Secretaria General

ORDRE DEL DIA
1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
Acta núm. 4/12, ordinària de data 27 de març.
Acta núm. 5/12, extraordinària i urgent de data 30 de març
2n. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària 2/2012.
3r. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària 3/2012.
4t.. Proposta d’aprovació provisional de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Prestació de
Serveis i Activitats en la casa de Colònies de Can Tomeu.
5è. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa
per a la utilització de les instal·lacions esportives municipals.
6è. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Municipal Reguladora del Servei
d’Estacionament regulat de vehicles de Tracció Mecànica a la Via Pública.
7è. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Reguladora del Horari
d’Establiments, Espectacles Públics i Activitats Recreatives.
8è. Proposta d’aprovació inicial de l’Ordenança Municipal de Publicitat Dinàmica oral.
9è.Mocions amb proposta d’acord:
1.- Moció del Grup Municipal Nova Alternativa, amb proposta d’acord sobre el servei de connexió
aèria entre illes i la Península amb una nova obligació de servei públic.
2.- Moció del Grup Municipal Nova Alternativa, amb proposta d’acord sobre sol·licitud al Consell
Insular i al Govern Balear de paralització de les prospeccions i perforacions petrolíferes.
3.- Moció del Grup Municipal Eivissa pel Canvi, amb proposta d’acord sobre modificació de la Llei
Hipotecària a fi de regular la dació en pagament i adopció de mesures necessàries per evitar els
desnonaments per motius econòmics.
4.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord per tal que es giri
l’IBI als immobles registrats a nom de l’Esglèsia Catòlica i altres confessions religioses sempre que
no estiguin vinculats al culte, així com per que es presenti una llei de llibertat de consciència i
religiosa i una revisió dels acords entre l’Estat i la Santa Seu.
5.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord per convertir el
centre polivalent de sa Pedrera en un espai de creació artística.
6.- Moció del Grup Municipal Popular, sobre rebuig dels actes violents contra les persones i a les
agressions al President del Govern.
10è. Decrets i comunicacions.
11è. Mocions sense proposta d’acord.
12è. Precs i preguntes.

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 31 DE MAIG DE 2012.
ASSISTENTS:
Sr. Alcaldessa-Presidenta:
Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez
Srs. Regidors:
Sr. Juan Daura Escandell
Sra. Catalina Sansano Costa
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Sra. María del Pilar Marí Torres
Sr. Juan Mayans Cruz
Sra. Maria del Mar Sánchez Gutiérrez
Sra. Miriam Valladolid Portas
Sr. Ignacio Rodrigo Mateo
Sr. Alejandro Marí Ferrer
Sr. Raimundo Prats Ramos
Sr. Constantino Larroda Azcoitia
Sra. Lurdes Costa Torres
Sr. Marcos Costa Tur
Sra. Maria del Carmen Boned Verdera
Sr. Enrique Francisco Sánchez Navarrete
Sra. Maria Angeles Martínez Corderas
Sra. Montserrat Garcia Cuenca
Sr. Ildefonso Molina Jiménez
Sr. Vicente Ferrer Barbany
Sr. Antonio Villalonga Juan
Srs. que falten amb excusa:
Sr. Rafael Ruiz González
Secretari-Acctal.:
Sr. Joaquim Roca Mata
Interventora-Acctal:
Sra. María José Vegas Hernando
ACTA NÚM. 7/12
A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les onze hores i deu minuts del dia trenta-u de maig de dos
mil dotze; sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa-Presidenta, Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui
Martínez, 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.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Abans de començar la sessió, vol donar la benvinguda a la nova
Interventora, Sra. María José Vegas, Interventora d’habilitació nacional. Encara que és de
Salamanca té unes connexions molt importants amb la Ciutat d’Eivissa. Li agraeixen molt que
estigui aquí i que els ajudi, perquè els temes econòmics són molt tècnics i complicats, i en aquests
moments molt més.
DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA
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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. 4/12, ordinària de data 27 de
març, i núm. 5/12, extraordinària i urgent de data 30 de març.
2n. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària 2/2012:
Donat compte de la proposta d’acord del tenor literal següent:
“PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DEL ÁREA DE ECONOMÍA
ADMINISTRACION MUNICIPAL

Y

Planteada por la Teniente de Alcalde Delegada del Área de Servicios Sociales la necesidad de
modificar el presupuesto para el ejercicio 2012 mediante Transferencia de créditos, con el fin de
realizar mayores gastos que se prevén realizar durante el ejercicio económico 2012, y dado que
conforme a la legislación de Régimen Local es posible efectuar transferencias de crédito de otras
aplicaciones del Presupuesto vigente, no comprometidas, pertenecientes a otros áreas de gastos.
El Teniente de Alcalde Delegado del Área de Economía y Administración Municipal, propone a la
Comisión de Economía y Administración General la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Modificar el Presupuesto de Gastos del ejercicio 2012 mediante transferencia
de créditos, incrementando el crédito de las aplicaciones objeto de aumento, señaladas en el
anexo, y financiar dicho incremento mediante imputación del crédito previsto en las aplicaciones
objeto de disminución:
APLICACIONES QUE DISMINUYEN

APLICACION
912/110
912/16001

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO
DENOMINACION
RETRIBUCIONES PERSONAL
EVENTUAL.GABINETE
SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL.
ORGANOS. GOBIERNO
TOTAL DISMINUCIONES

DISMINUCIONES
-10.791,40€
-3.512,71€
-14.304,40€

APLICACIONES QUE AUMENTAN
APLICACION
232/22605
234/22605

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO
DENOMINACION
AUMENTOS
AYUDAS ASISTENCIALES
EXCLUSIÓN
4.304,40€
SOCIAL.
AYUDAS ASISTENCIALES PPB
10.000€
TOTAL AUMENTOS

14.304,40€

SEGUNDO.- Exponer al público el expediente aprobado durante el plazo de los siguientes
15 días hábiles al de la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la
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Provincia, para que los interesados que señala el Artículo 170.1TRLRHL puedan presentar
alegaciones en idéntico plazo y por los motivos tasados en el párrafo 2º del mismo precepto.
Si durante el plazo indicado no se produjeran alegaciones ni reclamaciones, la aprobación inicial se
convertirá en definitiva, sin necesidad de adoptar otro acuerdo que lo declare. Se publicará en el
BOP el resultado de la modificación presupuestaria aprobada y se enviará copia del expediente a la
Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma .Eivissa a 23 de mayo de 2012.
EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPALFdo.:
Juan Daura Escandell.”
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa Econòmica i d’Administració Municipal.
Intervencions:
Sr. Molina: Dona la benvinguda a la nova Interventora.
Aquesta proposta de modificació de crèdit, prové d’una moció que es va presentar en el Ple anterior
pel regidor Sr. Enrique Sánchez, respecte de l’amortització de la plaça no ocupada de personal
eventual de Cap de Premsa. Votaran a favor d’aquesta modificació, perquè el pareix molt correcte
destinar tots el pressupost que es pugui a activitats de benestar social, però volen reiterar la seua
idea de què una plaça que no està ocupada no té sentit i per tant estaria millor que s’amortitzés i
que tota la dotació pressupostària d’aquesta plaça, d’aquí a finals d’any i anys successius, es
pogués destinar a altres fins dins l’Ajuntament.
Sra. Sansano: És veritat que aquesta modificació es realitza a través de la proposta del grup
PSOE-PACTE, on demanaven que s’amortitzés aquesta plaça i passessin els fons a conceptes de
benestar social. L’equip de govern considera que ara mateix no és el moment d’amortitzar aquesta
plaça, però des del mes de gener els diners es poden utilitzar per temes de benestar social, encara
que sempre és poc i tant de bo n’hi poguessin destinar més. Fins el 31 de maig els sous que es
generen en retribucions de personal i seguretat social, es passen íntegrament a aplicacions de
benestar social, en ajudes assistencials i ajudes assistencials del pla de prestacions bàsiques.
Si més endavant poden generar més sous i passar-los a benestar social ho faran. Vol fer constar
que els diners que generen la plaça d’economista, que aquesta no es pot amortitzar, també es
transfereixen per a usos de benestar social per a la contractació de persona de neteja a domicili.
Sr. Molina: Mai s’oposaran a que es destinin sous a benestar social. Encara que els hi segueix
pareixent insuficient. Si tres mesos que han deixat de pagar a aquesta persona, generen 14.000
euros per transferir a benestar social, si l’amortitzen i sumen els altres sis mesos que queden de
l’any, estarien parlant de 30.000 euros més que podrien destinar a benestar social. Vol recordar que
és una partida que va sofrir una reducció molt gran en els pressupostos de l’Ajuntament.
Estan a favor de destinar aquests sous, però demanen que pensin en qui ho necessita més a
l’Ajuntament, activitats com el servei a domicili, el pla de prestacions bàsiques, etc., i que reflexionin
si és necessari aquesta plaça de lliure decisió.
Sra. Sansano: En aquests temes estaran sempre d’acord, les necessitats prioritàries sempre són
les de benestar social, i estudiaran qualsevol canvi que puguin fer en aquest sentit. Però no vol
passar per alt que ara comencen una etapa molt més difícil que quan s’aprovaren els pressupostos,
per la modificació que s’ha de fer d’1 milió i mig que han llevat de totes les regidories que han
d’anar destinats a evitar l’embargament d’ITUSA.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.
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3r. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària 3/2012:
Donat compte de la proposta d’acord del tenor literal següent:
“PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y
ADMINISTRACION MUNICIPAL
Presentado escrito, en el Registro General del Ayuntamiento, firmado por D. Nasser Mouaffak
Sanz, Gerente de la Sociedad IMVISA, en el que reclama a este Ayuntamiento, a la vista del
acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Mixta “Iniciatives i Transformacions Urbanes
S.A.” (ITUSA), de 22 de mayo de 2012, aportación dineraria, por importe de 1.510.000,00€, para
proceder a un aumento de capital de la Sociedad IMVISA, de forma tal que ésta, a su vez, pueda
acudir a la ampliación de capital social de ITUSA, en cuanto propietaria del 75,50% de su capital
social, para hacer frente, tanto a las dificultades de tesorería que atraviesa la Sociedad, como a
obligaciones económicas vencidas en vía judicial (proceso nº 502/2011; proceso nº 19/2012;
intereses y costas derivados de los anteriores procesos) y asimismo derivadas de procesos
judiciales en curso.
Ante la necesidad de hacer frente a la aportación económica mencionada, para la que no existe
crédito consignado en el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2012, necesidad que no procede
demorarse hasta el ejercicio siguiente, como Primer Tinent d ‘Alcalde Delegat de l’Área Econòmica
y d’Administració Municipal, propone a la Comisión de Economía y Administración Municipal, la
adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Modificar el Presupuesto de Gastos del ejercicio 2012 mediante Crédito extraordinario
al no existir en el Presupuesto del Ayuntamiento para este ejercicio aplicación presupuestaria
destinada a la finalidad que se relaciona:
ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN DESCRIPCIÓN

IMPORTE

RESTO DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES
933/85090 DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO
1.510.000,00€
TOTAL MODIFICACIÓN 1.510.000,00€
FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE
MEDIANTE BAJA EN LAS APLICACIONES
APLICACIÓN DESCRIPCIÓN
IMPORTE
155/61901 PLA EMBELLIMENT CIUTAT
-1.000.000,00€
INVERSIÓ NOVA INSTAL:LACIONS
340/60900 ESPORTIVES
-100.000,00€
9205/622 INVERSIÓ EDIFICI CETIS
-50.000,00€
164/632
INVERSIÓ REPOSICIÓ CEMENTERIS
-150.000,00€
336/68200 INVERSIONS PATRIMONI HISTÒRIC
-100.000,00
441/60900 ALTRES INVERSIONS PLA DE MOBILITAT
-110.000,00€
TOTAL FINANCIACIÓN 1.510.000,00€
SEGUNDO.- Aprobar el cambio de financiación de las inversiones previstas en el Presupuesto
General para el ejercicio 2012, en los términos del Anexo que acompaña a la presente propuesta
de acuerdo.
TERCERO.- Exponer al público el expediente aprobado durante el plazo de los siguientes 15 días
hábiles al de la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia, para
que los interesados que señala el Artículo 170.1TRLRHL puedan presentar alegaciones en idéntico
plazo y por los motivos tasados en el párrafo 2º del mismo precepto.
