat,  el  dia  que ho estigui  ho  sabrà  perquè hi  haurà la  última acta  de la  comissió  de 
seguiment.

11.2.- Moció del Grup Popular sobre l’estat de desenvolupament de la UA “Eivissa Centre”.

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 
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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 el estado de desarrollo actual de la UA ‘Eivissa-Centre’.

Eivissa, a 23 de abril  de 2010
Fdo. Virtudes Marí Ferrer

Portavoz del Grupo Municipal Popular
Ayuntamiento de Eivissa”

Intervencions:

Sra. Marí Ferrer: En el mes d’agost farà tres anys que es va aprovar la modificació puntual del Pla 
General denominada Eivissa Centre, i després d’aquest temps es fa necessari saber com està el 
desenvolupament d’aquest projecte.
Ho demanen en el Ple perquè ha set impossible obtenir cap tipus d’informació d’ITUSA.
Hi havia cinc o sis projectes previstos dins d’aquesta unitat d’actuació. Un ja està acabat que era 
l’escola de sa Graduada i l’aparcament subterrani. Hi ha un edifici executat, que és el denominat Es 
Pla de Vila, amb final d’obra però que no està ocupat ni entregat als propietaris de Santa Margarita, 
ni a les famílies compradores. Demana quantes vivendes han venut.
Respecte als solars dels actuals Jutjats, els dos que ocupen les vivendes de Santa Margarita, el de 
sa Graduada,  i  el  de la  Delegació  del  Govern,  les úniques actuacions  han set  el  tapiat  de  sa 
Graduada i la Delegació del Govern.
El  fet  que  tot  això  no  es  vegi  avançar,  fa  que  els  aparcaments  que  teòricament  van  sota  sa 
Graduada i de l’Av. Isidor Macabich no es sàpiga si s’executaran.
Demana  què  passarà  una  vegada  que  es  tingui  la  titularitat  dels  solars  expropiats  de  Santa 
Margarita i si és cert que es subhastaran.
L’equip de govern ha d’explicar què passa amb el trasllat a Es Pla de Vila i què passa amb alguns 
dels  problemes que hi  havia relacionats amb els  impostos dels  propietaris de Santa Margarita. 
També han d’explicar si s’han subsanat les esquerdes que hi havia a alguns pilars de l’aparcament 
de l’edifici.
En relació als solars de sa Graduada i de la Delegació del Govern, a data 15 de maig de 2009, 
varen dir que aviat es podrien cedir els solars. El 24 de novembre de 2009, seguien dient que la 
construcció dels nous jutjats estava pendent de la permuta dels solars  i volen saber com està la 
permuta.

Sr. Pizarro: Li donarà tota la informació que té com a membre del Consell d’Administració d’Itusa, i 
com a membre d’aquest equip de govern preocupat perquè tot això avanci.
Sa Graduada nova, com ja ha dit la Sra. Marí, ja està acabada.
Respecte a l’edifici de reallotjats, hi havia algunes deficiències a l’aparcament i altres que han vist 
els reallotjats i ho han subsanat. Esperen poder començar anar al notari en breu termini i firmar 
permutes.
Respecte a les vivendes venudes,  només n’han vengut dues degut a l’estat del  mercat immobiliari.
Pel que fa als solars, la idea és vendre’ls quan siguin propietat d’Itusa, entre altres coses, per pagar 
la hipoteca que hi ha sobre les vivendes i per pagar la resta de l’operació.
Quan als solars de sa Graduada i Delegació del Govern, estan tinguent problemes amb el Ministeri 
per  pactar  els  valors.  Les  taxacions  no  discrepen  molt  però  s’han  de  defensar  els  interessos 
municipals en segons quins detalls com per exemple qui assumeix el cost de la demolició de Sa 
Graduada.
En relació als aparcaments, dels que hi havia planificats en el projecte, hi ha un estudi geotècnic fet, 
però han decidit parar-ho fins que els reallotjats no estiguin a l’edifici i es puguin vendre els solars.
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Sra.  Marí  Ferrer: Agraeix la informació,  però lo curt  i  clar de la mateixa demostra el  que està 
passant. Demana que els hi faciliti les actes d’Itusa des del juliol de 2007 i així sabran el que està 
passant. 

