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Sr. Mario Añibarro Juan
ACTA NÚM. 17/10
A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les nou hores del dia disset de desembre 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 extraordinària de l'Excm. Ajuntament
Ple, en primera convocatòria, per a la qual han estat citats de forma reglamentària.
Actua de secretari el Lletrat de la Corporació que subscriu.
DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA
1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior:
Per unanimitat s’acorda l’aprovació de l’Acta núm. 14/10, ordinària de data 27 d’octubre.
2n. Aprovació Pressupost General any 2011:
Donat compte del Pressupost General per a l’any 2011, i vista la proposta d’acord del tenor literal
següent:
“PROPOSTA ACORD APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST GENERAL ANY 2011
Vist el Projecte de Pressupost General per a l’exercici de l’any 2011, integrat pels Pressupostos de
l’Ajuntament d’Eivissa, del Patronat Municipal d’Esports, del Patronat del Museu d’Art Contemporani
i del Patronat Municipal de Música, així com de l’Estat de Previsió d’Ingressos i Despeses de
l’Empresa Pública IMVISA.
Donat compte que la seva estructura pressupostària s’ajusta a les normes contingudes a l’Ordre
EHA/3565/2008 de 3 de desembre; que en l’Estat d’Ingressos s’han recollit previsions raonables
dels ingressos que es preveuen liquidar, i en l’Estat de Despeses, els crèdits necessaris per atendre
les obligacions exigibles a les respectives Corporacions; que s’ha format el Pressupost General
amb tota la documentació prevista en la legislació vigent i que en cadascun dels Pressupostos
integrants del Pressupost General no existeix dèficit inicial.
De conformitat amb l’article 168.4 del TRLHL, es proposa el Ple de la Corporació l’adopció del
següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació per a l’any 2011, integrat
pels Pressupostos de l’Ajuntament d’Eivissa, del Patronat Municipal d’Esports, del Patronat del
Museu d’Art Contemporani i del Patronat Municipal de Música, així com de l’Estat de Previsió
d’Ingressos i Despeses de l’Empresa Pública IMVISA; que presenta els següents resums
d’ingressos i despeses:
- PRESSUPOST AJUNTAMENT D’EIVISSA:
CAPÍTOL INGRESSOS

TOTAL EUROS

OPERACIONS CORRENTS:

2

Secretaria General

PLE EXTRAORDINARI
Dia 17 de desembre de 2010
1. IMPOSTOS DIRECTES
2. IMPOSTOS INDIRECTES

17.985.181,00
670.000,00

3. TAXES I ALTRES INGRESSOS

14.180.957,23

4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

11.194.734,20

5. INGRESSOS PATRIMONIALS
Total Operacions Corrents

605.202,00
44.636.074,43

OPERACIONS DE CAPITAL:
6. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS

2.190.850,00

7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

573.074,57

8. ACTIUS FINANCERS

1,00

9. PASSIUS FINANCERS

2.400.000,00

Total Operacions de Capital

5.163.925,57

TOTAL INGRESSOS
CAPÍTOL DESPESES

49.800.000,00
TOTAL EUROS

OPERACIONS CORRENTS:
1. DESPESES DE PERSONAL

17.176.415,30

2. DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS

17.888.607,73

3. DESPESES FINANCERES

1.079.691,47

4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

5.820.312,68

Total Operacions Corrents

41.965.027,18

OPERACIONS DE CAPITAL:
6. INVERSIONS REALS
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8. ACTIUS FINANCERS
9. PASSIUS FINANCERS

4.826.769,79
547.548,56
1,00
2.460.653,47

Total Operacions de Capital

7.834.972,820

TOTAL DESPESES

51.940.000,00
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- PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
CAPÍTOL INGRESSOS

TOTAL EUROS

OPERACIONS CORRENTS:
1. IMPOSTOS DIRECTES

0,00

2. IMPOSTOS INDIRECTES

0,00

3. TAXES I ALTRES INGRESSOS
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5. INGRESSOS PATRIMONIALS
Total Operacions Corrents

200.003,00
1.771.995,00
1,00
1.971.999,00

OPERACIONS DE CAPITAL:
6. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS

0,00

7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

28.000,00

8. ACTIUS FINANCERS

1,00

9. PASSIUS FINANCERS

0,00

Total Operacions de Capital
TOTAL INGRESSOS
CAPÍTOL DESPESES

28.001,00
2.000.000,00
TOTAL EUROS

OPERACIONS CORRENTS:
1. DESPESES DE PERSONAL

935.951,98

2. DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS

494.947,02

3. DESPESES FINANCERES
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Total Operacions Corrents

100,00
541.000,00
1.971.999,00

OPERACIONS DE CAPITAL:
6. INVERSIONS REALS

28.000,00

7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

0,00

8. ACTIUS FINANCERS

1,00
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9. PASSIUS FINANCERS
Total Operacions de Capital
TOTAL DESPESES

0,00
28.001,00
2.000.000,00

- PRESSUPOST PATRONAT MUSEU D’ART CONTEMPORANI
CAPÍTOL INGRESSOS

TOTAL EUROS

OPERACIONS CORRENTS:
1. IMPOSTOS DIRECTES

0,00

2. IMPOSTOS INDIRECTES

0,00

3. TAXES I ALTRES INGRESSOS

1,00

4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5. INGRESSOS PATRIMONIALS
Total Operacions Corrents

205.997,00
1,00
205.999,00

OPERACIONS DE CAPITAL:
6. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS

0,00

7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

34.000,00

8. ACTIUS FINANCERS

1,00

9. PASSIUS FINANCERS

0,00

Total Operacions de Capital
TOTAL INGRESSOS
CAPÍTOL DESPESES

34.001,00
240.000,00
TOTAL EUROS

OPERACIONS CORRENTS:
1. DESPESES DE PERSONAL
2. DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS
3. DESPESES FINANCERES
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Total Operacions Corrents

159.574,84
46.374,16
50,00
0,00
205.999,00
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OPERACIONS DE CAPITAL:
6. INVERSIONS REALS

34.000,00

7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

0,00

8. ACTIUS FINANCERS

1,00

9. PASSIUS FINANCERS

0,00

Total Operacions de Capital
TOTAL DESPESES

34.001,00
240.000,00

- PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA
CAPÍTOL INGRESSOS

TOTAL EUROS

OPERACIONS CORRENTS:
1. IMPOSTOS DIRECTES

0,00

2. IMPOSTOS INDIRECTES

0,00

3. TAXES I ALTRES INGRESSOS
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5. INGRESSOS PATRIMONIALS
Total Operacions Corrents

42.000,00
609.998,00
1,00
651.999,00

OPERACIONS DE CAPITAL:
6. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS

0,00

7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

3.000,00

8. ACTIUS FINANCERS

1,00

9. PASSIUS FINANCERS

0,00

Total Operacions de Capital
TOTAL INGRESSOS
CAPÍTOL DESPESES

3.001,00
655.000,00
TOTAL EUROS

OPERACIONS CORRENTS:
1. DESPESES DE PERSONAL

356.331,87
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2. DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS
3. DESPESES FINANCERES
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Total Operacions Corrents

295.237,13
30,00
400,00
651.999,00

OPERACIONS DE CAPITAL:
6. INVERSIONS REALS

3.000,00

7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

0,00

8. ACTIUS FINANCERS

1,00

9. PASSIUS FINANCERS

0,00

Total Operacions de Capital
TOTAL DESPESES

3.001,00
655.000,00

- EMPRESA PÚBLICA IMVISA
COMPTE PERDUES I GUANYS

TOTAL EUROS

INGRESSOS:
ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ

162.100,00

TOTAL INGRESSOS

162.100,00

DESPESES:
SOUS I SALARIS

83.000,00

CÀRREGUES SOCIALS

19.200,00

AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT
SERVEIS EXTERIORS
ALTRES DESPESES GESTIÓ CORRENT
DESPESES FINANCERES