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Si durante el plazo indicado no se produjeran alegaciones ni reclamaciones, la aprobación inicial se
convertirá en definitiva, sin necesidad de adoptar otro acuerdo que lo declare. Se publicará en el
BOP el resultado de la modificación presupuestaria aprobada y se enviará copia del expediente a la
Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma .
Eivissa a 23 de mayo de 2012.
EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Fdo.:
Juan Daura Escandell”.
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa Econòmica i d’Administració Municipal.
Intervencions:
Sr. Costa: Ofereixen una alternativa que és viable.
El que planteja l’equip de govern és una modificació de crèdit, per destinar-lo a una ampliació de
capital per tal de pagar uns deutes d’ITUSA que han vençut.
Entenen que es pot fer d’una altra manera i no faria falta fer aquesta modificació de crèdit, treient
d’altres partides aquest import, sinó que, ja que han demanat un crèdit ICO, tenen una part dels
sous disponibles que es podrien utilitzar per tal de pagar aquest milió i mig.
Una altra alternativa seria que la societat IMVISA demanés un crèdit avalat per l’Ajuntament.
Entenen que tan una com l’altra poden ser una bona solució, per tal d’evitar treure d’altres partides
del pressupost municipal.
Sr. Daura: L’equip de govern entén que ho han de fer així, perquè utilitzar la pòlissa en aquests
moments els pareix contraproduent. A partir de que es paga l’ICO volen pagar als proveïdors com a
màxim a 35 dies, i la pòlissa és a venciment 30 de setembre. Això s’ha de fer ja, perquè els
comptes d’ITUSA estan embargats i no ho poden permetre. Han de poder fer front als pagares que,
en el seu dia va fer el Consell d’Administració d’ITUSA.
Entenen que de les inversions que tenien previstes, que eren 4.282.000 euros, en aquests
moments han de treure, de les instal·lacions esportives 100.000 euros, del Pla de Mobilitat 110.000
euros, del Pla d’Embelliment 1.000.000 d’euros, de l’inversió de l’edifici CETIS 100.000 euros, de
Cementeris 150.000 euros i d’inversions a Patrimoni Històric 100.000 euros. Tot això és un perjudici
molt gros per a l’Ajuntament, però ja no per enguany sinó inclús per l’any que ve.
Sr. Costa: Reitera que sí que és possible utilitzar la pòlissa per pagar el deute d’ITUSA.
El dia 20 d’octubre això ja ho sabien. El 19 d’octubre es va donar coneixement al Consell
d’Administració d’IMVISA d’aquest judici i que s’havia de pagar uns 780.000 euros més interessos.
Varen dir que es posarien els sous dins el pressupost municipal i no ho varen fer. Amb la qual cosa
es troben que, no és que ho sabessin en octubre, sinó que els advocats d’ITUSA ja fa molt temps
que ho saben perquè això no és una cosa que vengui d’avui, i s’han anat generant costos i
interessos sense haver fet res per solucionar-ho.
El 25 de maig varen fer un Consell d’Administració extraordinari i urgent per poder dur això al Ple.
Quan no era ni extraordinària ni urgent, perquè tot això ja es sabia des de l’octubre, i per cert no
s’ha fet res en aquest període per tal de poder preparar una partida pressupostària per ara no tenir
que fer això.
Aquest procediment que ara estan plantejant, el PSOE-PACTE ja el va plantejar fa una any i mig i
no varen treure sous d’altres partides. El procediment que volen seguir és llarg, i mentrestant què
passa amb els interessos i costes?
Per això donen una fórmula alternativa per no causar més despeses innecessàries a IMVISA, que
és la majoritària de les participacions socials d’ITUSA.
Un informe que es porta al Consell d’Administració d’ITUSA, un dia abans del d’IMVISA, quantifica
però també parla de que hi ha una auditoria, que no coneixen, que hi ha dos procediments més que
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no detalla, amb la qual cosa tot això té un desgavell informatiu que aboca a una precipitació i al final
dur avui aquesta proposta d’acord, havent-se pogut dur d’una altra manera.
Però el més important de tot, és que s’han celebrat diversos consell d’administració d’IMVISA on
s’han anat produint una sèrie d’acords que estan limitant la capacitat de poder fer front a aquests
deutes que té ITUSA, que estan molt taxats. Té un procediment, i un altre de deute que ara se li ha
reconegut per part dels tribunals. Una hipoteca sobre un solar que li deuen quedar 1.500.000
d’euros per pagar.
Porten quatre consells d’administració d’IMVISA, que a l’únic que han assistit és a un
desballestament de la política activa en matèria d’habitatge, que és d’on part del finançament podria
estar sortint. Perquè aturen la construcció de pisos VPO en el Passeig Marítim, quan tenien el crèdit
bancari atorgat? Pequè no venen les 14 vivendes de Can Cantó, que encara no estan sortejades?Si
es venen aquests actius d’IMVISA, se’n podrien treure 1.500.000 d’euros. Encara no han firmat els
contractes de les 17 vivendes venudes a Can Cantó i tot això està provocant que l’empresa no
pugui tenir activitat, amb la qual pugui anar a entitats financeres i pugui demanar aplaçaments o
determinades operacions de crèdit que puguin servir per això.
ITUSA hauria de vendre els pisos, i els dos solars de Santa Margarita, que tenen una valoració
inicial de 12.000.000 d’euros.
L’informe de 3 de juny de 2011 detalla perfectament la situació de les empreses.
Aquest acord que porten avui aquí, quan el va portar el PSOE-PACTE fa un any i mig, duia una
estudi de viabilitat amb un estudi d’alternatives, i ara no hi ha res.
Els actius d’IMVISA i d’ITUSA, serveixen per pagar el passiu i el que s’ha de fer és activar tot
aquest patrimoni per poder vendre. Si fa falta posar-ho en mans de professionals per poder vendre
els dos solars i pagar els deute ho facin, per no tornar a operacions que creuen que no són
necessàries.
Sr. Villalonga: No té l’Auditoria d’ITUSA, però creu que hi ha coses que no es varen fer bé
anteriorment.
No estan d’acord en la forma com es presenta el que avui han de votar, però si en el fons. Per
responsabilitat votaran a favor.
Sr. Daura: Suposa que el Sr. Costa sap que totes les convocatòries que s’han fet són legals.
L’admira per tot el que ha dit ja que està tirant pilotes fora tot el temps. Tot el mal ve d’ITUSA per la
mala gestió i deixament de funcions del Consell d’Administració d’ITUSA. Com poden firmar
pagarés, per tenir el final d’obres d’Es Pla de Vila, amb venciment a tres mesos? Com pensaven
pagar?
Reconeix que efectivament en el Consell d’Administració es va dir que ho posarien en els
pressupostos de l’Ajuntament, però varen pensar que la justícia fins ara era molt lenta i que tendrien
una any, i que l’any que ve ho posarien en els pressupostos.
El problema ve d’ITUSA i de ningú més.
Els pisos no es venen perquè estan embargats. En relació al solar, si no els varen saber vendre en
els bons temps, com els volen vendre ara? Els volen vendre i no regalar, perquè qui hi perdrà serà
l’Ajuntament. Potser, encara, així hi tot perdran diners.
Varen taxar malament el solar sabent que valia molt més. Han permès que Bruesa fes el que li
dones la gana. Bruesa era responsable de quedar-se els solars i tots els pisos, a un preu taxat, i no
els hi varen reclamar.
Ho arreglaran, i li hauria agradat que fos amb el consens de l’oposició, però no ho serà perquè
només posen trabes.
Estan parlant de fons públics, i s’haurà de donar la cara en algun moment.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat, amb els vots a favor de les Sres. Sánchez-Jáuregui,
Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, Larroda i Villalonga,
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en contra de les Sres. Costa, Boned, Martínez, Garcia i Srs. Costa, Sánchez, Molina i l’abstenció
del Sr. Ferrer.
4t. Proposta d’aprovació provisional de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per
Prestació de Serveis i Activitats en la casa de Colònies de Can Tomeu:
Donat compte de la proposta d’acord del tenor literal següent:
“PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE L'ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS I ACTIVITATS EN LA CASA DE
COLÒNIES DE CAN TOMEU
Vistos els informes de la Intervenció, i Secretaria, es proposa al Ple de la Corporació,
l’adopció del següent:
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents la implantació de la següent
ordenança:
PUNT 1) ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS I
ACTIVITATS EN LA CASA DE COLÒNIES DE CAN TOMEU
ARTICLE I: FONAMENTS I NATURALESA
1.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola,i per
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat
amb el que disposen els articles 15 al 19 del Text Refós la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març aquest Ajuntament establleix la tasa per
Prestació de Serveis i Activitats en la Casa de Colònies de Can Tomeu, que es regirà per la present
Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que preveu l'article 57, en relació amb l'article
20.3 de l'esmentat Text Refós.
ARTICLE II: FET IMPOSABLE
Està prevista la utilització de la casa de colònies Can Tomeu per a dur a terme
les activitats previstes el seu ús, com són allotjament i organització d'activitats sense ànim de lucre
o de caire educatiu i d'oci juvenil.
ARTICLE III: SUBJECTE PASSIU
1. Podran fer ús de Can Tomeu les associacions, els clubs, centres educatius, o grups d'altre mena,
sempre i quan compleixin el principi de no lucre amb les activitats que hi realitzin.
2. Els grups destinataris hauran de ser d'un mínim de 8 persones, en cas de que la ocupació sigui
inferior a aquest número s'haurà d'estudiar el cas concret per part de l'Ajuntament d'Eivissa.
3. Totes les activitats que s'organitzin des de l'Ajuntament d'Eivissa per a centres educatius, clubs o
associacions hauran de disposar d'un projecte educatiu.
ARTICLE IV: COBRAMENT
1. La obligació de pagar les taxes neix des de que s'inici la sol·licitud del servei o de l'activitat.
L'Ajuntament d'Eivissa podrà exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial.
ARTICLE V: NORMES DE GESTIÓ
1.- Reserves
1. La sol·licitud d'ús de la casa de colònies es durà a terme en línia mitjançant la pàgina web de
l'Ajuntament d'Eivissa, través de la seua oficina virtual, o bé de forma presencial mitjançant les
instàncies específiques a l'efecte al Servei d'Atenció al Ciutadà. En tot cas es farà constar l'ús per al
que es destinarà la casa, ja sigui allotjament, reserva d'espais o aula educativa. La realització d’una
reserva a Can Tomeu suposa l’acceptació del seu reglament.
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2. La casa de colònies és un espai adscrit a la Regidoria de Joventut, per tant aquest departament
serà sempre el responsable de donar el permís d'ús de la instal·lació tant per fer-ho servir com
allotjament o com aula educativa.
3. Si es fa més d'una reserva amb el mateix nom, es consideraran reserves independents, i si es vol
allargar l'estada, s'haurà de fer una nova reserva independent de la ja creada.
4. Una vegada rebuda la confirmació de la reserva, en el cas que s'utilitzi com a allotjament es
procedirà al pagament del 100% d'aquesta, i en el cas de que s'utilitzi com a aula educativa el
pagament es farà el primer dia de l'activitat.
5. El pagament dels serveis contractats es durà a terme mitjançant una auto liquidació que es podrà
abonar mitjançant targeta de crèdit, transferència bancària. El pagament de la reserva de l'espai
com aula educativa es durà a terme en efectiu el primer dia que tingui lloc l'activitat.
6. En cas de sol·licitar la casa de colònies de Can Tomeu com allotjament i necessitar altres àrees
com cuina o aula educativa, s'haurà d'indicar a la reserva.
7. En cas de reservar un o varis espais per dur a terme activitats sense incloure l'allotjament s'haurà
d'adjuntar a la sol·licitud el projecte de l'activitat que es pretén dur a terme. Aquest projecte ha
d'incloure els objectius educatius, les persones beneficiàries, els recursos necessaris, el
pressupost, l'organigrama i la temporalitat.
2.- Cancel·lacions
1. Es poden cancel·lar les reserves, sempre i quan es dugui a terme amb les següents condicions i
terminis:
a.
Notificar per escrit a través del registre d'entrada de la Plataforma Virtual o el Servei
d'atenció al Ciutadà l'anulació.
b.
Per dur a terme aquesta gestió s'haurà de fer servir el model normalitzat que estarà
penjat a tal efecte.
c.
En cas de voler cancel·lar més d'una reserva, s'hauran d'enviar tants documents com
reserves s'hagin de cancel·lar.
d.
Es retornarà el 100% de la reserva si es cancel·la 10 dies o més abans de la data
d'entrada.
e.
En cas que es notifiqui la cancel·lació en un termini de 9 dies o inferior només es
retornarà un 80% de l'import total de la reserva.