Sr. Pizarro: Demana que el que diu aquí amb aquesta cortesia també ho digui en els altres llocs i 
no diguin coses sense fonament com que els hi oculten informació i deixin de dir coses senes cap 
base.  Li garanteix que després dels reallotjats, no hi ha ningú que tingui més ganes d’acabar amb 
el projecte d’Eivissa Centre que aquest equip de govern.

Sra. Costa: Al Consell d’Administració d’Itusa hi estaven convidats, i se’n varen anar perquè varen 
voler. No l’hi agrada que diguin als diaris que no els hi volen. Si vostès volen estar-hi els hi obriran 
la porta perquè entre tots treballaran millor. Per tant no han de donar informacions confuses perquè 
el Sr. Diaz estava al Consell i ara no hi és perque no vol.

Sra. Marí Ferrer: A aquesta legislatura no els hi varen oferir.

11.3.- Moció del Grup Popular sobre les obres de l’edifici  Life Marina, situat en el Passeig Joan 
Carles I.

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:

Diversas informaciones recogidas consecutivamente por los distintos medios de comunicación de la 
isla han dado cuenta de que las obras del edificio  Life Marina, situado en el paseo Joan Carles I, 
están  provocando  diversos  desperfectos  como  grietas  en  pavimentos,  en  paredes  de  zonas 
comunes  y  hundimientos  de  los  edificios  colindantes.  Los  propios  vecinos  de  los  edificios 
colindantes  han  denunciado  innumerables  daños  y  han  llegado  a  solicitar  a  la  Fiscalía  una 
investigación por “supuestas irregularidades” en su proceso de construcción.

Por ello, el Grupo Municipal Popular presenta una moción de control sobre los referidos hechos, 
para que se informe sobre la actuación municipal en este tema.

Eivissa, a 23 de abril de 2010
Fdo. Antoni Prats Costa

Concejal del Grupo Municipal Popular
Ayuntamiento de Eivissa”

Intervencions:

Sr. Prats: Presenten aquesta moció perquè els hi expliquin que ha fet aquest Ajuntament respecte 
a les denuncies que han fet alguns vesins per les molèsties ocasionades per aquesta obra.
Molèsties que no només estan dins l’àmbit privat sinó també dins l’àmbit públic, con són els carrers, 
zones verdes, etc.
El Grup Popular entén que l’Ajuntament és molt benèvol amb aquesta obra i que s’han involucrat 
massa amb aquesta promoció. Alguns membres d’aquest equip de govern inclús varen anar a la 
col·locació de la primera pedra, i l’anterior Alcalde va anar a Paris a veure el projecte de l’edifici. 
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També estan ocupant zones verdes gratuïtament, i porten varis anys ocupant via pública i no sap si 
els hi cobren o no. Els tres edificis afectats han anat a Fiscalia per desperfectes i medicions de 
nivells de soroll que han resultat positius.
Demanen que l’equip de govern els hi expliqui que està passant, i quines accions portaran a terme.

Sr. Torres: No hi ha cap permissivitat. Si hi ha un edifici que està controlat més que cap altre al 
municipi, és aquest. Almenys s’han creuat tretze escrits en relació a les molèsties.
Per part dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament es va demanar una inspecció de l’edifici,  per una 
banda amb el representant de l’empresa, i aquesta primera inspecció es va fer el 26 d’abril, i en 
faran una altra el dia 5 de maig de la part interior dels edificis.
Del primer informe és desprèn que hi ha desperfectes a les vies públiques i parts externes dels 
edificis. L’empresa té l’obligació de solucionar aquests desperfectes abans del final d’obra.
Pel  que  fa  a  l’afectació  a  elements  estructurals,  l’empresa  va  presentar  una  sèrie  de  dades 
corresponents  a  indicadors  posats  des  del  principi  de  l’obra  a  les  estructures  dels  edificis 
confrontants,  i  s’ha detectat  un assentament de 2 mil·límetres de les estructures fixes d’aquest 
edifici,  per la qual cosa entenen que, encara que no s’hagi conclòs de manera definitiva aquest 
informe, sí poden dir que les estructures dels edificis no estan afectades.
No obstant esperaran a la revisió exterior dels edificis, i  es farà un informe complert que es remetrà 
tant a l’empresa com a l’administrador d’aquests edificis.
Respecte a que fan servir una zona verda, és veritat però han conveniat amb l’empresa perque una 
vegada s’acabi l’obra la urbanitzin.
Les ocupacions de via pública es paguen i seguiran pagant fins que s’acabi l’obra.
Quan a les sonometries que en el seu moment varen ser positives, ara ja no ho són, s’han disminuït 
fins als nivells autoritzats.