0,00
41.400,00
0,00
18.500,00

DOTACIÓ PROVISIONS

0,00

AMORTITZACIÓ PASSIUS FINANCERS

0,00

TOTAL DESPESES

162.100,00
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SEGON.- Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma per un termini de 15 dies, durant els quals, els interessats podran presentar
les reclamacions que estimin convenients davant del Ple de la Corporació. Aquestes reclamacions
seran resoltes pel Ple en el termini d’un mes. En cas de que no es presentin reclamacions durant
aquest període d’exposició pública, es considerarà definitivament aprovat el Pressupost General per
a l’any 2011.
Eivissa, 3 de desembre de 2010. El Tinent d’Alcalde Delegat de l’Àrea d’Administració Municipal,
Sgt.: Santiago Pizarro Simón”;
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Administració General.
Intervencions:
Sr. Díaz de Entresotos: Abans del debat presenten una esmena a la totalitat, del tenor literal
següent:
“ENMIENDA A LA TOTALITAT AL PROYECTO
DE PRESUPEUSTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DE EIVISSA PARA EL EJERCICIO 2011
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 ENMIENDA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley 7/85 reconoce a las Corporaciones Locales la potestad de programación y planificación,
facultades que ha de ejercer en el marco de las previsiones de los plazos del Estado y de las
comunidades Autónomas. Los presupuestos del Ayuntamiento de Eivissa constituyen la expresión
cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede reconocer la Entidad
Local y sus órganos autónomos y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente
ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo
capital social pertenezca íntegramente a la entidad local.
El art. 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales reserva a la Presidencia de la entidad la
formación del presupuesto general y su remisión, informado por la Intervención y con los anexos y
documentación complementaria correspondientes, “al Pleno de la Corporación para su aprobación,
enmienda o devolución”.
Conforme al art. 97.5 del Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF), la enmienda “es la
propuesta de modificación de un dictamen o proporción presentada por cualquier miembro,
mediante escrito presentado al Presidente antes de iniciarse la deliberación del asunto”. De este
modo, los concejales tienen derecho a presentar enmiendas que versen sobre el contenido del
dictamen. En este sentido, la enmienda debe ser entendida como una rectificación sobre el fondo o
forma del dictamen que ha de formularse por escrito y presentarse al Presidente (art. 97.5 ROF)
que la trasmitirá al secretario para su incorporación al expediente y lectura de la sesión.
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Una vez analizado el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2011 presentado por el equipo de
Gobierno del Ayuntamiento de Eivissa, el Grupo Municipal Popular ha observado las siguientes
cuestiones en esta propuesta presupuestaria:
1.- Venta directa de Patrimonio público o incumplimiento de convenio urbanístico.
Al margen del descenso sustancial de las cantidades destinadas a inversiones y de encontrarnos
ante un presupuesto no inversor, la práctica totalidad de los proyectos aparecen condicionados a la
venta directa de patrimonio municipal: un centenar de plazas de aparcamiento en la avenida de
Ignasi Wallis adquiridos por vía de convenio urbanístico en el centro de la ciudad y que, según
declaraciones del propio equipo de Gobierno, habían de servir para los servicios municipales y
fomentar la rotación.
Esta venta supone el incumplimiento del convenio urbanístico aprobado por el Pleno del
ayuntamiento el 22 de junio de 2004, suscrito por las partes el día 6 de agosto de 2004 y
modificado posteriormente por acuerdo de las partes en junio de 2005. La cláusula IV de la citada
modificación establecía que el destino de la totalidad de las plazas que el Consistorio obtendría en
virtud del mencionado convenio la sería la “dotación de aparcamientos públicos municipales”.
El propio equipo de Gobierno aseguraba en sesión plenaria de fecha 27 de septiembre de 2007, a
través de su segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Sr. Torres, y como justificación
a la modificación puntual del PGOU, Unidad de Actuación de Ignasi Wallis, que “son muy claros los
beneficios que la ciudad obtendrá, como es (…) una planta de aparcamientos públicos
gratuitamente”.
2.- Posible incumplimiento del Plan de Saneamiento Económico-Financiero.
Las cuentas municipales para 2011 supondrán un empeoramiento de la ya precaria situación
económica del Ayuntamiento, pasando de un endeudamiento de 23 millones a más de
28.155.786,52 euros reconocidos, lo que supone un ratio de endeudamiento de 58,90%. Esta es
una de las cuestiones más preocupantes de las cuentas municipales. El ayuntamiento está obligado
a destinar de este presupuesto francamente reducido 3,4 millones de euros a pagar las cargas
financieras anuales (amortización e intereses). Los intereses experimentan una subida del 22,5 por
ciento respecto al año anterior y, en cambio, se reducen en un 38,7 por ciento las inversiones.
De este modo, podemos afirmar que el proyecto de presupuesto no ofrece garantía alguna para
que se cumplan en el ejercicio 2011 las directrices del Plan de Saneamiento Económico Financiero,
elaborado en 2009 para cubrir el déficit presupuestario originado en el ejercicio anterior.
Pero, además, resulta dudoso el cumplimiento del citado plan de saneamiento aprobado con el fin
de cumplir con los objetivos marcados inicialmente por la Ley 18/2001 de 12 de diciembre, General
de Estabilidad Presupuestaria, y derogada posteriormente por el Real Decreto Legislativo 2/2007,
de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley General de Estabilidad
Presupuestaria, que exigen que el presupuesto general del Ayuntamiento atienda al cumplimiento
de estabilidad presupuestaria, entendida ésta como la situación de equilibrio o superávit computada
en términos de capacidad de financiación conforme al sistema de Cuentas Nacionales y
Regionales.
La aprobación de los presupuestos de 2009 en situación de desequilibrio, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 6.3 de esta Ley Orgánica, obligó a elaborar un plan económico-financiero
de saneamiento a medio plazo para la corrección de esta situación. El plan económico-financiero
contiene la definición de las políticas de ingresos y de gastos que habría de aplicar el Consistorio
para corregir la situación de desequilibrio en los tres ejercicios presupuestarios siguientes, con una
previsión de endeudamiento máximo para 2011 del 51,6%
El cumplimiento de dicho plan toma como base una deuda de 23.155.786,52 euros cuando, en
realidad, a esta cifra hay que sumar los 3,5 millones de euros de aval de la empresa municipal
IMVISA y los 1,5 millones de la póliza de crédito de esta misma sociedad, lo que eleva la deuda
municipal a 28.155.786,52 euros.
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3.- No contabilización de la indemnización de las liquidaciones del Impuesto de Transmisiones
Patrimonio a favor de la empresa concesionaria del servicio de estacionamiento regulado de la
ciudad de Eivissa.
De conformidad con el acuerdo de delegación de competencias de 1 de agosto de 2008 (BOIB de
23 de agosto), la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Eivissa adoptó acuerdo, en sesión
celebrada el 2 de agosto de 2010, referido a la aprobación del reconocimiento del derecho de la
concesionaria de la Ordenanza Reguladora de Aparcamiento, a la indemnización por perjuicio
soportado por las liquidaciones del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales” (punto 4 del orden
del día).
En virtud del citado acuerdo, se desestimaba, en primer lugar, la pretensión del concesionario (la
empresa ‘Park Control 2000’) sobre la restitución del equilibrio económico del contrato en concepto
de salarios superiores, pérdida de plazas e intereses de demora de las liquidaciones de ITP. Y, en
segundo lugar, se estimaba el derecho del concesionario a la indemnización por el perjuicio
soportado por las liquidaciones de ITP en el importe informado por la Intervención municipal y
minorado con las compensaciones efectuadas de facto sobre el canon variable, según se acordará
en el trámite de liquidación de los contratos correspondientes.
A juicio de este grupo político, dicha cantidad, que asciende a un total del 412.120 euros, debería
aparecer consignada en el Presupuesto General de Gastos del Ayuntamiento, ya que se trata de
una obligación reconocida que deberá hacerse efectiva en el momento de la liquidación, es decir el
2011, sin prejuicio que aparezcan en el presupuesto de ingresos derechos que pueda tener el
Ayuntamiento frente a la concesionaria.
Al no hacerse así el Presupuesto incumple la obligación de ser “la expresión cifrada, conjunta y
sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede reconocer la Entidad Local y sus
órganos autónomos y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio”.
4.- Incorrecta elaboración del Presupuesto de la Sociedad Municipal IMVISA.
Las Cuentas de Resultados de la Sociedad Anónima de Capital Público dependiente del
Ayuntamiento de Eivissa Iniciativas Municipales Vial S.A. (IMVISA) y de la Sociedad mixta ITUSA
no reflejan la actividad descrita en la memoria ni los ingresos y gastos previstos durante el ejercicio,
por lo que no son el fiel reflejo de las previsiones realizadas para 2011.
Por todas estas razones, presentamos para su debate y votación en Pleno ENMIENDA A LA
TOTALIDAD, CON SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA
EL EJERCICIO 2011 elaborado por el equipo de Gobierno para obtener una nueva redacción más
acorde con la situación de crisis por la que atraviesa este Ayuntamiento en apoyo de los
ciudadanos y de la cobertura de sus necesidades.
En Eivissa, a 17 de diciembre de 2010
Fdo. Virtudes Marí Ferrer
Portavoz del Grupo Municipal Popular
Ayuntamiento de Eivissa”
Intentarà ampliar algunes de les dades que consten a l’esmena.
L’incompliment del conveni urbanístic pot ocasionar que els promotors del pàrking se sentin
perjudicats, al haver-se produït una modificació substancial en el conveni firmat. Per la qual cosa,
es poden trobar amb una reclamació per part del constructor, i anul·lació del conveni.
Pareix ser que no s’ha arribat a cap acord, ni a cap modificació, prèvia a l’aprovació del pressupost
d’aquest conveni urbanístic i no poden aprovar aquesta pretensió per part de l’Ajuntament, sense
que abans s’hagi arribat a un nou acord amb les parts intervinents en aquest conveni.
Pel que fa a l’incompliment del Pla de Sanejament econòmic, esperarà la segona intervenció per
explicar amb més detall, la situació creada des de l’any 2009 fins aquests pressupostos de 2011, en
el qual veuran com s’estan incomplint les previsions d’aquest Pla.
És cert que l’escenari ha canviat, que les previsions originals del Pla no eren les adequades, no
obstant això, no s’han acomodat a la nova situació.
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Demana si tindrà dos intervencions.
En tercer lloc la no comptabilització de la indemnització aprovada en la Junta de Govern Local, de
l’empresa concessionària de l’aparcament regulat. S’hauria d’haver previst, perquè no creu que es
tardi un any més encara en acabar amb les liquidacions. El proper any hi haurà la renovació de la
concessió, i per tant, prèviament s’haurien d’haver acabat amb les liquidacions. Entenen que, o bé
dins d’aquest any 2010, s’acabi de liquidar, o haver previst que dins l’exercici de 2011 es practiquin
les liquidacions i es reconegui aquest deute.
Sra. Costa: El Secretari fa notar que no es tracta d’una esmena sinó de la petició de retirada dels
pressupostos, per tant hi ha dos torns de debat però per discutir tot, tant els pressupostos com la
petició de retirada, després es votarà la petició de retirada na en primer lloc i els pressupostos en
segon lloc.
Sra. Marí Ferrer: Demana que es segueixi el criteri de l’any passat, on hi va haver una esmena a la
totalitat, exactament igual, i després el debat dels pressupostos. No sap si hi ha hagut algun canvi
legislatiu del que no estan informats.
Sr. Secretari: Hi ha dos torns on es debat la retirada i el pressupost, ja que considera que el que
han presentat no és una esmena sinó petició de retirada, i s’ha de seguir el previst a l’article 92 del
ROF.
.
Sra. Costa: Poden utilitzar els seus torns per dir quantes coses vulguin, però si que ho faran
d’acord amb la interpretació que fa de la llei el Sr. Secretari, i després votaran, primer la retirada i
després els pressupostos.
Sr. Díaz de Entresotos: En el pressupost la previsió de pèrdues i guanys d’IMVISA, que
s’estableixen en els annexes, no hi està previst les obres, ni les vendes que es pretén executar
durant l’any 2011. Entenen que és un error, que es podria arreglar d’alguna altra manera sense
necessitat de la retirada, però és una cosa més, dins d’aquest desafortunat pressupost.
Es troben que el pla d’estabilitat pressupostària, d’obligat compliment, estableix una sèrie
d’actuacions vinculants que obliguen a mantenir unes ràtios, i a realitzar una sèrie d’actuacions. En
primer lloc no s’han complert, d’acord amb les previsions, les reduccions de despeses generals que
estaven previstes, encara que sí s’ha mantingut la contenció del cost de personal. Però el verdader
problema no ve d’aquí, sinó que el que sí s’està incomplint són els ràtios financers que exigia el pla
d’estabilitat. Aquest exigia que per a l’any 2012 hi hagués un ràtio d’endeutament que no superés el
50% dels ingressos corrents de l’Ajuntament. Per a finals de l’any 2010, l’obligació era tenir un ràtio
d’endeutament financer del 52,65 %, i és del 58,90%. A 31 de desembre del 2012 la previsió es
que sigui del 52,44 %, la qual cosa queda molt lluny encara del 55,64% previst en el pressupost.
Per tant, estant intentant aprovar un pressupost que d’entrada està en contradicció amb el pla
econòmic financer aprovat. Aquesta situació exigeix que es retiri, perquè no poden aprovar un
pressupost que va en contra del pla d’estabilitat pressupostària d’obligat compliment des de l’any
2009.
També una de les qüestions previstes en el Pla d’Estabilitat és la càrrega financera, que per a l’any
2010 era del 7%, mentre que la que tenen ara és del 7,71%. Per a l’any 2011 la previsió és 7,71% i
el Pla preveu un màxim d’un 7,5%. Per tant, s’estan vulnerant dos de les ràtios més importants en
relació a l’estratègia que té que seguir l’Ajuntament per corregir la situació de desequilibri generada