2. La cancel·lació serà efectiva una vegada l'hagi tramitat la Regidoria de Joventut i la persona
interessada n'hagi rebut confirmació.
3.- Modificacions
1. Es poden realitzar modificacions de les reserves, sempre i quan es dugui a terme amb les
següents condicions i terminis:
a.
Notificar per escrit a través del registre d'entrada de la Plataforma Virtual o el Servei
d'atenció al Ciutadà l'anulació.
b.
Per dur a terme aquesta gestió s'haurà de fer servir el model normalitzat que estarà
penjat a tal efecte.
c.
En cas de voler modificar més d'una reserva, s'hauran d'enviar tants documents com
reserves s'hagin de modificar.
2. La modificació serà efectiva una vegada l'hagi tramitat la Regidoria de Joventut i la persona
interessada n'hagi rebut confirmació.
ARTICLE VI: QUANTIA DE LA TAXA
1.- Taxes
1. Les taxes públiques per prestació de serveis i realització d'activats es regiran pels reglaments i
ordenances fiscals vigents en cada moment.
2. Es considera que els infants menors de 2 anys no ocupen llit i, per tant, no l'hauran de pagar.
L'edat dels infants s'haurà d'acreditar amb el DNI en vigor o llibre de família.
3. Les taxes inclouran:
a.
Contacte 24 hores amb una persona responsable del centre.
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b.
Assegurança de responsabilitat civil i d'accidents dins les instal·lacions
c.
Despeses d'aigua, llum, ús de la televisió i accés a Internet
d.
Ús dels espais i infraestructures reservades amb anterioritat.
La base imposable per a cada servei serà la següent:
1.- Ús de l'aula educativa o altres programes educatius de l'Ajuntament.
1.
Aula Educativa
50,00 € per grup i unitat didàctica
2.- Allotjament.
1. Allotjament
12,00 € per persona i dia
2.Allotjament amb esmorçar
15,00 € per persona i dia
3.- Reserva de l'equipament per activitats externes a l'Ajuntament d'Eivissa.
1.
Ús de cuina
20,00 € per grup i dia
2.
Roba de llit (llençols i coixí )
2,00 € per persona i estada
3.
Tovallola
1,00 euro per unitat
4.
Reserva tota la casa (38 places)
300,00 euros per grup i dia
5.
Guarda d'equipatge
0,50 € per maleta i dia
4.- Reserves d'equipaments.
1.
Cuina
20,00 € per 4 hores
2.
Aules o àrees d'esbarjo
20,00 € per 4 hores
3.
Equipaments electrònics
(televisió, projector, micròfon, etc)
10,00 € per 4 hores
5.- Modificació de dades de la reserva
10.00€
2.- Descomptes
1. Els infants de 2 a 5 anys tenen un descompte del 50% sobre les tarifes d'allotjament. L'edat dels
infants s'haurà d'acreditar amb el DNI en vigor o llibre de família.
2. Les persones que pertanyen a una família nombrosa tenen el 25% de descompte només
d'allotjament, això s'haurà d'acreditar amb el Títol de Família Nombrosa o Família Nombrosa
especial.
3. Les persones que tenen un grau de minusvalidesa major o igual al 33% acreditat es beneficiaran
d'un descompte del 25% només d'allotjament.
ARTICLE VII: QUOTA
La quota a pagar resulta del producte de sumar tots els serveis demanats.
ARTICLE VIII: RÈGIM D'IMPLANTACIÓ
Aquests preus seran aplicables des del dia que entri en vigor aquesta Ordenança.
ARTICLE IX: RÈGIM SANCIONADOR
Tot el que es refereix a infraccions i les distintes qualificacions, així com les sancions que a la
mateixa corresponguin en cada cas, estarà regulat pel que disposen l'article 77 i següents de la Llei
General Tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament en data --- i publicada l’aprovació
definitiva al BOIB el dia --- entrarà en vigor el dia --- , i romandrà en vigor fins a la seva modificació
o derogació expressa.
SEGON: Que es procedeixi a l'obertura del tràmit d'informació pública mitjançant la publicació del
present acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al taulell d'anuncis de la Corporació a fi de que
en el termini de 30 dies es puguin presentar les reclamacions que s'estimen oportunes. En el
supòsit que dins el citat termini no es presentés cap reclamació o suggeriment, el present acord
s'entendrà definitivament aprovat, procedint a la publicació del text íntegre al Butlletí Oficial de les
Illes Balears.Eivissa, a 18 d'abril de 2012Sgt.: Juan Daura EscandellTinent d'Alcalde Delegat Àrea
Econòmica i Admó Municipal”.
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa Econòmica i d’Administració Municipal.
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Intervencions:
Sra. Martínez: Votaran a favor de la proposta. Estan contents que es comenci quan abans amb les
actuacions que hi pugui haver allí.
Sr. Prats: Agraeix el vot a favor d’aquesta ordenança, ja que és una cosa positiva que a la ciutat es
creï una casa de colònies, perquè els joves puguin gaudir d’activitats allí. Són un preus provisionals,
que depenen de l’ocupació d’enguany. Espera que l’any que ve puguin ajustar un poc els preus i
reduir-los.
Sra. Martínez: Vol recordar que era un projecte ja iniciat a l’anterior legislatura.
Sr. Prats: Efectivament era un projecte iniciat l’anterior legislatura, i l’actual equip de govern el que
ha fet ha set la dotació i els equipaments necessaris,per a convertir-ho definitivament en casa de
colònies.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.
5è. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de
la Taxa per a la utilització de les instal·lacions esportives municipals:
Donat compte de la proposta d’acord del tenor literal següent:
“PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA
TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS ANY
2012
Vistos els informes tècnics 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 modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació dels serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o se 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’artícle 24 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals.
Vistos els informes de la Intervenció i Gestió Tributaria, es proposa al Ple de la Corporació,
l’adopció dels següents:
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents la modificació de les
ordenances fiscals següents:
PUNT 1) MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA
UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.
A l'apartat B. Taxes per utilització de les piscines i instal·lacions esportives municipals del complex
esportiu de Can Misses i Es Viver.
1.PISTES DE TENNIS.
Afegir al final de tots els apartats:
-Abonament de 10 sessions per pista (majors de 16 anys)............45 €.
-Abonament de 10 sessions per pista (menors de 16 anys)...........25 €.
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3.PISCINES.
Afegir al final de l'apartat c).:
-Abonament de 10 sessions de 1 hora (majors de 16 anys)...........40 €.
-Abonament de 10 sessions de 1 hora (menors de 16 anys)..........35 €.
9.FAMÍLIES.
Afegir al final del paràgraf el text següent: “En cas de menors de 18 anys dins de la unitat familiar a
partir del tercer membre serà gratuït en el abonament anual individual bany ús lliure”.
SEGON: Que es procedeixi a l'obertura del tràmit d'informació pública mitjançant la publicació del
present acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al taulell d'anuncis de la Corporació a fi de que
en el termini de 30 dies es puguin presentar les reclamacions que s'estimen oportunes. En el
supòsit que dins el citat termini no es presentés cap reclamació o suggeriment, el present acord
s'entendrà definitivament aprovat, procedint a la publicació del text íntegre al Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
Eivissa, 18 de maig de 2012.Sgt.: Juan Daura Escandell.Tinent d'Alcalde Delegat Àrea Econòmica
i Admó Municipal”.
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa Econòmica i d’Administració Municipal.
Intervencions:
Sr. Molina: Varen votar a favor d’aquesta proposta de modificació al Patronat i a la Comissió
Informativa.
Volen deixar clar que és una rectificació sobre l’ordenança que es va aprovar en el ple de
pressupostos, i en aquell moment varen votar en contra de l’augment de preu dels bons de la
piscina, de la utilització del gimnàs, etc.
Segueix pensant que el preu que han de pagar per al bon familiar encara és molt alt, en comparació
amb l’any passat.
Sra. Sánchez: És la modificació de tres reduccions en concret, la del grup familiar, la gratuïtat fins
als 18 anys, i els bons d’ús lliure i de les pistes de tennis.
No ha estat senzill canviar les taxes, doncs ha set dur exigir això als ciutadans, però el cost de la
piscina és molt elevat, i han hagut de fer el canvi. Li agraeix el recolzament en aquesta modificació.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.
6è. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Municipal Reguladora del
Servei d’Estacionament regulat de vehicles de Tracció Mecànica a la Via Pública:
Donat compte de la proposta d’acord del tenor literal següent:
“PROPOSTA D’APROVACIÓ PEL PLE DE L'AJUNTAMENT D'EIVISSA DE LA MODIFICACIO
DE LA “ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVEI D'ESTACIONAMENT
REGULAT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LA VIA PÚBLICA”.
I.- Atès que l'article 7.a) del RDL 339/1990, de 2 de març, que aprova el Text articulat de la Llei
sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, modificat per la Llei 18/2009, de 23 de
novembre, atribueix als Municipis la competència d'ordenació, control del tràfic i vigilància per mitjà
d'agents propis de les vies urbanes de la seva titularitat.
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II.- Atès que l'article 7.b) del RDL 339/1990 disposa la competència dels municipis per regular
mitjançant Ordenança Municipal de Circulació l'ús de les vies urbanes i l'establiment de mesures
d'estacionament limitat.
III.- Atès que l'article 67.1 del RDL 339/1990, disposa que les infraccions lleus seran sancionades
amb multa de fins a 100 euros; les greus amb multa de 200 euros; i les molt greus amb multa de
500 euros.
IV.- Considerada la incongruència, d'una banda, que en aplicació aquesta Ordenança les denúncies
derivades d'estacionament indegut en zona O.R.A són sancionades amb un import de 50 euros i ,
per un altre, les denúncies observades pels agents de la Policia Local en relació als mateixos fets,
són sancionades amb un import de 80/90 euros.
V.- Vist que a l'Ordenança Municipal reguladora del servei d'estacionament regulat de vehicles de
tracció mecànica en la via pública, no es menciona la qualificació expressa de les infraccions
contemplades en el seu l'article 9.
LA PROPOSTA QUE ES PRESENTA AL PLE DE L'AJUNTAMENT D'EIVISSA PER A LA SEVA
APROVACIÓ ES LA SEGÜENT:
PRIMER: Aprovar inicialment la consideració de les infraccions tipificades a l'article 9,
apartats 1, 2, 3, 7 i 8. de la vigent 'Ordenança municipal reguladora del servei d'estacionament
regulat de vehicles de tracció mecànica en la via pública com a LLEUS i modificar la quantia de la
multa, elevant-la a 90 euros, així com la consideració de les infraccions tipificades actualment a
l'article 9, apartats 4, 5 i 6 de l'Ordenança municipal reguladora del servei d'estacionament regulat
de vehicles de tracció mecànica en la via pública, com a GREUS i modificar la quantia de la multa,
elevant-la a 200 euros, essent la nova redacció del articles la següent:
“ Article 9. A efectes del previst a la present Ordenança són infraccions LLEUS
les conductes següents
1) Aparcar o estacionar a les zones d'estacionament regulat sense estar prèviament en
possessió del títol habilitant preceptiu.
2) Aparcar o estacionar a les zones d'estacionament regulat sense col·locar el títol
habilitant de forma visible a l'interior del Vehicle en la forma assenyalada a la present
ordenança.
3) Excedir-se del temps autoritzat pel títol habilitant d'estacionament.
4) Estacionar amb la targeta de resident caducada o en vehicle distint de l'autoritzat.
5) Excedir-se del temps màxim autoritzat en les zones subjectes a l'estacionament regulat
amb limitació horària.
Són infraccions GREUS les conductes següents:
6) Manipular o falsificar el títol habilitant o el rellotge en aquelles zones subjectes a
l'estacionament regulat amb limitació horària.
7) Utilitzar el títol habilitant de forma fraudulenta.
8) Estacionar indegudament a les zones regulades de forma que afecti la fluïdesa o
seguretat de la circulació.
Article 10. Sancions
1. Les infraccions tipificades en els apartats 1, 2, 3, 4, 5 i 6 de l'article 9 seran sancionades
amb una multa de 90 euros.
2. Les infraccions tipificades en els apartats 6, 7 i 8 de l'article 9 seran sancionades amb
una multa de 200 euros. “
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SEGON.- Que es procedeixi a l’obertura del tràmit d’informació pública mitjançant la
publicació del present acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al taulell d’anuncis de la
Corporació, a fi que en el termini de 30 dies es puguin presentar les reclamacions que s’estimin
oportunes. En el supòsit que dins el citat termini no es presentés cap reclamació o suggeriment el
present acord s’entendrà definitivament aprovat, procedint la publicació del text íntegre al Butlletí
Oficial de les Illes Balears. Eivissa, 16 de maig de 2012El primer Tinent-Alcalde delegat de l'Àrea
Econòmica i Administració Municipal Sgt: Juan Daura Escandell”.