Sr. Prats: Entén el que li vol dir, i que han fet una gran feina per vigilar aquest edifici, però quan li 
dona les dades veu que estan parlant d’aquest any, i els vesins duent molt més temps queixant-se.
Els agrada que l’Ajuntament actuï però abans que les molèsties existeixin. Si es fessin els estudis 
acústics  de totes  les  obres,  com diu  l’ordenança  de remors,  no  es tindrien  que solucionar  les 
queixes veïnals.
No troba normals els danys que hi ha en els edificis, no estructurals però si estètics, i que s’han de 
reparar.
Està content que hi hagi informes, i que vigilin de manera reiterada aquesta obra, perquè si el Fiscal 
segueix investigant, no pugi demanar cap repercussió a l’Ajuntament per deixadesa de les seves 
funcions.

Sr. Torres: Es va obligar a aquest edifici a fer un sistema de control especial per garantir que les 
afectacions als edificis estiguessin sempre controlades, atesa la profunditat de les excavacions de 
l’obra.
A un tipus de subsòl com aquest, es normal que es produeixin aquestes afectacions als espais 
públics.

11.4.- Moció del  Grup Popular  sobre l’estat  actual de la tramitació administrativa del Centre de 
Transferència Intermodal (CETIS) de la Ciutat d’Eivissa.

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:
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- Sobre el estado actual de la tramitación urbanística, de actividad y administrativa del Centro de 
Transferencia Intermodal (CETIS) de la ciudad de Eivissa.

Eivissa, a 23 de abril  de 2010
Fdo. Antoni Prats Costa

Concejal del Grupo Municipal Popular
Ayuntamiento de Eivissa”

Intervencions:

Sr. Díaz de Entresotos: Vol recordar que han donat suport al  tema del CETIS i al sistema de 
concurs que es va utilitzar, però ja fa tants anys que no ho recorda gaire bé.
El sentit d’aquesta moció és perquè els hi aclareixin una sèrie de punts, perquè no basta que es 
facin les coses, sinó que s’han de fer bé, i la seva obligació com oposició és fiscalitzar.
El dia 19 d’abril de 2005, varen posar la primera pedra del CETIS, i varen dir que amb 18 mesos 
estaria acabat. El que no podien imaginar és que cinc anys més tard encara no tindrien l’estació 
d’autobusos.
En setembre de l’any 2005 varen obtenir la llicència per a inici de les actuacions, i el 28 d’agost de 
2007 es modifica la llicència, i es donen 18 mesos més de pròrroga.. l gener de 2009 el Sr. Pizarro 
va dir que no hi hauria cap pròrroga més, i el cert és que avui segueixen igual, excepte en que ha 
desaparegut la gasolinera, i ningú sap perquè.
Varen dir que a l’estiu de 2009 estaria tot acabat i que entraria en funcionament, i llavors al  març 
d’enguany varen dir que només faltava un informe.
Al juny de 2009, el Conseller de Mobilitat del Consell, diu que han sorgit una sèrie de problemes, 
que hi ha algunes companyies de transport que han presentat un escrit dient que els autobusos no 
hi caben, i que s’evacuaria un informe al respecte.
El dia 15 de juliol de 2009, en una nota de premsa l’Ajuntament diu que durant el quart trimestre de 
2009, s’iniciaria el trasllat de la policia municipal, i que segurament l’1 de gener de 2010 estaria 
plenament operativa la comissaria.
Arriben  a  l’abril  de  2010,  i  sembla  que  hi  ha  inconvenients  amb el  final  d’obra,  que  donaran 
llicències parcials, i que se segueix retardant el trasllat de la policia municipal.
Demana que diguin què és el que passarà i quan.