en el pressupost de l’any 2009.
Entén que totes aquestes raons són més que suficients per a la retirada d’aquests pressupostos.
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Però encara poden afegir, que les liquidacions de Park Control dels anys 2006, 2007 i 2008 varen
ser presentades a l’Ajuntament a principis de l’any 2010, la del 2009 no saben quan s’ha presentat.
Per tant, no entenen que no s’hagi pressupostat el reconeixement d’aquesta despesa.
Independentment que durant l’any 2011 es reconeguin de forma extraordinària els ingressos pel
cànon variable de Park Control, l’Ajuntament ha creat un compromís a favor d’aquesta empresa, a
través de l’acord de la Junta de Govern Local de 2 d’agost, que s’hauria d’haver previst en els
pressupostos.
Per aquestes raons demanen la retirada i la nova redacció dels pressupostos, en els termes
legalment establerts.
Sra. Costa: Vol afegir alguna cosa la Sra. Marí Ferrer?
Sra. Marí Ferrer: Sense perjudici de fer constar en acta el canvi de criteri del Sr. Secretari respecte
de l’any passat, entraran en el fons del pressupost, donat que l’esmena a la totalitat es deu a que
entenen que no reflexa la realitat com exigeix la legalitat vigent, i això creuen que és una causa de
retirada.
Seria una gran sorpresa que l’equip de govern acceptés la retirada i per això entrarà a analitzar i a
donar la seva opinió sobre el pressupost.
El primer que s’ha d’analitzar d’aquest pressupost, és que baixa respecte al de l’any passat en
2.140.000 euros, i això podria voler dir que estan davant d’un pressupost en el que d’acord amb la
realitat econòmica, l’equip de govern segueix la tendència general d’ apretar-se el cinturó.
Si analitzen on va aquesta baixada, veuen una vegada més l’equip de govern no fa un exercici
sincer i decidit de contenció de despesa, sinó que es limiten a complir les obligacions legals que
venen imposades per la normativa estatal, amb el que fa referència a la baixada del Capítol I i el
Capítol d’Inversions, doncs la resta pugen tots.
Per tant, la primera conclusió que extreuen és que la baixada del pressupost no és un esforç
d’austeritat, sinó un esforç de compliment estricte de la legalitat, i el Grup Popular entén que això no
basta i no evidència una verdadera voluntat política de solidaritat amb els que ho estan passant
malament.
El pressupost hauria de respondre a tres qüestions bàsiques com són estalvi, sostenibilitat dels
comptes públics, i priorització.
En aquest cas l’estalvi l’aguanten els treballadors de la casa, i per altra banda la baixada
d’inversions en més de tres milions d’euros, quantitat no menor.
S’hauria d’analitzar si aquest pressupost és sostenible en el temps o no. No poden oblidar que per
l’any 2009 es varen fer uns pressupostos que incomplien el sostre màxim d’endeutament per aquest
Ajuntament. Això va portar que es va haver de fer un pla d’estabilitat, que va ser aprovat pel
Ministeri d’Economia i Hisenda, que imposava unes obligacions per tornar al nivell del ràtio
d’endeutament que la llei diu que es pot tenir.
Enguany, una vegada més, empitjoren i fan menys sostenibles els comptes municipals, i això obliga
a fer un nou pla d’estabilitat, no només per l’Ajuntament, sinó també per l’empresa pública IMVISA.
Es salten la ràtio de càrrega financera, la pugen respecte de l’any passat en cinc punts i es passen
en dos punts del pla d’estabilitat. El ràtio d’endeutament el pugen en 6 milions respecte de l’any
passat a 31 de gener, i es passen en 5 milions respecte a la previsió del pla d’estabilitat, i a darrer
d’any es puja en 3,2 milions respecte a l’any passat, i es passen 5,2 milions respecte a la previsió
del pla d’estabilitat. En canvi baixen dos punts i mig amb estalvi net, la qual cosa és un escenari
que creuen que és el desitjable. Per tant creu que aquests comptes no són sostenibles.
Vol que consti en acta, que alaben l’excel·lent comportament dels ciutadans a l’hora de fer front a
les seves obligacions fiscals respecte a l’Ajuntament. Creu que és una mostra de civisme dels
nostres vesins, que s’estigui en uns percentatges per damunt del 80% de pagament en voluntària.
Per tant, no és que no s’ingressin sous per via d’impostos, doncs enguany s’ingressaran tres
milions més dels previstos l’any passat, però es pregunta que fa l’Ajuntament amb aquests sous.
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Empitjoren la situació, perquè el que es recapta ja no serveix ni tant sols per mantenir el personal i
la despesa corrent. Això explica que es tingui que recórrer constantment a endeutament i també a
venda de patrimoni.
El pressupost d’IMVISA no reflexa la realitat d’ingressos i despeses previstos per enguany. Han
pres acords que no es reflecteixen a cap banda, per exemple, un aval entre 700 i 900 mil euros
d’ITUSA, que no es comptabilitza en lloc ni l’autoritza ningú. Per tant, hi ha una realitat
extrapressupostària que consisteix en què no es pressuposten els ingressos, ni les despeses
generades pels edificis que estan construint. També com demanen cada any, el pressupost
d’IMVISA no s’aprova amb caràcter previ pel Consell d’Administració.
Pel que a a ITUSA, de l’annex dels pressupostos on consta el compte de resultats de l’empresa no
s’entén res. Tampoc hi ha reflectida la realitat de despeses, de deutes, i d’ingressos previstos a
l’empresa. En el dos casos han demanat al Gerent d’IMVISA la documentació però no els hi ha
donat.
Hi ha una altra realitat extrapressupostària, que sempre apareix en les memòries del pressupost,
però que només apareix pressupostàriament el que amortitzen el deute i el que es paga
d’interessos, que és el Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat.
En tot això, volen dir que aquests pressupostos no reflecteixen la realitat municipal, i no són en
absolut sostenibles.
Pel que fa a la priorització, la baixada del pressupost ve donada en el capítol d’ingressos, per la
baixada de transferències corrents i de capital d’altres administracions, la qual cosa té dos
conseqüències importants: Una primera que és que incompleixen novament el pla d’estabilitat, en el
sentit de mantenir les transferències rebudes d’altres administracions amb un increment d’IPC, i
amb una qüestió de fons, que és que qui acaba pagant aquesta manca de sous, en primer lloc, és
la partida de despeses previstes en polítiques de treball, que creuen que són essencials, i si les
altres administracions no poden ajudar s’hauria d’haver prioritzat amb els recursos municipals
traient-ho d’altres partides, i en segon lloc, rebaixa substancialment en les transferències de capital,
les inversions.
Es pregunta perquè no han pressupostat l’escola d’es Pratet. És un compromís de tots, i una
necessitat imperiosa no tenir als al·lots en barracons. Segueixen mantenint una situació deficitària
amb un tema tant essencial pel futur de la nostra societat com son les escoles.
En el capítol d’ingressos hi ha una realitat que és molt clara, i és que realment estan baixant les
transferències que es reben d’altres administracions, i això exigeix reorganitzar on gasta
l’Ajuntament els sous per poder seguir cobrint aquestes necessitats. I aquí és on el Grup Popular
els hi recrimina que no ho hagin fet, especialment amb el tema de treball que creien, i els hi han
alabat sempre, que era una excel·lent política, i que està donant els seus fruits. Paral·lelament amb
això, en canvi sí que pugen una sèrie de despeses, que no poden tenir més clau que la que és
estrictament electoralista, com és: festes, estudis i treballs tècnics, etc. Les seves prioritats estan
errades en molts casos.
Igual que entenen que les poques inversions que es poden fer enguany estan equivocades, doncs
no és l’any de gastar partides substancials en arreglar edificis municipals.
L’any passat, l’equip de govern va dir que s’esforçaven amb una contenció de despesa, i el que ha
passat és que el capítol de personal de 17,9 ha passat a 18,9, i el de despesa corrent de 16,6 a
18,1 miliions d’euros.
Creuen que no val la pena aprovar un pressupost sí després per la via de modificacions de crèdit
acaben quedant desfasades totes aquestes dades.
En desembre de l’any 2009 varen aprovar un pressupostos dient que baixarien, i la realitat és que a
primer de desembre d’enguany s’han desfasat, 1.000.000 d’euros en el cas del personal, i
1.500.000 en despesa corrent.
Recomana que expliquin a la ciutadania com estam, i que no presentin uns pressupostos que ni
responen a la realitat ni compleixen el pla d’estabilitat.
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Sr. Pizarro: Votaran en contra de la retirada per dos raons. La primera és perquè creuen que
aquest pressupost conté tota la informació necessària per a la seva aprovació, i la segona és
perquè no estan d’acord en què aquest pressupost incompleixi el pla econòmic financer, ni la llei
d’estabilitat pressupostària.
Per tant, passarà a explicar el que l’equip de govern pensa dels pressupostos.
Presenten a aprovació un pressupost que, en termes de consolidació, inclou l’Ajuntament,
Patronats, i a l’ Empresa Municipal, i que ascendeix a poc més de cinquanta milions d’euros. De
totes formes, a partir d’ara farà referència al pressupost pròpiament de l’Ajuntament, que ascendeix
a 49,8 milions d’euros.
Per intentar explicar aquests diners, ho farà en dues parts. Una, explicant com s’ingressen i l’altra
en què es gasten. I al mateix temps intentarà donar resposta a algunes de les informacions que han
fet tant la Sra. Marí com el Sr. Díaz.
Per pressupostar el ingressos han tingut com a base, l’anàlisi de l’evolució històrica dels mateixos,
sobre tot els referits al capítol d’impostos directes, i en l’anàlisi de l’execució d’aquestes partides
durant els últims quatre anys. D’aquesta manera han estudiat l’evolució de les previsions
d’ingressos, la comparació d’aquestes previsions d’ingrés amb els drets reconeguts i liquidats a
finals de cada exercici, i la comparació d’aquests imports reconeguts o liquidats, amb les previsions
de 2011. S’ha comprovat també l’estat d’execució de totes les partides d’ingressos de 2010 a 15 de
novembre, i s’ha fet una previsió de com estarà aquest estat d’execució a 31 de desembre de 2010.
Tot això s’ha fet amb una única finalitat, i és que l’experiència diu que en els capítols de despeses,
les previsions normalment es compleixen, per tant el que s’ha de tractar per tots els medis, és que
les previsions en els capítols d’ingressos també es compleixin. I això es fa basant-se en l’anàlisi de
la realitat passada i present, i sota un criteri de prudència.
Tenint en compte tot això, les xifres bàsiques d’ingressos per capítols són les següents:
CAPÍTOL I. Respecte al ingressos en concepte d’IBI, vehicles, plusvàlues i IAE, es preveuen uns
ingressos de quasi 18 milions d’euros, el que suposa un increment respecte de l’any passat de poc
més de vuit cents mil euros. Aquest increment ve donat quasi en la seva totalitat, a l’augment de la
recaptació d’IBI, degut a revisions de padrons i millores en la gestió del cobrament d’impostos.
Hi ha que recordar que en aquest pressupost no es pugen els impostos, a l’igual que el dels 2009 i
2010, complint la promesa que van fer a l’inici de la legislatura.
CAPÍTOL II. En aquest és en el que es posa més de manifest el criteri de prudència que deia
abans. Seguint la tendència dels darrers anys per a 2011, s’han pressupostat 670.000.- euros, un
36% menys que en el 2010.
CAPÍTOL III,. És el que ingressa l’Ajuntament pel cobrament de prestació de serveis, o per
utilització de béns de domini públic. Aquest capítol és el segon en importància quantitativa del
pressupost, i ascendeix a 14,18 milions d’euros, el que suposa un 28% del total, i un 25% més que
l’any passat. La pràctica totalitat d’aquest increment ve donat per la nova forma de comptabilitzar
els ingressos de zona blava.
CAPÍTOL IV.Per a 2011 serà d’11’1 milions d’euros, sofrint una baixada del 12% respecte de l’any
passat, per la menor aportació d’altres administracions públiques al pressupost municipal.
Respecte a la disminucions d’aquestes aportacions, quantitativament la major reducció d’1,2 milions
d’euros correspon a l’Estat, i ve derivat per la desaparició que des del Fons Estatal per a l’Ocupació
i Solidaritat es feia per a despesa corrent, i també per la disminució prevista en el Fons Nacional de
Compensació Municipal.
CAPITOL V. Són ingressos provinents en la seva major part per concessions municipals. Aquest
capítol és disminueix pràcticament a la meitat respecte de l’any passat, és a dir, queda en poc més
600 mil euros, i ve donat perquè en aquest capítol abans si comptabilitzaven els ingressos de l’ORA
i ara no.
CAPÍTOL VI.. Recull la previsió d’ingressos provinents de la venda dels noranta pàrkings de
titularitat municipal, ubicats a l’edifici de Wallis 24, que tenen una taxació dels serveis tècnics
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municipals de 2,190.850 euros, i en el que s’ha de destacar que els ingressos aniran el 100% a
finançar inversions de les que apareixen en el capítol VI de despeses d’aquest pressupost.
CAPÍTOL VII, Transferències de Capital. Són els sous que es reben d’altres administracions per fer
inversions, baixa un 90% i sofreix una disminució de quasi 5 milions d’euros. És a dir, que passa a
poc més de 500.000 euros que venen pràcticament en la svua totalitat, del Consell Insular d’Eivissa
per als plans insulars d’obres i serveis.
CAPÍTOL IX, Passius Financers. Que són els ingressos que es fan procedents d’operacions de
crèdit. L’any que ve es preveu una operació de 2,4 milions d’euros, la mateixa quantitat que
s’amortitza, i per tant complint el que diu la Llei d’Estabilitat Pressupostària, aquesta llei que tant la
Sra. Marí com el Sr. Díaz han dit que s’incompleix.
Aquests ingressos es destinaran a:
CAPÍTOL I, Personal. Ascendeix a 17 milions d’euros un 34% del total, disminueix un 4,3%
respecte a l’any passat. Aquesta baixada és deu a les mesures adoptades pel Govern Central, per
les quals s’obligava a totes les administracions públiques a reduir les retribucions dels seus
funcionaris, i personal laboral en un 5%. Si aquesta disminució no és d’un 5% és perquè s’han creat
set places, per a la dotació de la nova escoleta de can Cantó.
CAPÍTOL II, Funcionament dels Serveis. Representa una despesa de 17,8 milions d’euros, un 35%
del total, i s’incrementa en 1,2 milions d’euros respecte de l’any passat. Com aquest és un capítol
en que l’oposició hi sol fer incidència, i pareix ser que la seva capacitat de convicció al llarg dels
últims anys no ha set molta, intentarà que en comptes d’explicar-ho ell ho expliqui el Sr. Interventor,
que en el seu Informe diu textualment:

“Amb caràcter general totes les partides de despeses contingudes en aquest capítol 2 es redueixen
o es mantenen amb respecte a l’any anterior (2010), amb les excepcions relacionades a
continuació.
Concepte 221 Subministra..........................................................................................+142.116,56 €
L’augment a aquest concepte ve motivat per l’increment considerable derivat del preu de l’energia
elèctrica.
163 22700 Limpieza y aseo basuras y limpieza viaria.................................................+150.188,59 €
L’augment ve motivat per la nova licitació del contracte per a la gestió del servei públic de neteja
durant l’exercici 2011.
133 22799 Trabajos otras empresas servicio O.R.A.................................................+1.436.118,75 €
Aquesta partida és de nova creació i ve motivada per el canvis retributius introduïts en el expedient
actualment en licitació per a la concessió de la gestió del servei públic d’estacionament regulat de
vehicles a la via pública.
Aquesta partida de despeses ve compensada per els nous ingressos contemplats per a l’exercici
2011 provinents de la recaptació de les taxes d’aquest servei.”
Sense aquestes tres partides, el capítol de despesa corrent, no sols no hauria augmentat, sinó que
hauria disminuït en mes de mig milió d’euros.
CAPÍTOL III, Són les despeses que es paguen pels interessos de les pòlisses de deute que hi ha.
Ascendeixen a 1.079.000 euros, s’han incrementat respecte de l’any passat, i l’explicació és la
variació dels interessos que cobren les entitats bancàries.
CAPÍTOL IV, Són les despeses derivades de les transferències que des de l’Ajuntament es fan per
a manteniment dels Patronats, per a la Mancomunitat de l’Escorxador, Parc de Bombers,
subvencions vàries, etc. Aquest any seran 5,8 milions d’euros, sofreix una petita variació del 3%
respecte de l’any passat.
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Les inversions reals, seran 4,8 milions d’euros, un 9,6% del total, això significa una
disminució de 3.000.000 milions d’euros, respecte de l’any passat. Però també han explicat que ve
derivat de la desaparició de les inversions en els col·legis, i sobretot que aquesta disminució es
compensa per l’esforç que està fent l’Ajuntament. Dels 5,3 milions totals d’inversió, més del 90%
són amb recursos propis d’aquesta Corporació.
Li fa gracia la Sra. Marí quan diu que no estam per fer inversions en reposició d’edificis municipals.
Es deu referir a una partida de 100.000 euros que hi ha d’inversió en reposició d’edificis, perquè si
es refereix a que no apareguin els 940.000 euros per al Centre de Creació Jove, segur que el Sr.
Triguero estarà molt content que la Sra. Marí digui que no hi ha que fer un Centre de Creació Jove,
ja que sempre ve reclamant més infraestructures i més programes juvenils.
Si es refereix als 800.000 euros d’inversió per al MACE, segur que la Sra. Marí podrà explicar als
ciutadans que el Museu s’ha de deixar sense acabar, perquè no es pot pagar un modificat que ha
sortit al aparèixer restes arqueològiques. No sap a què es refereix la Sra. Marí quan diu que es fan
inversions en edificis municipals.
Perquè la realitat és que fan inversions en la creació d’un centre de creació jove, en la remodelació
de l’Avinguda Isidor Macabich 850.000 euros, per al MACE 800.000 euros, per a projectes de
mobilitat 350.000 euros, per a instal·lacions esportives 232.000 euros, per a parcs infantils 216.000
euros, per al pàrking de Talamanca 220.000 euros, per a inversions en el Patrimoni Històric Artístic
122.000 euros, etc. Torna a repetir que són inversions finançades pràcticament en la seva totalitat
amb recursos propis d’aquest Ajuntament.
CAPÍTOL VII,. Que són les que per a inversions es fan sobretot, als Patronats i al Consorci Eivissa
Patrimoni de la Humanitat, ascendeixen a 547.000 euros, i són perquè el Consorci pugui fer front a
les inversions que ve realitzant.
La suma dels capítols VI i VII sumen el 5,3 milions d’euros, que diuen que són d’inversions, i que
coincideixen amb la quantia que es detalla a l’annex d’inversions que apareix en el pressupost.
CAPÍTOL IX. Recull les despeses derivades de l’amortització dels préstecs. Aquest any ascendeix a
una quantitat de 2.460.653,47 d’euros, el que significa un 4,9% del total, i sofreix una variació de
poc més de 67.000 euros respecte de l’any passat.
És a dir, aquest Ajuntament destina 7 de cada 100 euros a pagar amortització de deute i interessos.
Per tant, estan presentant avui per a la seva aprovació, uns pressupostos en el quals es baixa un
4,12% respecte al 2010, però és un pressupost en el qual el 76% es gestiona amb ingressos propis.
Un pressupost en el que les aportacions d’altres administracions han baixat més de 6.000.000
d’euros., en el que es reconeix un deute de 23.095.137,05 euros a 31-12-2011. Un pressupost amb
una ràtio de deute viu a 31-12-2011 del 55,64%.
Un pressupost que preveu una ràtio d’estalvi net del 13%.
Un pressupost que compleix amb el Pla d’Econòmic Financer i amb la Llei d’Estabilitat
Pressupostària.
Un pressupost amb 5,3 milions d’euros d’inversions pràcticament totes amb recursos propis.
I un pressupost en el que tot això es fa sense pujar els impostos.
Per tot això, creu que hi ha raons més que suficients perquè es considerin satisfets amb el
pressupost que avui presenten, i que votin a favor de la seva aprovació.
Sra. Marí: A la pàgina 326 del pressupost es diu que la càrrega financera és del 7,71% i no un 7.
El Pla d’Estabilitat dia que enguany havia de ser un 7,5%, i el Sr. Pizarro segueix mantenint que
compleix. Els agrairia que els hi expliqués.
No és cert que contengui tota la informació necessària. Ni el pressupost d’IMVISA, ni el d’ITUSA,
responen a la realitat dels comptes. Ni l’endeutament tampoc, perquè hi ha un aval que no apareix.
No justifica amb que basa la seva afirmació de que no incompleix.
No es compleixen cap de les ràtios, ni de càrrega financera, ni d’endeutament, ni d’estalvi net, ni de
deute a llarg termini, que es varen comprometre amb el Pla d’Estabilitat que ens va aprovar l’Estat.
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No s’ha d’oblidar que la causa per la qual es fa el Pla d’Estabilitat, és perquè han superat
l’endeutament màxim legal permès per a aquest Ajuntament.
No ha contestat la transcendència que té l’incompliment del conveni signat de Wallis. Els preocupa
la repercussió que pot tenir en l’aparcament i en el trànsit de la Ciutat, perquè no és el mateix tenir
aparcaments en rotació`en el centre, que vendre’ls. Des del punt de vista econòmic, no diu que no
sigui bo per a l’Ajuntament, però des del punt de vista estratègic de pàrking entenen que és una
decisió equivocada.
Es pregunta com pot dir que inverteixen un 90% amb recursos propis de l’Ajuntament, quan
s’inverteixen exactament 283.468,35 euros.
Lo altra si no s’endeuten i si no venen patrimoni no poden fer res, perquè es gasten un 84,26% en
obrir la porta de l’Ajuntament.
Demana préstecs per tornar préstecs, i cada dia es paguen més interessos d’interessos.
Enguany baixa 2,5 punts en l’estalvi de l’Ajuntament, passant d’un 15,40 a un 13. Estam pitjor que
l’any passat, perquè és reben menys sous dels altres i això exigeix un altre tipus de política que
l’equip de govern no sap fer.
El Sr. Triguero pot estar tranquil perquè està molt contenta que es faci el Centre Juvenil. No anava
per aquí, va pels renting de mobiliari, va per la despesa de com tenen que ser els edificis
municipals, del CETIS, per exemple, de si a l’ala nord tenen extres o no.
L’austeritat no va en l’equip de govern amb els sous públics. Han tingut uns anys de bonança molt
bona, però ara no hi estam.
Li pot dir que amb els impostos que reben dels ciutadans, no són capaços d’obrir la porta de
l’Ajuntament, i sense venta i endeutament no poden viure, i el Sr. Pizarro presumeix d’això.
Un any més és el conte de la lletera, doncs tot depèn de si venen tots els aparcaments, si els venen
podran fer inversions, i sinó no. Estant encantats de que s’arregli Isidor Macabich doncs fa falta, ara
bé si són tan diligents com són amb totes les inversions tardaran molt. El propi centre juvenil fa tres
anys que en parlen, o el parking de Talamanca també fa molt temps. Tot això no és per presumir,
és l’evidència d’una pèssima manera de gestionar els sous públics, perquè durant l’exercici fan
l’endeutament però no fan la inversió.
Diu que han complert tot el programa electoral, i l’altra dia ja reconeixien que el tema del nadó no.
Creu que el criteri que hagués tingut que utilitzar l’equip de govern en aquest pressupost, no és si
és bo fer una inversió determinada o no. La pregunta que hi ha que fer, és si en aquest moment és
la forma millor de gastar els sous que els ciutadans posen en les seues mans.
Aquest és el gran problema del pressupost, la priorització, la falta de sostenibilitat, i la falta de
capacitat d’estalvi.
Les partides de despesa corrent que pugen són totes les que fan referència a quedar bé, com són
festes i publicitat. Les pujades no són substancials però si significatives del que els preocupa, i la
campanya electoral l’han de pagar vostès i no els ciutadans d’Eivissa.
Sr. Pizarro: És absolutament fals que augmentin les festes, la publicitat i la propaganda.
Hi ha dos partides de publicitat i propaganda, una que és d’administració general, que passa de
165.000 a 130.000 euros, per tant baixa un 21%, i una altra de premsa i comunicació, que baixa de
210.000 a 180.000 euros, per tant baixa un 14%.
Com aquesta són les veritats que la Sr. Marí ha dit avui aquí, i aquests dies a través de la premsa.
Diu que no els hi ha explicat l’incompliment del Pla d’Estabilitat Pressupostària, i Pla Econòmic
Financer. No li explicarà ell, sinó el Sr. Interventor en un Informe que entrega al Sr. Secretari perquè
s’adjunti a l’acta del Ple. El tenia preparat perquè ja pensava que ho demanarien, perquè el Grup
Popular té la sana costum, que tot el que diran en el Ple, ho diuen una setmana abans a la premsa.
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L’informe entregat és el que es transcriu a continuació:
“ INFORME DE INTERVENCIÓN
ASUNTO: INFORME DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACIÓN
PARA EL EJERCICIO 2011
LEGISLACIÓN APLICABLE
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLRHL).
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)
Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de les Illes Balears.
(LMRLIB).
Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a
las Entidades Locales.
A petición verbal del Primer Teniente de Alcalde Delegado del Área de Administración Municipal
Sr. Santiago Pizarro Simón, esta Intervención emite el presente informe a los efectos de solventar
las cuestiones planteadas relativas al cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria del
Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2011.
CONSIDERACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACIÓN DEL EJERCICIO
2011.
1. OBJETIVO DE ESTABILIDAD.
La estabilidad presupuestaria implica que de manera constante y a lo largo del ciclo, los
recursos corrientes y de capital no financieros deben ser suficientes para hacer frente a los
gastos corrientes y de capital no financieros. La capacidad inversora municipal vendrá
determinada por los recursos de capital no financieros y los recursos corrientes no
empleados en los gastos corrientes (ahorro bruto).
Simplificando, el volumen de deuda no puede aumentar, como máximo debe permanecer
constante. Supone que en los presupuestos municipales el endeudamiento anual neto
(endeudamiento – amortizaciones) debe ser cero. De manera más rigurosa, que las
variaciones de pasivos y activos financieros, debe estar equilibrada.
El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a presupuesto
se obtiene por diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 al 7 de los
estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los
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ajustes relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y
gastos no financieros.
Para los entes no sometidos a régimen presupuestario se considera desequilibrio cuando de
acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable, de sus estados
económicos se deduzca que incurren en pérdidas cuyo saneamiento requiera la dotación de
recursos no previstos en el escenario de estabilidad de la entidad de las del apartado
anterior a la que le toque aportarlos y deberán ser objeto de un informe individualizado.
2. ENTIDADES QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO GENERAL Y DELIMITACIÓN
SECTORIAL, DE ACUERDO CON EL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS NACIONALES
Y REGIONALES.
A. Agentes que constituyen la Administración Local, según establece el artículo 2.1.d) del
Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria (“Corporaciones Locales” en
Contabilidad Nacional):
Entidad Local: Excmo. Ayuntamiento de Eivissa.
Organismos Autónomos:
Patronato Municipal de Deportes.
Patronato Municipal de Música.
Patronato Municipal Museo de Arte Contemporáneo.
B. Resto de unidades, sociedades y entes dependientes de las Entidades Locales en virtud
del artículo 2.2. del TRLGEP., entendiendo el concepto ingreso comercial en los
términos del sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95).
Iniciatives Municipals de Vila S.A. (IMVISA), empresa pública participada íntegramente
(100%) por el Excmo. Ayuntamiento de Eivissa.
Iniciatives i Transformacions Urbanes S.A. (ITUSA), empresa mixta, participada en un
51% por IMVISA (en trámite ampliación participación a un 75%)
3. DEFINICIONES DE CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN CONTENIDAS EN EL
SEC95.
El Reglamento (CE) nº 2223/96 del Consejo de 25 de junio de 1996 relativo al sistema
europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad (Diario Oficial nº 1.310 de
30/11/1996) contiene las siguientes definiciones de la capacidad/necesidad de financiación.
Capacidad / Necesidad de financiación de la economía en su conjunto.
Es la suma de las capacidades/necesidades de financiación de los sectores institucionales y
representa los recursos netos que la economía en su conjunto pone a disposición del resto
del mundo (si es positiva) o que recibe del resto del mundo (si es negativa).