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa Econòmica i d’Administració Municipal.
Intervencions:
Sr. Molina: En principi el fet que es pugi o no l’import de la sanció, pot ser discutible. És
contradictori el fet que una multa en determinades condicions, pugui ser d’un import o un altre, en
funció de si és un agent de la Policia Local, o és un agent de l’ORA.
El problema de l’ORA és que ara no es dona un bon servei, doncs hi ha màquines espatllades, el
pagament en targeta no funciona, etc... perquè entre altres coses, estan pendents de que es
resolgui la nova licitació. Creuen que no és el moment de pujar les multes, perquè no donen un bon
servei i no funcionen les màquines.
Sr. Daura: La zona blava està malament. Ho varen deixar en judicis i no saben quan ho resoldran.
Això es va aprovar en el Pla d’Ajustament el 30 de març, i és un dels ingressos que estava previst.
No es pot retirar, i és més, la Interventora té que fe un seguiment mensual per veure com van
complint els ingressos i les menys despeses que s’acordaren.
Entenen que això també pot afavorir al petit comerç perquè hi hagi més rotació.
Lògicament qui paga és l’infractor, no tothom. Per tant entenen que és una mesura que, a part que
s’ha de fer per complir amb el Pla d’Ajustament, pot beneficiar als petits comerciants.
Sr. Molina: El Pla d’ajust el votaren en contra. Si no recorda malament, en el capítol que es parlava
de recaptació per sancions, no feia menció específica a l’ORA.
No és veritat que deixessin el contracte de l’ORA en el jutjats. No hi havia cap plet presentat estant
l’anterior equip de govern, però això és indiferent, ja que ho han de resoldre i donar un bon servei
als ciutadans. Estan d’acord que els infractors han de pagar.
Si l’equip de govern ha valorat que la pujada als infractors és el correcte, el grup PSOE-PACTE no
si oposa, però no ara perquè no estan donant un bon servei. Votaran en contra d’aquesta pujada.
Sr. Daura: Està en el pla d’ajustament aprovat el 30 de març. Hi ha un mal servei perquè l’empresa
que ho està gestionant està fent obligada. Han parlat amb ells per arreglar el major nombre de
màquines possible, i li costarà 50.000 euros.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat, amb els vots a favor de les Sres. Sánchez-Jáuregui,
Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, i Larroda, en contra
de les Sres. Costa, Boned, Martínez, Garcia i Srs. Costa, Sánchez, Molina, Ferrer i l’abstenció del
Sr. Villalonga.
7è. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Reguladora del Horari
d’Establiments, Espectacles Públics i Activitats Recreatives:
Donat compte de la proposta d’acord del tenor literal següent:
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“PROPOSTA D’ACORD DEL DELEGAT DE L’ÀREA DE TURISME I COMERÇ AL PLE DE
L'AJUNTAMENT D'EIVISSA
Assumpte: Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora dels horaris
d'establiments, espectacles públics i activitats recreatives.
Vist l’expedient instruït per l’aprovació de la modificació de l'ordenança reguladora dels horaris
d'establiments, espectacles públics i activitats recreatives i atesa la necessitat de modificar l'article
núm. 12 que es conté a dita Ordenança.
Vist l’informe jurídic emès en data 22 de maig, i ateses les atribucions que tinc conferides per la
legislació vigent,
Es proposa al Ple de la Corporació la adopció del següent:
ACORD
Primer.- Aprovar amb caràcter inicial la modificació de l'Ordenança reguladora dels horaris
d'establiments, espectacles públics i activitats recreatives que consta annexat al present acord.
Segon.- Que es sotmeti a informació pública mitjançant anunci al BOIB i tauler d’anuncis de
l’Ajuntament per període mínim de trenta dies per formular reclamacions, objeccions i observacions
de conformitat amb el que disposa l’article 102 de la llei 20/2006. Si no es presentés cap reclamació
o suggeriment, l’acord inicialment adoptat s’ha d’entendre definitivament aprovat sense necessitat
d’un nou acord exprés.
Tercer.- Que es notifiqui a les associacions inscrites al registre municipal d’associacions veïnals i
les finalitats de les quals guardin relació directa amb l’objecte de la disposició.
Eivissa, a 23 de maig de 2012. EL REGIDOR DE TURISME I COMERÇ: Sgt. Ignacio Rodrigo
Mateo”.
“ANNEX
Article 12. Sancions
1.- L’incompliment de l’Horari establert en aquesta ordenança per part dels establiments que es
dediquen a les activitats establertes a l’art. 2 punt I i art. 2 punt II d’aquesta ordenança, podrà ser
sancionat per via administrativa de conformitat a les següents quanties:
a) Infraccions lleus, amb multa de 6.001,00 fins a 15.000,00 euros.
b) Infraccions greus, amb multa des de 15.000,01 euros fins a 30.000,00 euros.
c) Infraccions molt greus, amb multa des de 30.000,01 euros fins a 60.000,00 euros o el
tancament del local.
En el cas d’infraccions comeses per establiments que es dediquen a les activitats establertes a l’art.
2 punt III d’aquesta ordenança se sancionaran d’acord a les següents quanties:
a) Infraccions lleus, amb multa de fins a 750,00 euros.
b) Infraccions greus, amb multa des de 750,01 euros fins a 1.500,00 euros.
c) Infraccions molt greus, amb multa des de 1.500,01 euros fins a 3.000,00 euros.
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En el supòsit de reincidència per la comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa, quan així hagi estat declarat per resolució ferma, es podrà procedir a la
imposició de la sanció consistent en la clausura temporal de l’establiment o a la revocació de les
autoritzacions atorgades a aquest per a la instal·lació de taules i cadires a les terrasses i/o a la via
pública, durant el termini màxim de sis mesos.”
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa Econòmica i d’Administració Municipal.
Intervencions:
Sr. Costa: En el mes de febrer varen retirar aquesta ordenança de l’ordre del dia.
L’argument del Sr. Daura defenent la postura de la pujada de les multes de la zona blava, perquè
no sigui un benefici per a l’infractor, es contradiu amb el que ara proposen, que és una rebaixa
enorme de les sancions que estaven previstes anteriorment a l’ordenança per incompliment de
l’horari de tancament.
Li recorda que en acabar el ple li va dir que si volien en parlaven i ho podien pactar.
Li preocupa que estiguin animant a la infracció. L’ordenança anterior estava pactada amb tots els
Ajuntaments de l’Illa, a través del Consell d’Alcaldes. Aquesta ordenança estava informada
jurídicament favorable, dient que el procediment sancionador i la quantia de les sancions eren
ajustats a dret. Hi havia unes sancions que, en alguns casos, es podien catalogar d’exagerades,
però segurament servien d’alguna manera per no incomplir amb els horaris, pactats també per tots
els Ajuntaments.
Ara es planten amb una rebaixa molt gran, ja sap que és per adaptar-se a la normativa de règim
local, però es curiós com abans també servia per adaptar-se a la normativa d’activitats, amb la qual
cosa creen una inseguretat jurídica als ciutadans.
Insisteix que haurien d’haver parlat d’aquesta ordenança,i li sap mal perquè ho han fet altres
vegades, i en aquesta ocasió podrien haver arribat a un acord que no fos costós per a ningú i
s’haurien pogut ajustar millor les sancions per tancament dels locals fora dels horaris.
Hi ha una rebaixa que pot animar a la infracció. És veritat que hi ha determinats bars o restaurants,
que no tenen que veure’s sotmesos al mateix règim que les discoteques.
En el tema de la potestat d’aplicar una sanció paral·lela en cas de reincidència, en primer lloc és
potestatiu, i en segon lloc, és quan hi hagi una resolució ferma del procediment administratiu.
Si no hi ha un procediment establert expressament, la llei marca un termini de 3 mesos per resoldre
un expedient, i pocs es resolen en aquest termini. Per tant pot quedar en un brindis al sol aquesta
proposta de la reincidència. S’abstendran per veure com funciona aquest procediment.
Els hi donen el benefici del dubte a aquesta ordenança que plantegen.
Sr. Ferrer: Varen treballar durant un any per fer una ordenança sancionadora pel tema d’horaris, on
es reunien en el Consell Insular i estaven presents tots els Ajuntament de l’Illa. Es va decidir els
tipus d’horaris i també les sancions. En aquell moment no podien posar una altra sanció, la llei
obligava a posar aquesta, encara que consideraven que en alguns casos era molt elevada, però
tothom hi va estar d’acord.
S’ha espantat al veure les sancions que proposen. La majoria de gent es comporta i compleix els
horaris, però n’hi d’altres que per metodologia no tanca mai a l’hora, inclús quan hi havia les
infraccions greus i amb aquestes encara pot passar més.
Espera que sàpiga controlar la ciutat, però creu que no anirà bé.
Sr. Villalonga: Arriba tard i malament. La temporada ja ha començat, i a més s’hauria d’haver
consensuat. Hi ha una cosa que el preocupa, que és que en el municipi s’ajusten a dret i fan que es
compleixin les normes, però no són exigents amb els municipis dels voltants, que fan una
competència deslleial. Està clar que s’ha d’aprovar aquesta normativa, però han d’exigir als
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municipis de Sant Josep i de Santa Eulària, si procedís, que facin complir la normativa, perquè el
que no pot ser és que a la Platja d’en Bossa, a un costat del carrer sigui d’una manera i a l’altre
costat d’una altra manera.
Varen dir que no tenien potestat per dir res a altres ajuntaments, creu que sí que en tenen, perquè
als nostres comerciants i als nostres ciutadans els importa.
Si el Consell d’Alcaldes no serveix per res, que es llevi, perquè l’important són llocs on es treguin
qüestions que realment solucionin els problemes dels ciutadans.
Sr. Rodrigo: És cert que quan s’ha intentat conciliar ordenances els grups de l’oposició han estat
oberts a això, i s’ha pogut aconseguir.
Hi ha dos matisos, un jurídic i un polític. Quan començaren des de la voluntat política, a entendre
que no eren proporcionades les sancions que estaven establertes a l’ordenança anterior d’horaris, i
considerar que tots aquests establiments petits que tenguessin la sanció mínima legal de 15.000
euros, suposava bàsicament el tancament del local. La decisió política es va prendre a rel de varis
empresaris que venien amb la clau del local, i deien que ens la quedéssim i gestionéssim el local
des de l’ajuntament, a veure si erem capaços d’aconseguir aquesta recaptació.
No es va consensuar amb l’oposició, perquè quan varen fer la consulta als serveis jurídics, sobre la
intenció de rebaixar les sancions que els hi pareixien excessives, se’ls hi va dir que jurídicament
estaven obligats a adaptar-les a la Llei de règim local. Per això tenien que fer aquesta modificació
de l’ordenança, i de fet tenien intenció de posar un mínim de sanció més alt del que els serveis
jurídics els hi han establert com a obligatori. Se’ls va plantejar la possibilitat de què, per evitar
l’efecte trucada que podia provocar aquesta reducció, acompanyar l’ordenança amb una sèrie de
sancions accessòries que poguessin fer sentir als empresaris que posaven unes sancions que
fossin exemplificants.
Al final se n’adonaren que podien incorporar l’accessòria de la retirada de la terrassa, o inclús de la
llicència, tant en activitats classificades com en les no classificades.
Buscaran l’equilibri entre vesins i comerciants per al descans i la diversió.
Aquest estiu seran durs i ferms amb tots aquests temes. Però també han d’entendre que la zona del
port, que és la més conflictiva, necessita un recolzament i ajuda perquè és un dels punts més
atractius de l’Illa.
Sr. Costa: La mínima era de 6.000 euros i no 15.000.
En el port hi té que haver activitats d’oci com hi hagut sempre, però també hi té que haver una
convivència amb els vesins que viuen en el barri.
Apel·la a la responsabilitat de tots els responsables dels locals de negoci. Haurien d’haver arribat a
un acord. Els hi donen el benefici del dubte en l’aplicació d’aquesta normativa.
Espera que tenguin la capacitat de controlar aquesta ordenança.
Li preocupa que s’animi als infractors, que encara que siguin pocs, poden pertorbar la convivència i
el descans dels vesins de La Marina. Els incompliments són molt molestos per als vesins, per tant
s’han de sancionar tots els que incompleixen les ordenances.