Sr. Torres: Es cenyirà al redactat de la moció, que posa estat actual de la tramitació administrativa 
del CETIS:
En aquest moment està sol·licitat el final d’obra de l’estació i de la urbanització. L’informe de la 
urbanització ja està fet i es poden recepcionar les obres. De l’estació, el final d’obra va entrar el 15 
de març de 2010, i se’ls hi va demanar documentació que faltava que si no està equivocat sembla 
que ha entrat avui.
També s’han sol·licitat certificats de final d’obra de les torres 3 i 7 que s’estan informant.
Paral·lelament,  s’ha  presentat  el  tex  refós  per  demanar  la  llicència  d’activitat  de  l’estació 
d’autobusos, que també s’està informant.

Sr. Díaz de Entresotos: L’hi ha parlat de les torres 3 i 7, però no de la 2. Que passa amb la torre 
2? No expliquen les coses tal com són, i la gent no sap què passa. No han explicat mai res en 
relació als retards del CETIS, ni ningú ha explicat si els autobusos hi caben o no.  Tampoc l’hi ha dit 
res de la torre 1, que és on ha d’anar la policia local. El seu únic objectiu és que deixi clar tots 
aquests temes.

Sr. Torres: L’hi ha donat l’estat administratiu actual. Properament aniran venint les peticions de 
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finals d’obra, i quan venguin els hi farà saber. Pel que fa a la torre 2 ja té el final d’obra i s’està 
contractant el leasing per al mobiliari per tal d’ocupar-la immediatament que es tingui el mobiliari.

Sra. Costa: Mai han ocupat cap informació. Sembla que el Sr. Diaz no s’ha enterat de que la crisi 
ha afectat al transcurs de moltes obres.

De conformitat amb el que disposa l’article 91.4 del RD 2568/86, de 28 de novembre, pel  qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, la 
Sra. Alcaldessa pregunta si algun grup vol sotmetre a consideració del Ple per raons d’urgència, 
algun  assumpte  no  compres  en  l’ordre  del  dia  i  que  no  tingui  cabuda  en  el  punt  de  precs  i 
preguntes.

El Grup Popular presenta una moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT
D'EIVISSA EN RELACIÓ A L’INICI DE LES OBRES DE REFORMA DEL PORT

Dª. VIRTUDES MARÍ FERRER, portaveu del Grup Municipal Popular, a l'empara de l'establert 
en  els  articles  91.4  i  97.3  del  Reial  decret  2568/1986  pel  qual  s'aprova  el  Reglament 
d'Organització,  Funcionament i  Règim Jurídic de les Entitats Locals,  presenta per  al  seu 
debat i aprovació la següent MOCIÓ D’URGÈNCIA:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Autoritat Portuària de Balears ha confirmat que el pròxim dia 3 de maig s’iniciaran les obres de 
construcció del projecte d’ampliació del port d’Eivissa, que no es detindrà fins al seu acabament, 
dins de 30 mesos, segons el  termini  d’execució previst.  L’inici  d’aquests treballs/feines,  que en 
aquesta primera fase consistiran en la plantació d’uns 400 puntals de formigó, que serviran per 
sustentar els dos molls de pilons que partiran perpendicularment de la plataforma projectada al 
costat d’es Botafoc, es produirà sense esperar a conèixer la resolució final que el juliol adoptarà el 
comitè mundial de l’UNESCO sobre l’expedient obert a aquest projecte.

Tant l’equip de Govern com l’Ajuntament d’Eivissa com del Consell Insular han expressat la seva 
conformitat amb l’inici dels treballs/feines el maig, únicament en la seva confiança que l’Autoritat 
Portuària  compleixi  amb les  prescripcions  de  l’UNESCO.  En  aquest  sentit,  convé  recordar  les 
paraules  de  la  vicepresidenta  del  Consell  Insular,  Sra.  Patricia  Abascal,  que  ha  declarat 
públicament:  “Són obres molt  necessàries i  si  Autoritat  Portuària compleix amb les peticions de 
l’UNESCO, no hi ha res que impedeixi que comencin”.