19

Secretaria General

PLE EXTRAORDINARI
Dia 17 de desembre de 2010
Cuenta de Capital.
La cuenta de capital registra las adquisiciones menos las cesiones de activos no financieros
realizados y mide la variación del patrimonio neto debida al ahorro y a las transferencias de
capital.
Cuenta Financiera.
La cuenta financiera registra, por tipo de instrumento financiero, las variaciones de los
activos financieros y de los pasivos financieros que dan lugar a la capacidad/necesidad de
financiación.
Operaciones Financieras
El saldo de la cuenta financiera, es decir, la adquisición neta de activos financieros menos la
contracción neta de pasivos, es la capacidad/necesidad de financiación.
Por lo anterior, esta Intervención entiende que deberá darse preeminencia al cálculo de la
estabilidad por el método del saldo financiero presupuestario, sin perjuicio de considerar
también el saldo no financiero, pero principalmente este último con motivo de la liquidación
del presupuesto.
4. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA DE LA
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL AÑO
2011.
A) ESTUDIO DE LA CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN EN FUNCIÓN DE
LOS INGRESOS Y GASTOS NO FINANCIEROS – APROBACIÓN PRESUPUESTO
GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL AÑO 2011.
Según se desprende en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes
presupuestados de los capítulos 1 al 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7
del estado de gastos, es de +60.653,47 €.

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
Ingressos Capítols 1 al 7
47.399.999,00 €
Despeses Capítols 1 al 7
47.339.345,53 €
Diferència
+60.653, 47 €
Ràtio d’Estabilitat
+1,00128 %
Pressupostària
B) ESTUDIO DE LA CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN EN FUNCIÓN DE
LOS INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS.
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS.
VAF

Previsión 2011
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Capítulo 8 de ingresos

1,00 €

Capítulo 8 de gastos

1,00 €

Variación (1-2)

0,00 €

VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS
VPF

Previsión 2011

Capítulo 9 de ingresos

2.400.000,00 €

Capítulo 9 de gastos

2.460.653,47 €

Variación (1-2)

-60.653,47 €

SALDO PRESUPUESTARIO FINANCIERO = CAPÍTULO 8 GASTOS - CAPÍTULO 8
INGRESOS – (CAPÍTULO 9 INGRESOS - CAPÍTULO 9 GASTOS)
PRESUPUESTO 2011

IMPORTES

a) CAPÍTULO 8 GASTOS – CAPÍTULO 8 INGRESOS

0,00 €

b) CAPÍTULO 9 INGRESOS- CAPÍTULO 9 GASTOS

-60.653,47 €

c) CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (a-b)

+60.653,47 €

Que por todo lo expuesto anteriormente, esta Intervención entiende que el Presupuesto General
de la Corporación para el ejercicio 2011 cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria entendido
como la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación, de acuerdo
con la definición contenida en el SEC-95, tal y como consta en su informe económico financiero de
fecha 7 de diciembre de 2010, obrante en la documentación del Presupuesto.
CONSIDERACIONES SOBRE EL INFORME DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN
ECONÓMICO FINANCIERO DE REEQUILIBRIO APROBADO POR LA CORPORACIÓN PARA
EL PERÍODO 2010-2012.
1. APROBACIÓN DEL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO
Atendido que el Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2009 incumplía el
objetivo de Estabilidad Presupuestaria establecido en el artículo 20 de la Ley 2/2007, de 28 de
diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria
y en el artículo 6 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en
su aplicación a las Entidades Locales, tal y como se detalla a continuación:

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
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Ingressos Capítols 1 al 7
46.808.421,97 €
Despeses Capítols 1 al 7
54.968.247,19 €
Diferència
-8.159.825,22 €
Ràtio d’Estabilitat Pressupostària
-0,1743 %
Atendido que de conformidad con lo establecido en los artículos 19 y 21 del Real Decreto
Legislativo 1463/2007, de 2 de noviembre, el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada
el día 6 de mayo de 2009 aprobó el Plan Económico Financiero correspondiente para alcanzar el
reequilibrio en un plazo máximo de 3 años (2010-2012), contados a partir del inicio del año
siguiente al que se ha puesto de manifiesto el desequilibrio (Presupuesto año 2009).
2. VIGENCIA DEL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO.
Que dicho Plan Económico-Financiero contiene una proyección temporal máxima para alcanzar
el reequilibrio a tres años (2010-2012), de conformidad con lo dispuesto en el Art. 19 del Real
Decreto Legislativo 1463/2007, de 2 de noviembre.
Que el Pleno de la Corporación dejará sin efecto el plan inicialmente aprobado si, efectuada la
consolidación de las liquidaciones presupuestarias y estados financieros del grupo de entidades
locales afectadas por el objetivo, el resultado de la evaluación a que se refiere el artículo 16 del
Reglamento, fuera de cumplimiento del objetivo de estabilidad.
3. INFORME DE
FINANCIERO.