Sr. Ferrer: Li desitja sort per poder portar endavant aquesta ordenança, però coneix molt bé La
Marina i el problema és que la persona que incompleix i que incomplirà reiteradament l’ordenança,
no està aquí present a la sala ni vendrà mai per veure’l, perquè funcionen completament a part de
la situació social i econòmica de la ciutat. Són gent que venen a passar la temporada i a treure el
màxim rendiment, sense tenir en compte, ni a quina ciutat viu, ni quins vesins té.
Això s’hauria hagut de fet juntament amb tots els Ajuntaments, com l’anterior vegada, per evitar
desigualtats.
Sr. Villalonga: Votarà a favor. Recorda que en el ple del 2 d’agost passat, ja li va demanar per la
quantitat d’ordenances que no es complien en el barri de La Marina, i ho seguiran preguntant.
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Tots els vesins i propietaris de locals que hi ha en el port i La Marina, potser haurien de canviar el
xip i buscar un nou model de barri, per veure com es pot renovar, com millorar la qualitat, perquè és
el que fa falta.
S’han de recolzar els comerciants del port front a la competència deslleial que fan els altres
municipi.
S’ha de complir la normativa a tota l’Illa, i molts d’aquest problemes no els tendrien. Els vesins de
Puig des Molins no poden dormir per culpa d’un establiment de Platja d’en Bossa del municipi de
Sant Josep.
Han de fer complir les ordenances.
Sr. Rodrigo: Agraeix el vot de confiança.
Espera controlar la situació. No es trenca el consens amb els altres municipis, perquè els horaris se
segueixen mantenint, i el pacte d’alcaldes també es manté.
Han fet gestions per el tema de Puig des Molins amb l’Ajuntament de Sant Josep, perquè els
establiments de platja d’en Bossa que suposadament incompleixen, s’ajustin a dret, compleixin
amb la llei i no afectin als vesins d’aquest municipi.
Recorda que l’Ajuntament serà molt estricte amb el compliment d’horaris i ocupacions de via
pública, i que aquest estiu s’ha de complir molt bé aquest equilibri entre el descans dels ciutadans, i
que els establiments puguin treballar.
Sap que l’empresari dolent és el que només ve a fer la temporada i no l’importa les lleis, les
normes, la seguretat social o els impostos, tampoc l’importa que li posin 15.000 euros de multa.
La intenció de la corporació és ser molt estrictes, i hi haurà accions exemplificants.
Sra. Sánchez-Jáuregui: En el Consell d’Alcaldes s’ha tractat el tema de remors. L’Ajuntament
d’Eivissa des de la Regidoria de Medi Ambient, s’està fent un mapa de remors, i és un tema que es
portarà rigorosament.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat, amb els vots a favor de les Sres. Sánchez-Jáuregui,
Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, Larroda i Villalonga,
i l’abstenció de les Sres. Costa, Boned, Martínez, Garcia i Srs. Costa, Sánchez, Molina, i Ferrer.
8è. Proposta d’aprovació inicial de l’Ordenança Municipal de Publicitat Dinàmica oral:
Vista la Proposta d'Acord del Delegat de l'Àrea de Turisme i Comerç del tenor literal següent:
“PROPOSTA D’ACORD DEL DELEGAT DE L’ÀREA DE TURISME I COMERÇ AL PLE DE
L'AJUNTAMENT D'EIVISSA
Assumpte: Aprovació inicial de l'Ordenança Municipal de Publicitat Dinàmica Oral
Vist l’expedient instruït per l’aprovació inicial de l'Ordenança de Publicitat Dinàmica Oral i atesa la
necessitat de regular els aspectes que es contenen a dita Ordenança.
Vist l’informe jurídic emès en data 22 de maig, i ateses les atribucions que tinc conferides per la
legislació vigent,
Es proposa al Ple de la Corporació la adopció del següent:
ACORD
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Primer.- Aprovar amb caràcter inicial l'Ordenança de Publicitat Dinàmica Oral que consta annexada
al present acord.
Segon.- Que es sotmeti a informació pública mitjançant anunci al BOIB i tauler d’anuncis de
l’Ajuntament per període mínim de trenta dies per formular reclamacions, objeccions i observacions
de conformitat amb el que disposa l’article 102 de la llei 20/2006. Si no es presentés cap reclamació
o suggeriment, l’acord inicialment adoptat s’ha d’entendre definitivament aprovat sense necessitat
d’un nou acord exprés.
Tercer.- Que es notifiqui a les associacions inscrites al registre municipal d’associacions veïnals i
les finalitats de les quals guardin relació directa amb l’objecte de la disposició.
Eivissa, a 23 de maig de 2012
EL REGIDOR DE TURISME I COMERÇ
Sgt. Ignacio Rodrigo Mateo
I vista l'Ordenança Municipal de Publicitat Dinàmica Oral, del tenor literal següent:
«ORDENANÇA MUNICIPAL DE PUBLICITAT DINÀMICA ORAL
TÍTOL I. GENERALITATS.
Art. 1.Aquesta Ordenança té per objecte la regulació de la publicitat dinàmica oral, en els termes
que s’hi defineixen i en el marc competencial de l’Ajuntament d’Eivissa, d’acord amb el que disposa
la normativa de Règim Local, la normativa estatal sectorial i Llei 5/1997, de 8 de juliol, per la que es
regula la publicitat dinàmica a les Illes Balears.
Art. 2.Les normes d’aquesta Ordenança seran d’aplicació en la totalitat del terme municipal
d’Eivissa.
Art. 3.Als efectes de la present Ordenança s'entén per publicitat dinàmica oral aquella forma de
comunicació realitzada per mitjà de la veu per persones físiques o jurídiques, siguin públiques o
privades, en l'exercici d'una activitat comercial, industrial, artesanal, social o professional,
encaminada al fi de promoure la contractació de béns o serveis de tota mena, inclús drets i
obligacions o la difusió de missatges de caire social, cultural, polític o de qualsevol altra, realitzada
mitjançant el contacte directe dels agents publicitaris amb els possibles usuaris o clients i amb la
utilització preferent, per a la seua pràctica, de zones de domini públic, vies i espais lliures públics i
zones privades de concurrència pública.
Únicament es podrà anunciar un local o una activitat que es desenvolupi en aquest local,
sempre que tots dos comptin amb les corresponents llicències. Així mateix, es podrà anunciar una
activitat a l'exterior (camp de futbol, concert, mercat a una plaça...) sempre que aquesta activitat
compti amb llicència municipal.
Art. 4.No es podran difondre missatges o utilitzar materials destinats a propaganda o promoció
publicitària que atemptin contra la dignitat de les persones o vulnerin els valors i drets reconeguts
en la Constitució, especialment els relatius a la infància, joventut i la dona; ni que resultin
enganyosos, deslleials o subliminals, o infringeixin la normativa específica reguladora de la
publicitat de determinats productes, béns, activitats i serveis.
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Art. 5.No tendran la consideració d'activitats de publicitat dinàmica oral, i per tant queden excloses
de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordenança:
a) La publicitat electoral, en aquells aspectes regulats en la legislació electoral.
b) Missatges i comunicats de les administracions públiques o de les empreses que en
depenen, en matèries d’interès general, tant si llur distribució o comunicació es dirigeix als
ciutadans en general com als interessats en particular, que es realitzin directament o per mitjà
d’agents publicitaris independents d’aquestes.
c) Aquells missatges i comunicacions relatius a matèries de seguretat i/o emergències.
d) Comunicacions que vagin dirigides únicament i exclusivament a la materialització de
l’exercici d’alguns dels drets fonamentals i llibertats públiques inclosos a la secció 1ª del capítol II,
del títol 1 de la Constitució espanyola, que, si s’escau, es regiran per la normativa específica
d’aplicació a aquests drets i llibertats.
Art. 6.És competència del batlle, o de la persona que aquest designi, l’atorgament de les autoritzacions
administratives relatives a l’exercici de la publicitat dinàmica oral que s’hagi de realitzar en el terme
municipal.
TÍTOL II. DE LA PUBLICITAT DINÀMICA ORAL.
Secció Primera.- De les llicències.
Art. 7.Les activitats de publicitat dinàmica estan subjectes a prèvia llicència municipal, d'acord amb
les prescripcions d'aquesta Ordenança.
És competència de la Batllia, o de la persona que aquesta designi, l'atorgament de les
llicències relatives a l'exercici de la publicitat dinàmica oral que s'hagi de realitzar en el terme
municipal.
El procediment per al seu atorgament s'ajustarà al que disposa la normativa del règim local i
les disposicions d'aquesta Ordenança. La manca de resolució expressa de les sol·licituds
formulades en el termini de tres mesos produirà efectes desestimatoris.
La comprovació per part de l’Ajuntament de la inexactitud o falsedat en qualsevol dada,
manifestació o document, de caràcter essencial, que s’hagi aportat o de l’incompliment dels
requisits assenyalats en la legislació vigent determina la impossibilitat de continuar amb l’exercici
del dret o activitat des del moment en què es tingui constància d’aquests fets, sense perjudici de les
responsabilitats penals, civils o administratives que escaiguin.
Art. 8.Les llicències tendran un termini màxim de validesa d'un any. En tot cas, finalitzaran el 31 de
desembre de l'any en que s’atorguin, i poden ser renovades.
Les renovacions s'hauran de demanar amb dos mesos d'antelació a la data de l'inici de
l'activitat. Si la Batllia no ha resolt sobre aquestes sol·licituds després dels dos mesos d'haver-les
presentat, s'entendran atorgades les renovacions per aplicació del silenci administratiu positiu.
Les llicències podran ser temporals, per a determinats esdeveniments puntuals o dates
assenyalades, com ara Nadal, festes de Cap d’any, festes de barri o patronals, etc.
Art. 9.1. Les llicències podran revestir les següents modalitats:
a) Individualitzades: a favor de persona física o jurídica.
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b) Sectorials: a favor d'agrupacions o altres formes associatives amb personalitat jurídica
pròpia, que agrupin i representin legalment a professionals o empresaris d'un sector d'activitat
econòmica.
2. Només es podran concedir aquestes llicències a:
a) Persones físiques o jurídiques, ja siguin públiques o privades, en l'exercici d'una activitat
comercial, industrial, artesanal, social o professional.
b) Promotors d’espectacles i activitats recreatives o culturals de naturalesa temporal, d’acord
amb el que estableix la normativa d’activitats classificades i la normativa municipal sobre activitats
en domini públic.
c) Representants d’associacions i similars inscrites en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes, a l’empara del que disposa el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament
d'Eivissa, així com als representants de partits polítics i forces socials (patronals i sindicals), per
informar sobre les seues activitats socioculturals no previstes en l’article 5 d’aquesta Ordenança.
Art. 10.En el supòsit de llicència sectorial, l’entitat associativa interessada podrà sol·licitar de la
Batllia, en forma justificada, regir-se, sense perjudici de les normes d’aquesta Ordenança, per altres
complementàries de caràcter específic, adaptades a les especials característiques del sector
econòmic o d’activitat afectat.
Aquesta regulació s’establirà a través d’un conveni bilateral. En aquest conveni es podrà
considerar la individualització i/o millora, especialment de les especificacions dels arts 15 i 16
d’aquesta Ordenança.
En aquest supòsit, l’entitat interessada haurà d’assumir l’obligació de coadjuvar amb
l’Ajuntament amb vista a la consecució dels objectius d’aquesta Ordenança, col·laborant en la
gestió administrativa i control de l’activitat dels seus associats, assumint les responsabilitats
específiques que de tals compromisos es derivin.
L’acceptació de la proposta de conveni correspondrà, discrecionalment, a la Batllia.
Art. 11.La Batllia pot, mitjançant resolució motivada, alterar les zones d’actuació autoritzades;
suspendre temporalment l’exercici de l’activitat de publicitat dinàmica oral emparada per llicència,
en general o respecte d’alguns dels professionals o empresaris integrats en les sectorials i retirar
definitivament les llicències o algunes d’elles per imperatius legals. En qualsevol dels supòsits no
procedirà reclamació, rescabalament o compensació.
Art. 12.Les sol·licituds de llicències i de renovacions, si escau, s’efectuaran mitjançant la utilització
d’impresos normalitzats aprovats per la Batllia, havent-se de presentar per part del sol·licitant una
declaració responsable segons el model que aprovi la Batllia en la que manifesti, sota la seua
responsabilitat, el compliment dels requisits exigits en la normativa vigent per accedir a la concessió
de llicència, amb el compromís de mantenir-los durant el temps inherent a la seua concessió.