De la mateixa manera, cal recordar que el comitè mundial de l’UNESCO té previst reunir-se el juliol 
per  analitzar,  entre  altres  coses,  el  projecte  del  port  d’Eivissa  i  el  grau  de  compliment  de  les 
recomanacions fetes en el seu dictamen sobre això.

Com ja ha vingut reiterant aquest grup polític, les recomanacions incloses a l’informe emès pels 
inspectors de la UNESCO han de ser vistes com/com a una oportunitat per millorar la nostra ciutat i 
per revalorar el nostre patrimoni. Els grups polítics que integren aquesta Corporació comparteixen 
la seva voluntat de contribuir a la realització del millor projecte, preservant els béns i valors que van 
merèixer la distinció de l’UNESCO, per tal com això constitueix la millor de les garanties de futur, no 
només des d’un punt de vista cultural i patrimonial, sinó també turístic i econòmic.

Fins ara, aquest Ajuntament i les formacions polítiques que l’integren han obrat amb extremada 
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prudència,  sense  permetre  l’inici  d’aquestes  obres  i  evitant  així  posar  en risc  la  declaració  de 
Patrimoni de la Humanitat d’Eivissa, actitud que –segons la nostra opinió- s’ha de mantenir amb la 
mateixa fermesa davant de la immediata posada en marxa del projecte.

És per això que, el Grup Municipal Popular proposa la següent

RESOLUCIÓ

- Instar l’Autoritat Portuària a què, de forma ineludible i amb caràcter previ a l’inici de qualsevol 
actuació  a  la  zona  portuària,  elabori  i  presenti  a  l’Ajuntament  d’Eivissa  –com a  garant  del  bé 
patrimonial- per a la seva supervisió, les actuacions mediambientals i patrimonials introduïdes al 
projecte d’execució  d’ampliació  del  Port,  per implementar totes i  cada una de les prescripcions 
recollides a l’informe emès per l’UNESCO, garantint d’aquesta manera que el projecte a executar 
s’acomoda a les mateixes.

En Eivissa, 29 d’abril de 2010
Sgt. Virtudes Marí Ferrer

Portaveu del Grup Municipal Popular
Ajuntament d’Eivissa”

Intervencions:

Sra.  Marí  Ferrer: Demanen  la  urgència,  ja  que  tenen  coneixement  de  que  dilluns  l’Autoritat 
Portuària vol començar les obres, i creu que seria prudent per part de l’Ajuntament, que se’ls hi 
demanés  que  entressin  els  canvis  o  modificacions  que,  com a conseqüència  del  contingut  de 
l’informe que varen fer els inspectors que varen venir, tant des del punt de vista ambiental com 
patrimonial respecte al projecte. Han de tenir la garantia de que han fet el que se’ls hi va dir, i 
pertant  demana  a  Autoritat  Portuària  que  els  facin  arribar  com  han  implementat  les  mesures 
exigides per la UNESCO. 

Sra. Costa: Considera que l’assumpte no és urgent perquè  ja fa temps que se sap que les obres 
comencen dilluns.
Fa dos consells d’Administració,  a l’Autoritat  portuària ja els hi va expressar,  i  així  consta a les 
actes,  que  demanava  com a  representant  de  l’Ajuntament  d’Eivissa  que  es  complissin  totes  i 
cadascuna de les prescripcions que havia posat la UNESCO, per la qual cosa creu que ja està feta 
la  petició  que  diu  la  Sra.  Marí,  i  per  tant  no  procedeix  que  parlin  d’aquesta  moció.  No  tenen 
obligació d’entrar a l’Ajuntament aquesta documentació que demana, perquè l’Ajuntament no té 
competències en el port.
Va sol·licitar tot  es fes en coordinació amb totes les administracions que tenen certa relació amb la 
ciutat.  De tota manera les prescripcions que parla al  Sra. Marí són bàsicament d’arqueologia,  i 
l’Ajuntament tampoc en té les competències 

Sotmesa a votació la urgència 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 i Trejo.