EVALUACIÓN

DEL

CUMPLIMIENTO

DEL

PLAN

ECONÓMICO

Que en relación a los informes de evaluación del cumplimiento de los Planes Económicos
Financieros (P.E.F) aprobados por las Entidades Locales, en el artículo 22.2 del Real Decreto
Legislativo 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades
Locales, se dispone lo siguiente:
“La verificación del cumplimiento de los planes aprobados, durante su período de vigencia, se
efectuará anualmente por la propia entidad local, a cuyo efecto la Intervención local emitirá informe
anual relativo al cumplimiento del plan, en las diferentes fases de aprobación, ejecución o liquidación
del presupuesto, que se pondrá en conocimiento del Pleno en la sesión informativa correspondiente.
De dicho informe, una vez conocido por el Pleno, se dará traslado a la Dirección General de
Coordinación Financiera con las Entidades Locales o, en su caso, al órgano competente de la
Comunidad Autónoma que ejerza la tutela financiera, a los efectos del seguimiento regulado en el
mismo artículo 22 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, en el plazo máximo de 15 días
hábiles.
El Pleno de la entidad local dejará sin efecto el plan económico-financiero que alcance el equilibrio en
fase de liquidación, aunque no se haya agotado el horizonte temporal inicialmente previsto”.

Que por lo tanto, esta Intervención informa que las características principales que debe cumplir
el informe de evaluación del cumplimiento del Plan Económico Financiero (P.E.F), así como el
procedimiento a seguir, deben ser las detalladas a continuación:
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Características del informe anual
de verificación del PEF
•
•
•
•

Competencia del Interventor local.
Único y anual.
Momento.
Contenido: verificación en las tres fases
de aprobación, modificación y liquidación.
• Resultado: cumplimiento, incumplimiento,
reequilibrio.

Procedimiento
• Conocimiento por el Pleno.
• Acuerdo para dejar sin efecto el PEF.
• Traslado al organismo que ejerce la tutela
(22.2 RE).

4. CONCLUSIONES.
En base a todo lo expuesto anteriormente, esta Intervención pone en conocimiento del Pleno de
la Corporación a petición verbal del Primer Teniente de Alcalde Delegado del Área de
Administración Municipal Sr. Santiago Pizarro Simón, que con motivo de la aprobación inicial del
Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2011 no procede la emisión del
mencionado informe de verificación del cumplimiento del Plan Económico Financiero (P.E.F.).
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Que en base a la legislación aplicable que antecede y teniendo en cuenta que el Plan
Económico Financiero aprobado por el Pleno de la Corporación contiene una proyección temporal
máxima para alcanzar el reequilibrio a tres años (2010-2012), contados a partir del año siguiente al
que se puso de manifiesto el desequilibrio (Presupuesto año 2009), esta Intervención entiende que
procederá la emisión de dicho informe de verificación del P.E.F. con motivo de la aprobación de la
Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2010.
Eivissa, 15 de diciembre de 2010.
EL INTERVENTOR
Fdo: Mario Añibarro Juan.
Interventor Acctal.”
Intentarà analitzar el que el Grup Popular ha dit avui aquí, i el que han dit aquests dies a través de
la premsa. Ho agruparà per temàtiques.
Pel que fa al nivell del deute, la Sra. Marí públicament torna a dir en premsa que l’Ajuntament no
deu 23 milions, sinó que en deu 28, i falta a la veritat. A la pàgina 695 del pressupost queda
meridianament clar que el deute de l’Ajuntament d’Eivissa a 31-12-2011, serà de 23.095.553,47
euros.
La legislació actual determina que els avals de l’Ajuntament a l’empresa municipal, es
comptabilitzen a l’hora de calcular el ràtio, però no sumen com a deute municipal.
En estricta aplicació de la llei vigent, per a totes les administracions públiques, inclòs aquest
Ajuntament, aquest Consistori té un deute reconegut de 23 milions d’euros, el que suposa una ràtio
del 58,90 a 1 de gener, i del 55,64 a 31 de desembre de 2011. Aquesta és la realitat.
La Sra. Marí diu que l’austeritat no va amb l’ADN de l’equip de govern. Deu ser amb l’ADN de la
gent que es consideren d’esquerres, perquè el debat que hi ha sota tot això, és que els governs
d’esquerres són sinònims de dèficit, de deute i de manca de rigor. Mentre que al contrari, els
governs de dreta, son exemple d’estabilitat, de fer-ho bé, de rigor, etc. Però aquest missatge que
s’intenta repetir pel Partir Popular, i s’intentarà repetir a la pròxima campanya electoral. Ja han dit
que uns dels seus “life motive” serà abordar el deute de les administracions municipals, i això es
desmunta quan s’acudeix a les xifres.
Fa poc més d’un mes un diari nacional publicava un ranking del nivell de deute de les capitals de
província, i les ciutat autònomes, en el qual comparava el deute amb el nombre d’habitants. En
aquest ranking, hi havia únicament vuit ciutats que sobrepassaven els mil euros de deute per
habitant. Vol recordar que aquest Ajuntament no arriba a cinc-cents euros. D’aquestes, les vuit
ciutats més endeutades, exceptuant-ne dos, estan governades pel Partit Popular.
El Grup Popular els podria fer un favor, dir-los als seus companys d’algun d’aquest ajuntaments,
que venguessin i els donessin un curs sobre que no fer per aconseguir que el nostre Ajuntament no
sigui solvent, o una altre que es podria titular, propostes populars per enfonsar uns comptes
municipals.
Pel que fa a la pressió Fiscal, diuen que a Vila es paguen molts més impostos.
El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, en la seva darrera memòria econòmica relativa al
2009, posa de manifest que, excepte Santa Eulària, el municipi de Vila és el de menor pressió fiscal
de les Pitiüses. Estableix una mitja de 7.036 euros per habitat per a l’Illa d’Eivissa, i 7012 per a
Formentera. En el municipi de Vila els habitants paguen 6.985 euros per habitant i any, és a dir un
0,18% més que Santa Eulària, però menys que tots els demés. Aquestes dades incloent els que es
cobra per impostos i taxes, en concepte de prestació de serveis.
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Pel que fa a la venda d’aparcaments, diu la Sra. Marí que no li pareix be la venda d’aparcaments,
amb l’únic objecte de finançar inversions. Deia textualment, que no és una bona mostra de gestió
de les finances.
Li aconsellaria a la Sra. Marí que llegís el que pensa la Sra. Aguirre, que en un diari nacional fa un
mes deia, “Aguirre aconseja a Gallardón subastar edificios municipales para reducir su deuda ...”.
Es a dir, que el que a la Sra. Aguirre li pareix una idea estupenda, que és que Madrid vengui el
patrimoni municipal per pagar el deute, i així ho recomana al Sr. Gallardón, per a la Sra. Marí és un
despropòsit. Tot i que hi ha algunes subtils diferències entre els cas Madrid i el d’Eivissa. A Madrid
es parla de vendre edificis municipals, inclús les seus de les regidories, per pagar el deute, i aquí
estan parlant de vendre uns aparcaments fruit d’un conveni urbanístic, per fer inversions.
Una mostra més de la incongruència del Grup Popular, el que es bo per mi , és dolent per als altres.
Pel que fa a la promoció de treball, la Sra. Marí diu que, en contra del que diu l’Alcaldessa sobre les
polítiques de promoció de treball d’aquesta Corporació, la veritat és que es destina un milió d’euros
menys, degut a al desaparició del Fons Estatal per a l’Ocupació (Pla E). Es pregunta si la Sra.
Alcaldessa és responsable del que no hi hagi un tercer pla E.
La Sra. Marí hauria de saber que si en el 2009 i 2010, les administracions públiques comptaren
amb fons extraordinaris, amb els quals varen poder escometre inversions importants, no va ser ni
gràcies a ella ni al seu partit, perquè en les dues ocasions que es va haver de votar el Fons en el
Congrés de Diputats van votar en contra.
La Sra. Marí pot dir el que vulgui, les partides destinades en aquest pressupost, a política social i
foment del treball ascendeixen a 4,8 milions d’euros, un 9,6% del total del pressupost, i un 8,62%
més que l’any passat.
Parlant d’infraestructures educatives, la Sra. Marí diu que el tema del col·legi de sa Bodega no
compte per res, perquè només es canviar-la de lloc. Hauria de saber que l’actual col·legi de sa
Bodega té una línia, i el nou en tindrà dos, amb la qual cosa es duplica la seva capacitat d’admissió
d’alumnes.
Diu també que els deutes no es destinen a millorar la ciutat, sinó a comprar un edifici que ja era de
l’Ajuntament, la Torre del CETIS per a serveis municipals, i a construir una nau per instal·lar
maquinaria municipal, a l’objecte de cedir el solar on està ara a la Delegació del Govern. Ni la torre
II del CETIS, ni la nau de la brigada d’obres, són objecte d’aquest pressupost, perquè ja es
debateren en pressupostos anteriors.
La Sra. Marí diu que el pecat capital d’aquests pressupostos és que hi ha 10.000 euros més per a
l’Eivissa Medieval. Podria arribar a entendre que per al Grup Popular suposi un enorme dispendi,
però ho entendria millor si com a mostra de coherència política, i per manifestar el seu rebuig a
aquesta mesura, prenguessin alguna altra mesura, com per exemple, no assistir a la festa
d’inauguració de la pròxima Eivissa Medieval.
La conclusió evident de les crítiques de l’oposició, respecte a aquests pressupostos, és que són
crítiques exemptes del màxim rigor i fetes només per obtenir titulars de premsa. L’any passat ja
deien que els pressupostos per a 2010, eren suïcides, que portarien a l’Ajuntament a la paràlisi, a
una situació insostenible. Aquí estan i continuen gestionant un projecte que compleix dotze anys en
aquesta casa, amb una situació econòmica òptima, amb capacitat per generar nous ingressos, amb
projectes en marxa, amb nous reptes i intentant dia a dia millorar la vida dels nostres ciutadans.
Espera que dins d’un any, quan un altre membre del seu equip de govern, intervingui en aquest ple
de pressupostos, sigui capaç de posar de manifest que les declaracions d’aquests dies de la Sra.
Marí, són tan fal·laces, ridícules i inexactes, com avui els hi pareix les que va fer en desembre de
2009 respecte als pressupostos del 2010.
Sotmès a votació l’esmena de retirada dels pressupostos, 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, Martínez, Cava de Llano i Srs. Prats, Díaz
de Entresotos, Triguero, Trejo i Marí.
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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, Martínez, Cava de Llano i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero,
Trejo i Marí.
3r. Aprovació Plantilla de Personal any 2011:
Donat compte de la Plantilla de Personal per a l’any 2011, i vista la proposta d’acord presentada per
la Regidoria de Recursos Humans del tenor literal següent:
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PER A L’ANY 2011
AL PLE DE LA CORPORACIÓ.
Vista la memòria del Regidor delegat de Benestar Social i Recursos Humans del tenor literal
següent:
“MEMORIA
PLANTILLA DE PERSONAL PER A L’ANY 2011
La plantilla de personal constitueix un instrument bàsic a la planificació i programació de les
necessitats de personal a la Corporació. A la plantilla es recullen els efectius que han de donar
respostes als objectius assenyalats en el programa pressupostari, classificant els mateixos en tres
categories de personal al servei d’una Corporació Local: Personal funcionari, laboral i eventual.
L’equip de Govern de l’Ajuntament d’Eivissa, exercint la seva potestat d’autoorganització, i amb
l’objectiu de desenvolupar els projectes i programes previstos, detecta necessitats de modificació
de la plantilla actual.
D’altra banda, de conformitat amb l’article 8 de la Llei 6/2005 de 3 de juny, de coordinació de les
policies locals de les Illes Balears i l’article 8 de del Decret 67/2007, de 7 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament marc de mesures urgents de les policies locals de les Illes Balears, permeten que els
municipis de les Illes Balears, en consideració a la seva realitat socioeconòmica peculiar, puguin
crear en les seves plantilles de personal funcionari, places de policia turístic, per tant s’inclouen en
la plantilla per a l’any 2010, 10 places de policies turístics amb un període màxim de 9 mesos. Així
mateix la llei 7/2008 de 5 de juny, per la que es modifica la Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació
de les Policies Locals de les Illes Balears, permet excepcionalment fins el 31 de desembre de 2011,
que els municipis de les Illes Balears amb cossos de policia local puguin proveir les places que
quedin vacants de policia turístic en la convocatòria anual amb places de policia auxiliar turístic.
De conformitat amb el conveni de personal laboral de l’Ajuntament d’Eivissa i ateses les
disminucions de la capacitat funcional d’alguns treballadors declarats amb incapacitat permanent
total per a la seva professió habitual s’adeqüen les places de la plantilla de personal laboral (*).
Per Acord de Ple de la Corporació de data 15 de desembre de 2009 es va aprovar la Plantilla de
Personal de l’any 2010.
Per tot això, es presenta la següent proposta de Plantilla per a l’any 2011, detallant les següents
variacions respecte a l’any 2010.
1) CREACIÓ DE PLACES NOVES
Vistes les propostes presentades per les diferents Àrees de l’Ajuntament , i dels seus Organismes
Autònoms es proposa , la creació de les següents places dins la plantilla de personal de
l’Ajuntament per a l’any 2011:
1.1.- PERSONAL FUNCIONARI:
- 1 plaça d’enginyer tècnic industrial, escala d'administració especial, subescala tècnica, classe
mitjana, per a proveir en qualitat de lloc d’entrada, el lloc de treball de Tècnic Mig d'Urbanisme,
Obres, Serveis i Medi Ambient.
- 1 plaça de mestre d’educació infantil, escala d'administració especial, subescala tècnica, classe
mitjana, per a proveir en qualitat de lloc d’entrada, el lloc de treball de Mestre d'educació infantil
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- 5 places d’educadors infantil, escala d'administració especial, subescala tècnica, classe auxiliar,
per a proveir en qualitat de lloc d’entrada, el lloc de treball d'Educador infantil.
1.2.- PERSONAL LABORAL:
- 1 plaça d’operari (auxiliar de serveis IPT) (*)
- 1 plaça d'operari/à de neteja
1.3.- PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
- 1 plaça d'Auxiliar Administratiu/va
2) AMORTIZACIO DE PLACES
2.1.- PERSONAL FUNCIONARI:
- 1 plaça de Perit Industrial, escala d'administració especial, subescala tècnica, classe mitjana.
2.2.- PERSONAL LABORAL
- 1 plaça d’Oficial de primera (*)
FONAMENTS DE DRET
PRIMER
L’art. 90.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, senyala que
correspon a cada Corporació Local l’aprovació anual, a traves del Pressupost, la Plantilla, que
haurà de comprendre tots el llocs reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, sent
competència del Ple, conforme estableix l’art. 33.2.f) de la Llei 7/1985.
SEGON
Les Plantilles hauran de respondre als principis de racionalitat, economia i eficàcia, i establir-se
d’acord amb l’ordenació general de l’economia, competència en exclusiva a l’Estat, sense que les
despeses de personal puguin excedir els límits que es fixin amb caràcter general –art.90.1 de la
Llei 7/1985-.
En aquest sentit, la plantilla proposada respon a la coherència organitzativa, recollint el número
d’efectius necessaris per a la consecució dels objectius generals i específics de la Corporació,
resultant de la planificació pressupostaria per a l’any 2011 amb dotació pressupostaria de totes les
places incloses en la mateixa.
TERCER
La plantilla del personal és l’instrument de coordinació entre l’ordenació de la funció pública i les
estructures pressupostàries, la qual conté la relació de places corresponents a cadascun dels grups
i cossos funcionarials i a cadascun dels grups i nivells de classificació de personal laboral, que
s’emparen en la dotació pressupostària dels llocs de feina.- article 36 de la Llei 3/2007 de 27 de
març, de la Funció Publica de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
QUART
Cada entitat local és competent per determinar la seva pròpia plantilla de personal amb les escales,
subescales i classes de personal funcionari que correspongui a les seves necessitats i per
classificar aquest personal en raó de la branca o especialitat concreta.-article 192 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
CINQUÈ
A tenor dels articles 127 i 129,3 del R.D. Legislatiu 781/1986 i article 150 de la Llei 39/1988, una
vegada aprovada la plantilla es remetrà còpia a l’Administració de l’Estat i a la de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears dins del termini de trenta dies, sense perjudici de la seua publicació
íntegra en el Butlletí Oficial de la Província.
Eivissa, 2 de desembre de 2010.
Sgt.: Enrique Sánchez Navarrete
Regidor delegat de Benestar Social i Recursos Humans “
Vist l’informe d’Intervenció de Fons on consta l’existència de crèdit pressupostari suficient al Capitol
I del pressupost per a l’any 2011;
Per tot el que s’ha exposat, i de conformitat amb la legislació vigent es presenten aquestes
propostes al Ple de la Corporació per a la seva aprovació, així com es proposa l’aprovació de
la Plantilla del Personal de l’any 2011:
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PRIMER: CREACIÓ DE PLACES NOVES
1.1.- PERSONAL FUNCIONARI:
- 1 plaça d’enginyer tècnic industrial, escala d'administració especial, subescala tècnica, classe
mitjana, per a proveir en qualitat de lloc d’entrada, el lloc de treball de Tècnic Mig d'Urbanisme,
Obres, Serveis i Medi Ambient.
- 1 plaça de mestre d’educació infantil, escala d'administració especial, subescala tècnica, classe
mitjana, per a proveir en qualitat de lloc d’entrada, el lloc de treball de Mestre d'educació infantil
- 5 places d’educadors infantil, escala d'administració especial, subescala tècnica, classe auxiliar,
per a proveir en qualitat de lloc d’entrada, el lloc de treball d'Educador infantil.
1.2.- PERSONAL LABORAL:
- 1 plaça d’operari (auxiliar de serveis IPT) (*)
- 1 plaça d'operari/à de neteja
1.3.- PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
- 1 plaça d'Auxiliar Administratiu/va
SEGON: AMORTIZACIO DE PLACES
2.1.- PERSONAL FUNCIONARI:
- 1 plaça de Perit Industrial, escala d'administració especial, subescala tècnica, classe mitjana.
2.2.- PERSONAL LABORAL
- 1 plaça d’Oficial de primera (*)
TERCER: APROVACIÓ DE LA PLANTILLA RESULTANT
AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'EIVISSA
PLANTI LLA 2011
PERSONAL FUNCIONARI
ESCALA D’HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL
Denominació