No es renovarà cap tipus de llicència quan la persona física, jurídica o agrupació de
qualsevol tipus que tingués concedida aquesta llicència, tingui deutes pendents amb l’Ajuntament.
Els titulars de la llicència de publicitat dinàmica estan obligats, sota la seua responsabilitat, a
comunicar a l’Ajuntament els canvis de domicili a què es refereix l’apartat 1 anterior, en el termini de
deu dies des que aquest canvi s’hagués produït.
Art. 13.Els sol·licitants de llicències sectorials, a més de presentar respecte de cada un dels seus
agrupats, associats o representats tot el que requereix l’article anterior, hauran de justificar la
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representació en el sector que es tracti, així com la constitució dels dipòsits o garanties que
estableix el conveni que es subscrigui.
Secció Segona.- Dels agents de publicitat dinàmica oral.
Art. 14.Als efectes d’aquesta Ordenança es denominen agents de publicitat dinàmica oral, aquelles
persones que, vinculades laboralment a l’empresa titular d’una llicència de publicitat dinàmica oral excepte en el cas 2.c) de l’art. 9 d’aquesta Ordenança-, realitzen per compte de la mateixa,
exclusivament, l’activitat a què es refereix l’art. 1 d’aquesta Ordenança.
Art. 15.El titular d’una llicència individualitzada a que es fa referència a l’apartat 2.a de l’art. 9
d’aquesta Ordenança, podrà disposar d’un nombre d’agents de publicitat dinàmica oral
proporcional als metres lineals de façana que confrontin a la via pública o terrassa: des d’1 i fins a 5
metres lineals, un agent; a partir de 6 metres lineals, com a màxim dos agents; un agent, des de
l’1 de gener al 31 de desembre, i el segon des de l’1 de juliol fins el 15 de setembre.
Art. 16.L’Ajuntament expedirà carnets acreditatius de la condició d’agent de publicitat dinàmica oral i
els subministrarà a les persones físiques o jurídiques sol·licitants, d’acord amb les quotes
establertes.
Els agents hauran, durant l’exercici de la seua activitat de publicitat dinàmica, portar la
vestimenta d’un color que es determinarà per part de la Batllia, identificatiu de la seua condició
d’agent de publicitat dinàmica oral i dur presa en lloc visible de la seua vestimenta el carnet
acreditatiu corresponent.
En el supòsit previst, en l’apartat 2.c) de l’art. 9 d’aquest Reglament, la Batllia podrà
resoldre, en la forma que estimi convenient, aquesta acreditació i la vestimenta identificativa.
Secció Tercera.- Àmbit d'actuació.
Art. 17.a) Atesa la naturalesa de l’activitat i la ubicació de l’empresa o empreses afectades per les
llicències, la Batllia podrà delimitar, en el moment de concessió de la llicència o durant la seua
vigència, una zona d’actuació en la qual, exclusivament, puguin exercir la seua activitat els agents
de publicitat dinàmica oral afectes a aquestes.
b) La publicitat dinàmica oral únicament es podrà realitzar dins l’establiment sol·licitant o en
l’àmbit on s’hagi autoritzat a l’establiment l’ocupació de la via o espai públic.
Art. 18.L’horari d’exercici de l’activitat de publicitat dinàmica oral serà el que estableixi en cada cas
la Batllia, quedant limitat, pel que fa a jornada nocturna es refereix, fins a una hora abans de la
fixada oficialment per al tancament diari de l’activitat promocionada.
Secció Quarta.- Exercici de l'activitat: condicions.
Art. 19.Es prohibeix expressament:
a) L’exercici d’activitat de publicitat dinàmica oral en platges i altres béns de domini públic
maritimoterrestre, en el marc de les competències municipals.
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b) L’ús d’animals com a mitjà de reclam o complementari de l’activitat, excepte en els casos
determinats en la Llei 1/92 de 8 d’abril de la CAIB, de protecció dels animals que viuen en l’entorn.
c) L’ús de mitjans audiovisuals o vehicles dotats d’elements publicitaris, que requerirà
llicència específica.
d) Situar elements de qualsevol tipus, configuració o estructura, en les vies i espais lliures
públics com a complement de l’activitat de propaganda oral, encara que siguin desmuntables i
retirats al final de cada jornada, així com el situat o dipòsit de suports publicitaris, qualsevol que
sigui la seua naturalesa, en llocs determinats i amb destinació a potencials receptors del missatge,
encara que no hi hagi contacte directe inicial amb aquests.
e) Provocar la formació de rotlles o grups de persones que obstaculitzin la circulació de
vianants o de vehicles, o aprofitar-se dels que s’originin per qualsevol altra causa.
f) Obstaculitzar la circulació dels vianants o abordar-los.
g) Realitzar l’activitat de propaganda oral en passos de vianants i en els seus accessos o de
manera que impliqui envair la calçada per l’agent o vianants.
h) La venda i revenda de tiquets, entrades i similars.
i) Cridar l’activitat promocionada.
j) Envair la calçada de circulació de vehicles per distribuir propaganda entre conductors o
viatgers.
k) Utilitzar la persona humana com a suport material del missatge publicitari, de manera que
atempti contra la seua dignitat o vulneri drets constitucionals.
TÍTOL III. DEL RÈGIM SANCIONADOR.
Secció Primera.- Procediment sancionador.
Art. 20.Correspon a la Batllia o a qui delegui, exercir les activitats de control, adoptar les mesures
complementàries (cautelars o correctores) que siguin necessàries, així com la incoació i resolució
dels expedients sancionadors que dimanen de les infraccions a aquesta Ordenança.
Art. 21.Les infraccions es classifiquen, per raó de la seua entitat, en lleus, greus i molt greus.
Art. 22.Són infraccions lleus:
a) La manca de comunicació del canvi de domicili en els terminis assenyalats (art. 12).
b) L’incompliment de les normes sobre exhibició del carnet d’agent de publicitat dinàmica
oral i ús de la vestimenta identificativa determinada per la Batllia (art. 16).
c) La contravenció de qualsevol de les normes d’aquesta Ordenança o de les establertes en
el conveni de la llicència sectorial, a què es refereix l’art. 10 d’aquesta Ordenança, quan no
constitueixin falta greu o molt greu.
Art. 23.Són infraccions greus:
a) La intervenció d’agents de publicitat dinàmica oral en nombre superior a l’autoritzat (art.
15).
b) L’exercici d’activitat de publicitat dinàmica oral en platges, zones marítimes-terrestres,
ports i aeroports (art. 19.a).
c) L’ús d’animals com a reclam o complement de l’activitat (art. 19.b).
d) Provocar la formació de rotlles o grups de persones (arts. 19.e).
e) Obstaculitzar la circulació de vianants o abordar-los (arts. 19.f).
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f) Realitzar publicitat dinàmica en passos de vianants o en els seus accessos (art. 19.g).
g) Venda i revenda de tiquets i similars (art. 19.h).
h) Envair la calçada de circulació de vehicles (art. 19.j).
i) Incompliment de les normes sobre zona, període d’actuació, horari o agents autoritzats
(arts. 10, 11, 15, 17 i 18)..
j) L’ús indegut del carnet d’agent de publicitat dinàmica oral.
k) L’exercici de les activitats publicitàries sense la preceptiva llicència municipal.
l) La comissió d’infracció lleu quan concorri la circumstància de reincidència. Als efectes
d’aquest article, existeix reincidència quan el responsable hagi estat sancionat per la comissió de
més d’una infracció lleu en el termini d’un any i les sancions siguin fermes.
Art. 24.Són infraccions molt greus:
a) La distribució de material publicitari o la difusió de missatges publicitaris que atemptin
contra la dignitat de la persona o vulnerin els valors i drets reconeguts en la Constitució,
especialment pel que fa a la infància, la joventut i la dona.
b) La falsedat o ocultació dels documents o les dades exigides per l’Administració per
autoritzar o controlar les activitats publicitàries.
c) La comissió d’una infracció greu quan concorri la circumstància de reincidència.
Als efectes d’aquest article, existeix reincidència quan el responsable hagi estat sancionat
per la comissió de més d’una infracció greu en el termini d’un any i les sancions siguin fermes.
Art. 25.Les infraccions regulades en aquesta secció es sancionaran en la següent forma:
a) Infraccions lleus: multa fins 600,00 €.
b) Infraccions greus: multa des de 600,01 € fins a 6.000 €.
c) Infraccions molt greus: multa des de 6000.01€ fins a 30.000,00 €.
Art. 26.Es podrà imposar també com a sanció accessòria, una de les següents:
a) Suspensió de la llicència individualitzada o, en el supòsit de llicència sectorial, dels drets
de l’empresa associada, per un període màxim de un any
b) Revocació definitiva de la llicència i inhabilitació per obtenir una nova, de naturalesa
similar, per un període màxim de tres anys.
c) Revocació de l’autorització d’ocupació de via pública i/ o inhabilitació per obtenir-ne una
nova, per un període màxim de sis mesos.
d) Rescissió del conveni elaborat a l’empara d’una llicència sectorial, a què es refereix l’art.
10 d’aquesta Ordenança.
En els supòsits d’infracció dels apartats a) i b) de l’art. 24 d’aquesta Ordenança, l’aplicació
de les sancions accessòries serà imperativa.
Art. 27.Es prendran en consideració com a circumstàncies modificatives de la responsabilitat a
efectes de la graduació de les sancions, les següents:
a) La incomoditat, perjudicis o danys causats a tercers, a la conservació, neteja i ornament
de les zones de domini públic o privades de concurrència pública, l’equipament i mobiliari urbà.
b) La importància o categoria de l’activitat promocionada.
c) La incidència respecte als drets dels consumidors i usuaris.
d) La reparació espontània dels danys i perjudicis causats.
e) El benefici il·lícit obtingut.
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f) La reiteració de conductes que hagin estat objecte de sancions en matèria de publicitat
dinàmica.
g) La reincidència.
En la proposta de resolució de l’expedient sancionador haurà de constar-hi, expressament,
justificació de la concurrència i aplicació de les esmentades circumstàncies modificatives de la
responsabilitat.
Art. 28.Seran responsables de les infraccions per acció o omissió els qui hi hagin participat.
De les infraccions comeses pels agents de publicitat dinàmica oral i altres persones
vinculades a l’exercici d’activitats de publicitat dinàmica, en seran responsables solidaris els titulars
d’activitats econòmiques amb els que mantinguin relacions laborals o es beneficiïn directament o
indirectament de la seua actuació, o en l’interès es realitzin.
En el supòsit de llicència sectorial de propaganda oral, el titular serà responsable solidari de
les infraccions comeses per les empreses associades i acollides a aquesta llicència, en els termes
que expressi el conveni a què es refereix l’art. 10 d’aquesta Ordenança.
Art. 29.Quan les infraccions per la seua naturalesa, repercussió o efectes puguin catalogar com a
vulneració de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, l’ordenament urbanístic,
penal, laboral, fiscal, normativa en matèria d’estrangeria i altres de similar naturalesa, els
expedients sancionadors es tramitaran pel procediment i jurisdicció, òrgan o autoritat administrativa
a qui correspongui.
Art. 30.-.
1. Les infraccions establertes en aquesta Secció prescriuran als sis mesos, llevat de les molt
greus, que ho faran a l’any.
2. Les sancions establertes en aquesta Secció prescriuran a l’any, llevat de les imposades
per infraccions molt greus que prescriuran als dos anys.
Art. 31.Els expedients sancionadors es sotmetran als principis de la potestat sancionadora,
establerts en la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i del procediment administratiu comú.
El procediment sancionador es regirà pel que estableix el Decret 14/1994, de 10 de febrer,
pel qual s’aprova el Reglament del procediment a seguir per l’Administració de la CAIB en l’exercici
de la potestat sancionadora i, supletòriament, pel previst en el RD 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual
s’aprova el Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora.
Secció 2a. MESURES COMPLEMENTÀRIES.
Art. 32.Constitueixen mesures correctores o cautelars que, si escau, podrà adoptar la Batllia i no
tendran caràcter de sanció:
a) El reclamar l’infractor el rescabalament de les despeses que es dedueixin de la correcció
de les anomalies o danys causats, conseqüència d’actuació contrària a les prescripcions d’aquesta
Ordenança, prèvia valoració justificada.
b) La retirada del carnet d’agent de publicitat dinàmica oral, quan es trobi caducat, no
legalitzat o sigui utilitzat per persona diferent del titular.
c) La suspensió cautelar i temporal, per un termini de fins a 10 dies de l’activitat principal de
l’establiment que hagi estat objecte de publicitat o promoció, en qualitat de responsable de la
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infracció, quan s’acrediti de manera fefaent, ja sigui per constatació directa per part dels agents de
la Policia Local o per qualsevol altre mitjà, la reiteració dels fets expressament prohibits en els
apartats a) i k) de l’article 23. Tot això, sense perjudici de les possibles sancions que puguin
recaure.