12è. Precs i preguntes:

12.1.- Sra. Marí Ferrer: Prega que es reclami  la documentació de l’anterior moció.
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1. Quan pensen començar les obres del pàrking subterrani de la plaça de bous?
2. És veritat que el Sr. Torres va dir a l’Associació de Vesins d’es Pratet per dir-los que es borressin 
del facebook?

Sr. Torres: 1. L’empresa té problemes de finançament, i la rendibilitat de l’obra era insuficient com 
a explotació de pàrking soterrat. Amb el desenvolupament de la UA Es Pratet, hi ha un terrenys de 
cessió  que  s’incorporarien  al  solar  on  es  preveu  fer  aquest  pàrking  i  permetrien  fer  més 
aparcaments. Si  poden esperar a que es faci el  projecte d’urbanització de la unitat  d’actuació i 
cedeixin els terrenys seria més rendible i més bo de tornar a adjudicar, perquè l’empresa ja ha dit 
que no ho pot fer, perquè no té el finançament necessari per fer-ho. 
2. Va parlar amb l’Associació de Vesins, com a membre d’aquesta, per protestar ja que considera 
que un facebook d’una Associació de Vesins no ha d’estar adherida a grups com a “ Lurdes Costa 
dimisión “o “ esto solo lo arregla el pp”  que considerava no idonis, perquè no han de fer política.
Creu que una Associació de Vesins està per criticar l’Ajuntament quan no fa la seva feina, demanar-
li que faci coses, però que una Associació de Vesins no ha de demanar el vot a favor de ningú. Va 
actuar com a membre de l’Associació de Veíns.

12.2.-  Sr.  Prats: Demana que no s’aparquin les motos a la porxada de l’Ajuntament,  i  que es 
preguin mesures.

Sra. Costa: Està d’acord.

12.3.-  Sra.  Marí  Torres: 1.  Demana  informació  sobre  les  conseqüències  de  les  restes 
arqueològiques que s’han trobat a les obres del parador?
2. Quin ús es donarà a la casa de sa Colomina?

Sr. Costa: 1. Hi ha un seguiment arqueològic contractat. El Consell és qui té les competències. De 
moment no tenen coneixement de què aquestes troballes arqueològiques hagin pogut suposar un 
retard en la obres.

Sr. Pizarro: 2. No està decidit l’ús. Però l’adjudicatari de la concessió en la seva oferta presentava 
uns diners que s’havia  de gastar  en la  rehabilitació  de la  casa,  i  li  garanteix  que exigiran  que 
aquesta inversió es faci a la casa.

12.4.- Sr. Díaz de Entresotos: 1.La Sra. Alcaldessa ha dit que no els hi ha negat informació en 
relació  al  Eivissa  Centre.   Han  demanat  varia  informació  relativa  a  Eivissa  Centre:  Actes, 
certificacions d’obra de l’edifici, i la compareixença de la Gerent d’ITUSA a la Comissió d’Hisenda. 
No se’ls hi ha entregat mai, i venia directament justificada, a excepció de la compareixença de la 
gerent, perquè l’Alcaldessa ha prohibit que s’entreguin aquests documents. Per la cosa, si hi ha una 
sèrie de fets que demostren que no s’ha entregat la documentació sol·licitada, i ella diu que si que 
els hi ha  entregat sempre, hi ha una contradicció. Demana a l’Alcaldessa que no menteixi.

2. És cert que va demanar la dimissió d’ITUSA, però amb el canvi de Govern no els hi varen donar 
l’oportunitat d’estar a ITUSA i si a IMVISA. 
Estaria disposada a que hi hagi un membre del Grup Popular al consell d’administració d’ITUSA?