Grup

Dotació

Vacants

Vac.Reser.

SUBESCALA DE SECRETARIA. CATEGORIA SUPERIOR
Secretari/a General

A1

1

1

0

1

0

1

1

0

3

3

0

0

0

SUBESCALA D’INTERVENCIÓ-TRESORERIA-CATEGORIA SUPERIOR
Interventor/a

A1

1

SUBESCALA D’INTERVENCIÓ-TRESORERIA-CATEGORIA D’ENTRADA
Tresorer/a

A1
TOTAL

ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
SUBESCALA TÈCNICA
Tècnic Administració General

A1

1
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SUBESCALA DE GESTIÓ
Tècnic Mig de Gestió

A2

1

1

0

C1

17

1

0

C2

62

24

2

Ordenança

Agrup.Prof

3

1

0

Porter - Macer

Agrup.Prof

3

2

0

Porter – Notificador

Agrup.Prof

3

0

0

Telefonista - Informador

Agrup.Prof

1

0

0

91

29

2

SUBESCALA ADMINISTRATIVA
Administratiu d’Administració General
SUBESCALA AUXILIAR
Auxiliar Administratiu
SUBESCALA SUBALTERNA

TOTAL

ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
SUBESCALA TÈCNICA
CLASSE SUPERIOR
Arquitecte Superior

A1

5

4

0

Economista

A1

1

0

0

Lletrat

A1

5

3

1

Llicenciat Geografia i Història

A1

1

0

0

Psicòleg

A1

1

1

0

Tècnic/a de Patrimoni

A1

1

0

0

Tècnic/a de Joventut

A1

1

0

0

Tècnic/a de Cultura

A1

1

1

0

Tècnic/a de Normalització Lingüística

A1

1

0

1

Enginyer Superior Industrial

A1

1

1

0

Tècnic/a Formació, Ocupació i Orientació

A1

1

0

0

Aparellador

A2

2

0

0

Arquitecte Tècnic

A2

5

2

0

Delineant

A2

1

0

0

Enginyer Tècnic Industrial

A2

2

2

0

Arxiver/a Bibliotecari/a

A2

1

0

1

Tècnic en Mediació Intercultural

A2

1

1

0

Assistent Social

A2

11

3

0

Educador Social

A2

5

1

0

CLASSE MITJANA
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Tècnic de Gestió de Processos i millora
continua
Tècnic de Medi Ambient

A2

1

1

0

A2

1

1

0

A2

2

1

0

Delineant

C1

4

0

0

Inspector/a Fiscal

C1

1

0

0

Operador de Sistemes

C1

4

0

0

Educador Infantil
Responsable de Manteniment contiguts
pagina Web municipal

C1

10

5

0

C1

1

1

0

Auxiliar Soci-Sanitari

C2

2

0

0

73

28

3

Mestre d’Educació Infantil
CLASSE AUXILIAR

TOTAL
SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS
CLASSE POLICIA LOCAL
Inspector

A2

2

0

0

Subinspector

A2

6

0

0

Oficial

C1

15

0

1

Policia

C1

89

3

0

C1/C2

10

10

0

C2

5

3

0

A2

1

0

0

TOTAL

128

16

1

TOTAL FUNCIONARIS

295

76

6

Policia Turístic/ Auxiliar de la Policia Turístic
CLASSE PERSONAL D’OFICIS
Fosser
CLASSE COMESES ESPECIALS
Tècnic Protocol i Relacions Institucionals

PERSONAL LABORAL
Grup
Dotació
d’Assimilació

Denominació

Vacants

Vac.Reser.