En el cas de les mesures a què es refereix el punt b) la decisió, cautelarment, correspondrà
als agents de la Policia Local que detectin la infracció de què es tracti. Per als supòsits establerts en
els punts a) i c) l’adopció correspondrà al batlle.
DISPOSICIÓ FINAL
De conformitat amb el que disposa l’article 103 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre
municipal i de règim local de les Illes Balears, aquesta Ordenança entrarà en vigor, una vegada
aprovada definitivament per la Corporació, a partir de la data en que es publiqui el seu text íntegre
al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i sempre que hagi transcorregut el termini previst en
l’art. 113 de l’esmentada Llei.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes les disposicions contingudes a les ordenances municipals d’Eivissa
que contradiguin aquesta Ordenança, i en concret els articles 39 i 40 de la Ordenança de Publicitat
publicada al BOIB número 146 de 9 d’octubre de 2010.”.
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Cultura, Joventut, Educació, Serveis
Socials, Esports i Promoció Turística i Econòmica.
Intervencions:
Sr. Sánchez-Jáuregui: Volen posar de manifest que per un error administratiu, l’ordenança que es
va portar a Comissió Informativa i que va ser votada per tots, no és la que avui ve a Ple.
No obstant, també té coneixement que a la Comissió el Sr. Rodrigo si que portava la que s’havia de
votar, i aquest mateix dia es va entregar l’ordenança correcta a tots el membres de la Comissió
Informativa.
Abans d’entrar a debatre el contingut de l’ordenança, vol preguntar als diferents grups de l’oposició
si estan d’acord amb que es debati l’ordenança.
Sra. Costa: Accepten debatre-la perquè no s’allargui més.
Vol deixar constància de què una vegada més es queixen de les formes i del procediment, de que
s’arriba tard i es fan les coses irregulars, però que accepten que es tracti en el dia d’avui.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Té raó i no s’hauria d’haver fet d’aquesta manera. S’hauria d’haver evitat
l’errada administrativa.
De conformitat al previst a l’article 82.3 del ROF, se sotmet a votació la ratificació de la inclusió de
l’aprovació de l’ordenança a l’ordre del dia, sent aprovada per unanimitat.
Intervencions:
Sra. Boned: El Sr. Rodrigo té un esperit dialogant, ja que abans de portar les coses al Ple sol
preguntar l’opinió de l’oposició.
Vol que consti en acta, que en aquest cas quan el Sr. Rodrigo va presentar l’ordenança a la
Comissió Informativa el dilluns, el que va passar està malament. Li critica que els hi varen donar un
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esborrany no actualitzat, que no es el que es va informar jurídicament. Té una diligència del
Secretari, on consta la notificació a data 28 de maig, que se’ls hi va entregar sobre les 3 de la tarda.
Després se’ls hi va enviar una còpia correcte. Creu que això es seriós?
Oficialment només es reuneixen dos vegades mensuals, una a la Comissió Informativa i l’altra al
Ple, per tractar de temes seriosos que afecten als ciutadans i al funcionament del municipi. El Sr.
Rodrigo va trucar per demanar disculpes i se li tenen en compte, per això no han tirat enrere
aquesta proposta. Pensen que són errades importants.
Molt a pesar de les seues intencions arriben tard, perquè la temporada està en marxa i els agents
de publicitat oral que estan treballant en el Port o en el límit de Platja d’en Bossa, ja estan fent la
temporada. L’ordenança no estarà aprovada fins el final de la temporada turística. S’hauria de
preveure amb més temps, perquè els tràmits administratius són llargs.
Vol saber perquè han decidit fer una nova ordenança específica?
Aquest tipus de publicitat ja estava contemplada dins l’ordenança de publicitat. Quin és l’objectiu
d’aquesta nova ordenança?
Sr. Ferrer: És una ordenança complicada. No veu res nou respecte a la d’abans. Li extranya que
en els locals més grans se’ls doni dos i els petits només un, quan s’havien decidit que tots tendrien
una sola persona de publicitat dinàmica, i l’àmbit d’actuació seria la terrassa que tenia concedida el
local.
Li desitja tota la sort del món, amb aquest intent de regulació de la publicitat dinàmica, i espera que
a finals d’estiu hagi anat bé. Varen utilitzar tots tipus de sistemes, perquè ho feien conjuntament
amb l’associació del Port, amb idea d’ordenar aquesta situació, però passa el mateix que en la
d’horaris, i és que la gent que està asseguda aquí és la que compleix, i el problema és una sèrie de
gent que incomplirà reiteradament.
Si aconsegueix que en el carrer Barcelona n’hi hagi dos a cada bar, serà tot un èxit.
Sr. Villalonga: Aquesta ordenança també arriba tard, però agraeix el talant del Sr. Rodrigo per
haver introduït suggeriments que li han fet.
És fonamental que s’aprovi aquesta ordenança perquè el port no paregui un gran basar.
Li preocupa que no s’apliqui o que no es pugui executat en tot l’estiu.
Quan aprovaran les taxes? Com ho faran?
Sr. Rodrigo: El seu caràcter és positivista, però és veritat que a vegades dona la sensació que
aquest tema de la publicitat dinàmica és missió impossible.
L’any passat es va intentar mantenir la temporada amb una ordenança que s’havia modificat l’any
anterior, que prohibia totalment aquest tipus d’activitat, i al final la pràctica els va demostrar que els
locals posaven igualment els agents. Es va fer molta labor de camp, es va visitar molt i es va
sancionar molt. Es va comprovar que quan el propis establiments adquirien aquest compromís i
s’autocontrolaven amb talant de complidors anava millor. Es va fer una prova de deixar-ne un o dos
en els grans, i es podia transitar i no donava la imatge de basar i de mala qualitat. Al final ha set el
que els ha portat a prendre la decisió d’intentar ordenar aquesta realitat, i la possibilitat que en el
port es gestioni, amb un relacions públiques en els locals petits i dos en els grans, perquè entenen
que donar-ne dos als que més paguen per ocupació de via pública és de justícia.
Assumeixen la responsabilitat que tenen de fer complir les normes.
Sra. Boned: No li ha contestat perquè fan una ordenança específica de publicitat dinàmica oral.
No es tracta només de regular la publicitat oral. Aquest tipus de publicitat ja estava regulada,
exactament en un dels articles que ha eliminat el Sr. Rodrigo, que diu que queda totalment
prohibida la publicitat oral en el municipi, però això no lleva que tota la gent del port pugui tenir un
agent oral que faci la seua publicitat.
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Aquest tema és molt delicat. Està d’acord que el problema no ve de la gent que està aquí avui, sinó
que s’estan obrint les portes a moltes altres coses. El Sr. Rodrigo vol obrir les portes a qualsevol
persona física o jurídica, pública o privada, individual o sectorial, que poden ser agrupacions o
altres formes associatives, que representen un sector específic d’una activitat econòmica, tan
comercial, industrial, etc., i que a més ofereixin la contractació dels seus béns o serveis de tota
mena, queden exclosos els valors morals i que vulnerin a les persones.
Aquesta llicència que proposen és anual, que també podria arribar a ser temporal, com és el cas
d’esdeveniments puntuals, com Nadal, Cap d’any, festes de barri, festes patronals. Com ho pensen
regular a això? Perquè no només estan parlant d’una publicitat oral que es pugui donar a la
temporada a un determinat punt del port, estan obrint la porta a tot el municipi a qualsevol activitat.
La pràctica habitual i l’experiència, demostra que obrir les portes pot arribar a saturar, que no
només es poden utilitzar per cridar l’atenció, sinó per provocar certa polèmica cap als ciutadans, pel
fet que es tracta d’una publicitat un poc extremista.
Pensa que amb aquesta ordenança, hi haurà un increment considerable de publicitat en el municipi.
La publicitat oral, a part de ser la més antiga de totes, és de les més agressives i si no es regula bé
podria arribar a provocar un impacte considerable.
Sr. Ferrer: Hi ha un dels punts que, sobretot pel concís, no explica gran cosa, i simplement fa una
proposta de com es pensa realitzar aquesta ordenança, però realment especifica i clarifica poca
cosa. Diu que els agents de publicitat dinàmica oral, hauran de presentar en lloc visible de la seua
vestimenta, el carnet acreditatiu corresponent. Quin tipus de carnet hauran de tenir?
Sr. Villalonga: La publicitat oral no es pot evitar, però això és millor regular-la.
En la seua anterior intervenció no li ha contestat del tot, perquè no li ha dit quan s’aprovaran les
taxes, o és que aplicaran l’ordenança sense tenir taxes? Com ho faran?
Sr. Rodrigo: Han fet una ordenança específica, perquè han considerat que tècnicament era més
apropiat, degut que volien fer un articulat extens i els varen dir que era la via més adequada per ferho.
La taxa l’aprovaran quan pugui, seguint el criteris dels serveis jurídics, l’assessorament de la
Interventora i la direcció i presidència de l’Alcaldessa. Espera que sigui quan abans possible.
Miraran com aplicar-la mentrestant es fa la tramitació administrativa, la informació pública, etc.
Els carnet serà identificatiu per establiment, i haurà de portar una vestimenta diferenciada dels
cambrers.
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat amb els vots a favor de les Sres. Sánchez-Jáuregui,
Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, Larroda i Villalonga,
en contra de les Sres. Costa, Boned, Martínez, Garcia i Srs. Costa, Sánchez, Molina i l’abstenció
del Sr. Ferrer.
9è. Mocions amb proposta d’acord:
9.1.- Moció del Grup Municipal Nova Alternativa, amb proposta d’acord sobre el servei de connexió
aèria entre illes i la Península amb una nova obligació de servei públic.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del Grupo Municipal Noval Alternativa de
Eivissa, al amparo del art. 87 de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, Municipal y de
Régimen Local de las Islas Baleares
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EXPONE
Que el problema de transporte constituye un gran obstáculo al crecimiento económico y por
tanto a la salida de la crisis tanto en nuestro municipio como en el resto de la isla y de las Baleares.
La dependencia de un transporte aéreo caro e ineficiente afecta tanto a los ciudadanos que ven
sus derechos gravemente disminuidos y en situación de desventaja en relación al resto de
españoles, como al mundo empresarial en general.
La obligación de Servicio Público (OSP) y el descuento de residente, que inicialmente preveían
compensar o corregir esta injusta situación que sufren los ciudadanos insulares no ha tenido los
efectos esperados, convirtiéndose además, en un sistema perverso con efectos inasumibles para
los no residentes en las islas, perjudicando el turismo.
En virtud de todo esto, y con el objetivo de conseguir una mejora de la calidad de la vida de los
residentes del municipio y del resto de las Baleares, y la generación de actividad económica más
que necesaria en estos momentos.
SOLICITA
Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1.- La Administración competente, en principio el Ministerio de Fomento, debería cubrir el
servicio de conexión aéreo inter islas, y entre las Baleares y la Península con una nueva Obligación
de Servicio Público, declarando un concurso público para la misma.
2.- En el pliego de condiciones deben figurar claramente los orígenes y destinos, los horarios,
las frecuencias mínimas y una definición cuidadosa de la calidad del servicio.
3.- El coste para el usuario debe quedar especificado en base a UNA TARIFA PLANA Y
UNIVERSAL de 30 euros para los desplazamientos inter islas.
4.- La Administración competente, el Ministerio de Fomento, deberá aportar como dotación
económica al concurso la cantidad equivalente al 50% de la que se abona en concepto de
descuento por residencia.
Eivissa, a 24 de mayo de 2012
Fdo. Antonio Villalonga Juan”
Intervencions:
El Sr. Villalonga procedeix a la lectura de la moció.
Sr. Mayans: Creu que aquesta moció, tal vegada sigui per a un Consell de Ministres, per al
Parlament Balear, però no per a l’Ajuntament. Comparteixen la seua preocupació.
Estan totalment d’acord que s’han reduït les freqüències aèries, però el govern anterior no va fer res
per arreglar l’assumpte.
Des de l’Ajuntament sí que poden instar als seus als diputats i senador per Balears, i tenir reunions
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per marcar un full de ruta, perquè totes aquestes preocupacions es traslladin a Madrid i a Palma.