Sra. Costa: 2. Quan vulgui i qui vulgui. Varen interpretar que no volien,  en el moment que va dimitir 
i va fer segons quines declaracions.
Torna a dir que quan han demanat informació de l’Ajuntament sempre els hi han donat. La d’ITUSA 
no els hi han donat perquè és una empresa mixta, que té una normativa i legalitat diferent. 
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12.5.- Sr. Trejo: 1. Ha demanat moltes vegades pel llistat de qui pot aparcar gratis a Eivissa. Quan 
els hi donaran?
2. Demana còpia de l’escrit  al qual fa referència l’informe de l’Arquitecte Municipal  que hi  ha a 
l’expedient de les pistes de can Cantó, que diu que el regidor d’esports de 2006 indica com i a qui 
s’ha de donar un treball.
3.  Demana si  hi  pot  haver  presència  policial  els  primers dies,  fins  que la  gent  s’acostumi,  als 
semàfors de l’Avda. de la Pau, ja que estan creant alguns problemes.

Sra. Costa: 1. El llistat s’ha elaborat i després se li donarà. Prioritzen les coses urgents.

2. Parlen d’una obra que es va fer en el 2007, que el que s’ha aprovat avui, no és aquest informe, 
sinó que pagaven unes obres que s’havien fet, erò el buscaran i li donaran.

Sr. Torres: 3. Si.

12.6.- Sra. Martínez: 1. Quan acabaran les obres del Col·legi de Can Misses?
2. Demana que els hi entregui  aquest projecte.
3. Demana informació de les obres incloses en el Pla E que es faran a les escoles.
4. Estan consensuades aquestes obres amb els centres?
5. Hi hagut queixes dels pares de l’escola d’es Pratet per la calor que fa a aquestes instal·lacions, 
que pensen fer?
6. L’APA de Can Misses ha demanat un terreny per fer un menjador. Com està el tema?

Sra.  Fernández: 1.  Les  obres  són  de  la  Conselleria  d’Educació.  Ens  han  comunicat  que 
segurament acabaran aquesta setmana.
2. No tenen el projecte de les obres perquè no són de l’Ajuntament.
3. Li passarà els projectes, encara que és públic i està a la web.
4. El tema de les obres del Pla E es va fer prèvia reunió amb les direccions de cada escola.

Sra. Costa: Vol afegir que si li interessen els projectes del Pla E de les escoles o qualsevol altre, en 
el perfil de “El Contratante” que està a la pàgina web de l’Ajuntament, es van penjant així com van 
estant redactats.
En relació al projecte de l’escola de Can Misses, l’Ajuntament va fer una ordre d’execució, per que 
comencessin les obres immediatament.

Sr. Torres: 6. Fa uns dies es varen reunir amb l’APIMA de Can Misses, i varen valorar totes les 
possibilitats que hi havia. Estan esperant fer la pròxima reunió per decidir la possibilitat més adient i 
que  s’adapti  a  les  condicions  tècniques  que necessiten.  Es  parlava de treure  el  parc  infantil  i 
col·locar-lo a l’espai lliure o zona verda, i per una altra banda, fer-la a la part de darrera que hi ha un 
pati, etc.
L’Ajuntament no ha cedit la zona verda perquè s’ha de fer una modificació del PGOU.

12.7.- Sr. Marí: 1. Vol recordar al Sr. Ferrer, si els hi pot entregar la informació que li van demanar, 
referent a l’estat del disseny i desenvolupament dels productes turístics del municipi.
2. Demana si els poden informar en relació al bus gratuït que va funcionar la temporada passada, 
quan començarà aquesta temporada, si hi haurà una línia més, preu i horari?

Sr. Ferrer: 1. Ja li va dir a la Comissió Informativa que li donaran tota la informació que demana.
2. S’està tancant el tema dels horaris. Serà una línia que anirà als pàrkings, serà de pagament, i 
començarà en el mes de maig.
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12.8.- Sra. Cava de Llano: 1. La freqüència d’un autobús per hora és insuficient. Demana que faci 
el que pugui per augmentar les freqüències.
2. Demana que netegin els embornals i parlin amb les concessionàries perquè ho facin.

Sra. Costa: Prenen nota dels dos precs i li encarreguen al Sr. Rubio que ho compleixi.

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les catorze hores del dia vint-i-nou d’abril 
de dos mil deu, de la qual se n’estén la present Acta que consta de trenta-dos folis que, amb mi el 
Secretari, firmen tots els assistents.

De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific.
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