DIVISIO FUNCIONAL D’OFICIS
Grup Professional – Encarregat A
Encarregat/da de Mercat

C1

1

0

0

Tècnic/a Jardiner

C1

1

0

0

C2

1

0

0

Grup Professional – Encarregat B
Encarregat/da de Neteja
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Grup Professional – Oficial Primera
Oficial Primera

C2

4

1

0

Cuiner

C2

1

1

0

C2

8

6

0

Auxiliar de Serveis 1 Festius

Agrup.Prof

2

1

0

Auxiliar de Serveis –IPT-

Agrup.Prof

6

0

0

Auxiliar de Serveis 2

Agrup.Prof

1

1

0

Auxiliar de Serveis 3

Agrup.Prof

8

0

0

Caner

Agrup.Prof

2

0

0

Operari/a de Jardineria

Agrup.Prof

19

2

0

Operari/a de Neteja

Agrup.Prof

30

2

0

Operari/a d’Obres (Brigada)

Agrup.Prof

6

0

0

Operari/a d’Obres (Mercat)

Agrup.Prof

2

1

0

Zelador Medi Ambiental

Agrup.Prof

2

0

0

94

15

0

1

0

0

TOTAL

1

0

0

TOTAL PERSONAL LABORAL

95

15

0

Grup Professional – Oficial de Segona
Oficial Segona
Grup Professional – Operari

TOTAL
DIVISIO FUNCIONAL ADMINISTRATIVA
Grup Professional – Auxiliar
Responsable de Formació Interna

C2

PERSONAL EVENTUAL
Denominació

Dotació

Vacants

Vac.Reser.

Cap de Gabinet de Batlia

1

0

0

Director Centre Can Ventosa

1

0

0

Gerent

1

0

0

Director Tècnic de la Policia Local

1

0

0

Adjunta al Gabinet de Batlia

1

0

0

Secretària Particular Grup Oposició

1

0

0

TOTAL PERSONAL EVENTUAL

6

0

0
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396

TOTAL PLANTILLA

91

6

PERSONAL ORGANISMES AUTÒNOMS
Denominació

Dotació

Vacants

Vac.Reser.

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
Director Gerent

1

0

0

Tècnic d’Esports

1

0

0

Monitor Responsable Àrea

1

1

0

Capatàs

1

0

0

Operari 1

1

0

0

Operari 2

11

7

0

Monitor Coordinació Natació

1

0

0

Monitor Socorrista Natació

8

2

1

Auxiliar Administratiu

5

4

0

30

14

1

Director

1

0

0

Auxiliar Administratiu

1

0

0

Auxiliar de Serveis (1/2 Jornada)

1

1

0

3

3

0

1

1

0

1

1

0

Músic Solista

10

3

4

Músic Ajudant Solista

3

2

0

Músic Banda Primera Classe

12

4

1

Professor ViolÍ i Conjunt Instrumental (1/2
Jornada)

1

1

0

34

16

5

TOTAL
PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA

Professor Llenguatge Musical i Coordinador
D’ Àrea
Professor Trombó i Musica Moderna (1/2
Jornada)
Professor Trompeta i Musica de Cambra (3/4
Jornada)

TOTAL

QUART: PUBLICITAT
De conformitat amb l’establert a l’article 127 del Text Refós de les disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, una vegada
aprovada la Plantilla, haurà d’enviar-se copia a l’Administració de l’Estat i a la Comunitat Autònoma
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de les Illes Balears, dins del termini de 30 dies, sense perjudici de la seua publicació integra al
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, junt amb el resum del Pressupost.
Eivissa, 9 de desembre de 2010. Sgt.: Enrique Sánchez Navarrete, Regidor delegat de Benestar
Social i Recursos Humans”.
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Administració Municipal.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.
4t.- Aprovació Relació Llocs de Treball any 2011.Donat compte de la Relació de Llocs de Treball per a l’any 2011, i vista la proposta d’acord
presentada per la Regidoria de Recursos Humans del tenor literal següent:
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA RELACIO DE LLOCS DE TREBALL DE
PERSONAL FUNCIONARI I PERSONAL LABORAL PER A L’ANY 2011.
Vista la memòria del Regidor delegat de Benestar Social i Recursos del tenor literal següent:
“Assumpte.- MODIFICACIONS DEL NUMERO DE LLOCS DE TREBALLS HOMOGENIS,
AMORTITZACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI I PERSONAL LABORAL DE L’ANY 2011.
Atesa la conveniència de continuar amb el procés de modernització, organització de l’administració
municipal i donar cobertura als nous programes i serveis per a l’exercici 2011.
Atès els articles 44 a 48 del Pacte Regulador que regula la creació , modificació i amortització dels
llocs de treball de personal funcionari i l’article 26 del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de
l’Ajuntament d’Eivissa.
D’altra banda, de conformitat amb l’article 8 de la Llei 6/2005 de 3 de juny, de coordinació de les
policies locals de les Illes Balears i l’article 8 de del Decret 67/2007, de 7 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament marc de mesures urgents de les policies locals de les Illes Balears, permeten que els
municipis de les Illes Balears, en consideració a la seva realitat socioeconòmica peculiar, puguin
crear en les seves plantilles de personal funcionari, places de policia turístic, per tant s’inclouen en
la relació de llocs de treball per a l’any 2011, 10 llocs de treball d’agent de la policia turístic. Així
mateix la llei 7/2008 de 5 de juny, per la que es modifica la Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació
de les Policies Locals de les Illes Balears, permet excepcionalment fins el 31 de desembre de 2011,
que els municipis de les Illes Balears amb cossos de policia local puguin proveir les places que
quedin vacants de policia turístic en la convocatòria anual amb places de policia auxiliar turístic.
Per aquest motiu es va crear durant l’any 2008 el lloc de treball d’Agent de la Policia Local Auxiliar
Turístic.
Vistes les propostes presentades per les diferents Àrees de l’Ajuntament, i de conformitat amb el
conveni de personal laboral de l’Ajuntament d’Eivissa i ateses les disminucions de la capacitat
funcional d’alguns treballadors declarats amb incapacitat permanent total per a la seva professió
habitual, així com les jubilacions d'alguns empleats que ocupen llocs de treball declarats a extingir,
s’adeqüen el nombre de llocs de treballs i es presenta la següent proposta detallant les següents
variacions respecte a l’any 2010:
1) MODIFICACIÓ DEL NÚMERO DESCRIPTIU DELS LLOCS DE TREBALL HOMOGENIS.
1.1 PERSONAL FUNCIONARI:
1.1.1- Incrementar en 1 el número d’efectius del lloc de treball de tècnic mig d’urbanisme, obres,
serveis i medi ambient
1.1.2- Incrementar en 1 el número d’efectius del lloc de treball de mestre d'educació infantil.
1.1.3- Incrementar en 5 el número d’efectius del lloc de treball d'educador infantil.
1.1.4- Incrementar en 1 el número d'efectius del lloc de treball d'auxiliar de gestió administrativa
polivalent.
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1.2 PERSONAL LABORAL
1.2.1- Incrementar en 1 el número d’efectius del lloc de treball d’Auxiliar de Serveis - IPT.
1.2.2- Incrementar en 1 el número d'efectius del lloc de treball d'operari/ària de neteja.
1.2.3- Disminuir en 1 el número d’efectius del lloc de treball d’Oficial de Primera.
2) AMORTIZACIO DE LLOCS DE TREBALL.
2.1 PERSONAL FUNCIONARI:
2.1.1- Amortitzar el lloc de treball d'Enginyer Tècnic.
2.1.2- Amortitzar el lloc de treball de Gestor/a
Administratiu/va polivalent - c19 (Patronat de Música i Patronat d'Art Contemporani)
Eivissa, 2 de desembre de 2010.Sgt.: Enrique Sánchez Navarrete.Regidor delegat de Benestar
Social i Recursos Humans “
Vist l’informe d’Intervenció de Fons on consta l’existència de crèdit pressupostari suficient al Capitol
I del pressupost per a l’any 2011.
Per tot el que s’ha exposat, i de conformitat amb la legislació vigent es presenten aquestes
propostes al Ple de la Corporació per a la seva aprovació, així como es proposa l’aprovació
de la relació de llocs de treball de personal funcionari 2011 i l’aprovació de la relació de llocs
de treball de personal laboral 2011, d’acord amb els següents punts:
PRIMER: MODIFICACIÓ DEL NÚMERO DESCRIPTIU DELS LLOCS DE TREBALL
HOMOGENIS.
1.1 PERSONAL FUNCIONARI:
1.1.1- Incrementar en 1 el número d’efectius del lloc de treball de tècnic mig d’urbanisme, obres,
serveis i medi ambient.
1.1.2- Incrementar en 1 el número d’efectius del lloc de treball de mestre d'educació infantil.
1.1.3- Incrementar en 5 el número d’efectius del lloc de treball d'educador infantil.
1.1.4- Incrementar en 1 el número d'efectius del lloc de treball d'auxiliar de gestió administrativa
polivalent.
1.2 PERSONAL LABORAL
1.2.1- Incrementar en 1 el número d’efectius del lloc de treball d’Auxiliar de Serveis - IPT.
1.2.2- Incrementar en 1 el número d'efectius del lloc de treball d'operari/ària de neteja.
1.2.3- Disminuir en 1 el número d’efectius del lloc de treball d’Oficial de Primera.
SEGON: AMORTIZACIO DE LLOCS DE TREBALL.
2.1 PERSONAL FUNCIONARI:
2.1.1- Amortitzar el lloc de treball d'Enginyer Tècnic.
2.1.2- Amortitzar el lloc de treball de Gestor/a Administratiu/va polivalent - c19 –
(Patronat de Música i Patronat d'Art Contemporani)
TERCER: L’aprovació de la relació de llocs de treball del personal funcionari 2011 i l’aprovació de
la relació de llocs de treball del personal laboral 2011, que s’acompanya a aquest escrit.
QUART: PUBLICITAT
De conformitat amb l’establert a l’article 127 del Text Refòs de les disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, una vegada
aprovada la relació de llocs de treball de personal funcionari i de personal laboral, haurà d’enviarse, conjuntament amb una còpia de la Plantilla, còpia a l’Administració de l’Estat i a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, dins del termini de 30 dies, sense perjudici de la seua publicació
íntegra al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, junt amb el resum del
Pressupost.
Eivissa, 9 de desembre de 2010. Sgt.: Enrique Sánchez Navarrete, Regidor delegat de Benestar
Social i Recursos Humans”;
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Administració Municipal.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.”
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Secretaria General

PLE EXTRAORDINARI
Dia 17 de desembre de 2010

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les onze hores del dia disset de desembre
de dos mil deu, de la qual se n’estén la present Acta que consta de trenta-cinc folis que, amb mi el
Secretari, firmen tots els assistents.
De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific.
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