Perquè proposa 30 euros i no 25?
Li consta que el diputat Sr. Fajarnés ha tengut varies reunions amb la Ministra de Foment, Sra.
Pastor, i li ha traslladat totes aquestes preocupacions.
S’està parlant de declarar servei públic Eivissa-Madrid, però això significa un monopoli, que fixin el
preu exacte i amb uns costos variables anuals, i pot comportar alguns perjudicis.
El descompte de resident se segueix mantenint.
Sr. Villalonga: La moció té quatre punts, però està disposat a modificar-la totalment quedant de la
següent forma:
“El Ple de l’Ajuntament recolza el que exigeix la plataforma per un transport aeri regular, digne, i
econòmic per a tots els usuaris d’Eivissa i Formentera “.
Si el ple recolza això retiraria la moció. Amb això creu que els ciutadans d’Eivissa se sentirien
recolzats per una institució, a part que el senador i el diputat puguin fer la seua feina en el
Parlament de la Nació.
Sr. Ferrer: Sí que tenen coses a dir com Ajuntament, doncs han de treballar per als ciutadans
perquè tenguin serveis. Els representants del demés organismes de balears no han dit res.
El Sr. Mayans diu que han tengut reunions amb la Sra. Pastor, però aquesta ja ha dit que no pensa
fer-ho. Els Consell Balear de Turisme, Sr. Delgado, no li interessa perquè li dóna igual el que li
passi a l’Illa d’Eivissa. La situació per als ciutadans està molt complicada.
Si visqués a una altra ciutat d’Espanya que tengués altres opcions per desplaçar-se, no estarien
demanant això, però estan a Eivissa i per desplaçar-se hi molt pocs mitjans. Són ciutadans que
paguen els impostos, i no han de ser ciutadans de segona sinó de primera, i han de tenir el mínim
cobert com és poder sortir de l’Illa.
No és de rebut pagar 300 euros per sortir de d’Eivissa. Es varen mantenir reunions, i les empreses
privades tenen molt clar el que han de fer que es guanyar diners, i els polítics ha de mirar que els
preus siguin raonables.
Creu que han d’aixecar la veu i com Ajuntament donar resposta als ciutadans.
Sra. Boned: Estan totalment d’acord amb la posició del Sr. Villalonga i del Sr. Ferrer.
A part dels punts de la moció del Sr. Villalonga, diria que els ciutadans d’Eivissa i Formentera estan
en total desavantatge, no només amb els ciutadans de la península, sinó també entre les illes. Els
seus drets estan disminuïts des del moment que els polítics que governen, no saben defendre les
seues necessitats. Una necessitat que és inqüestionable i és tant important com una declaració o
obligació de servei públic.
Quan varen presentar la moció sobre connectivitat aèria, el Sr. Rodrigo va dir que si canviaven la
paraula “instar” per “donar suport”, els hi aprovarien la moció, varen estar d’acord, però no ha servit
de res.
A principis del mes de maig, el Sr. Bauzá va anunciar que havia pactat amb la Ministra de Foment,
una declaració de servei públic obligatori per a l’Illa de Menorca, i exclou expressament a l’Illa
d’Eivissa i per tant a Formentera.
Creu que es important un revisió de la declaració de servei públic que, a part de tenir un servei
entre illes, també es necessita un servei amb la península que no passi de 40 euros per trajecte.
Li agradaria saber que en pensa l’equip de govern de tot això.
Sr. Mayans: L’Ajuntament d’Eivissa no pot fer concursos per vols.
El PP està treballant des del primer moment. Està convençut que el Sr. Bauzá està fent tots els
esforços possibles perquè no s’augmentin les taxes aeroportuàries. S’ha mantingut el 50% de
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descompte per resident. Tots estan preocupats.
El que proposen és asseure’s amb els grups de l’oposició, amb la plataforma i traslladar totes les
peticions als nostres representants.
Els invita a que s’assentin amb la plataforma, i plantejar totes i cadascuna de les demandes per
traslladar-les, al Parlament Balear i al Consell de Ministres.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Podrien fer una proposta en el termes de tenir una reunió amb la
plataforma, i tots els grups que estan recolzant aquesta iniciativa, que per suposat també recolza
l’equip de govern i fer la petició d’acord amb el que resulti de la reunió.
S’acorda fer un recés per a presentar una contraproposta.
Es reinicia la sessió sent les tretze hores i vint minuts.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Han fet una nova proposta de redacció.
Sr. Mayans: La proposta és la següent: L’Ajuntament d’Eivissa, seguint la línia en la qual s’està
treballant des del Govern Autonòmic i el Govern Central, està d’acord en recolzar a la plataforma
que treballa per un transport aeri regular, digne i econòmic per a tots els usuaris d’Eivissa i
Formentera.
Sra. Costa: Haguessin donat suport a la primera proposta del Sr. Villalonga, perquè entenen que
és una reivindicació que s’ha de fer des de l’Ajuntament, intentar entre tots unir esforços per
aconseguir una millora en els serveis aeris. Estan d’acord també en la proposta alternativa que
havia fet en la seua segona intervenció el Sr. Villalonga, dient que donaven suport a la plataforma
amb les reivindicacions tal i com les estaven plantejant, però lamentablement no poden estar
d’acord amb aquesta alternativa de redacció, perquè no poden votar a favor una redacció que diu,
“seguint en la línia en la qual està treballant el Govern Balear i el Govern Central”, perquè aquests
no estan treballant per defensar els interessos dels ciutadans d’Eivissa.
Se sumaran a la plataforma, intentaran treballar i traslladar la seua veu, però de cap manera poden
votar a favor de la línia en la qual estan treballant el Govern Balear i el Govern Central.
Sr. Ferrer: No pot estar d’acord en dir que tenen que seguir la línia del Govern Balear i del Govern
Central, perquè no fan res. Recolzarien la primera proposta i la segona.
Sr. Villalonga: Creu que la segona proposta de recolzar a la plataforma és la millor opció.
L’important en aquest cas és que la plataforma se senti recolzada. Recolzarà la modificació de la
moció amb el text que han acordat, però li hauria agradat més la segona opció que estava més
consensuada, però prefereix que es tregui endavant per recolzar la plataforma.
Sotmes l’assumpte a votació, amb els vots a favor de les Sres. Sánchez-Jáuregui, Sansano, Marí,
Sánchez, Valladolid i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, Larroda i Villalonga i en contra de
les Sres. Costa, Boned, Martínez, Garcia i Srs. Costa, Sánchez, Molina i Ferrer és aprovada la
següent moció: L’Ajuntament d’Eivissa, seguint la línia en la qual s’està treballant des del Govern
Autonòmic i el Govern Central, està d’acord en recolzar a la plataforma que treballa per un transport
aeri regular, digne i econòmic per a tots els usuaris d’Eivissa i Formentera.
9.2.- Moció del Grup Municipal Nova Alternativa, amb proposta d’acord sobre sol·licitud al Consell
Insular i al Govern Balear de paralització de les prospeccions i perforacions petrolíferes:
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Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del Grupo Municipal Nova Alternativa, al
Amparo del art. 87 de la ley 20/2006, de 15 de diciembre, Municipal y de Régimen
Local de las Islas Baleares
EXPONE
Que en noviembre de 2010, el gobierno del Estado aprobó el Decreto Ley, por el cual se
autorizaba las prospecciones sobre investigación de hidrocarburos, como paso previo a las posibles
extracciones petrolíferas en el canal de Ibiza, a unos 45 km de la costa ibicenca, en concreto,
sobres las zonas valencianas de la Albufera, Benifaio, Gandia, Alta Mar 1 y Alta Mar 2.
Que la realización de estas prospecciones suponen un peligro ambiental para las especies
marinas que migran entre la costa de Levante y la isla de Ibiza, con peligro de desaparición de la
pesca, la recesión de la arena costera y la aparición en el litoral de productos altamente
contaminantes, así como el grave riesgo para la economía insular en el caso de que existan
vertidos, y/o estos lleguen a nuestras playas.
Que hay factores legales para alegar como: carencia de estudios de impacto ambiental y de
informes de las comunidades autónomas afectadas, la existencia de una moratoria europea para
estas extracciones (estas actividades en mar abierto ponen en riesgo la biodiversidad biológica
marina), y además se ha vulnerado el derecho de la participación y audiencia previa por parte del
Consell Insular de Eivissa y del Govern Balear tal y como se contempla en la Ley de información
medioambiental de 18 de julio de 2006.
Que si el Gobierno del Estado finalmente no deroga los Decretos Leyes que autorizaron dichas
investigaciones y se permite la investigación de hidrocarburos, siendo encontradas bolsas
rentables, en este momento ya sería prácticamente imposible su derogación, puesto que en tres
años esta empresa habría realizado los estudios sísmicos y los sondeos con perforaciones
exploratorias con una inversión (según el pliego de condiciones) de 100 millones de euros.
SOLICITA
Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1.- El Pleno del Ayuntamiento de Eivissa acuerda solicitar al Consell Insular y al Govern Balear
a que insten al Gobierno del Estado:
-

La paralización de las prospecciones y perforaciones petrolíferas.
La recepción informativa e inmediata audiencia al Consell Insular y al Govern Balear sobre
este asunto.
Eivissa, a 24 de mayo de 2012
Fdo. Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:
Sra. Sánchez-Jáuregui: Estan totalment d’acord amb aquesta moció i votaran a favor.
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Sr. Villalonga: Encara que aquest tema està més que documentat, prefereix obviar-ho si tots estan
convençuts de la gravetat de la situació, si realment es realitzen les prospeccions petrolieres. És
important que el Consell i el Govern Balear intervenguin en l’assumpte, i també l’Ajuntament per
evitar que succeeixi això, perquè es pot espatllar la nostra primera industria que és el turisme.
Sra. Costa: Estan a favor d’aquesta proposta, i no només això sinó que vol remarcar que al mes de
febrer de 2011, varen votar una moció similar o més contundent, i qui governava tant en el Govern
Balear com en el Govern Central era el PSOE. No els varen caure els anells per votar en contra, i
no varen evitar ni un sol qualificatiu, ni cap matis a la proposta que presentaven, en front dels
governs que estaven manats pel mateix partit que ells representaven. Votaran a favor d’aquesta
moció i estan d’acord que s’intenti evitar, retrocedint el permís que s’ha donat, perquè posa en perill
no només la pesca, sinó les platges i la industria turística.
Sr. Mayans: Estant totalment d’acord. Aquesta acord es trasllada al ja pres pel consell d’Eivissa, en
el qual el PP i el PSOE votaren a favor d’una moció similar a aquesta.
El Ministre d’Industria, Energia i Turisme, Sr. Soria, va dir que qualsevol actuació que perjudiqui al
sector turístic de l’illa, perjudicava a tota Espanya.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.
9.3.- Moció del Grup Municipal Eivissa pel Canvi, amb proposta d’acord sobre modificació de la Llei
Hipotecària a fi de regular la dació en pagament i adopció de mesures necessàries per evitar els
desnonaments per motius econòmics:
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EIVISSA PEL CANVI SOBRE MODIFICACIÓ DE LA LLEI
HIPOTECÀRIA A FI DE REGULAR LA DACIÓ EN PAGAMENT I ADOPCIÓ DE MESURES
NECESSÀRIES PER EVITAR ELS DESNONAMENTS PER MOTIUS ECONÒMICS
Vicent Ferrer Barbany, portaveu del grup municipal d’Eivissa pel Canvi, a l’ampar del que
estableixen els articles 91.4 i 97.3 del Real Decret 2568/1986 que aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu debat i
aprovació al proper ple ordinari la següent MOCIÓ:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Amb l’esclat de la crisi i l’augment de l’atur, centenars de milers de famílies han arribat a una
situació límit que no els permet cobrir les seves necessitats més bàsiques. Quan això succeeix, les
famílies no només s’enfronten a la pèrdua del seu habitatge sinó també a una condemna financera
de per vida que es tradueix en una condemna a l’exclusió social i a l’economia submergida.
Aquesta legislació que permet que les entitats financeres s’adjudiquin els habitatges pel 50% del
valor de taxació no només és anòmala, no té comparativa amb les legislacions d’altres països del
nostre entorn i, a més, era desconeguda per les famílies quan van signar els contractes hipotecaris.
Des d’Eivssa pel Canvi consideram inadmissible i totalment injust que en un Estat social i
democràtic de dret, totes les conseqüències de la crisis recaiguin sobre la part més vulnerable del
contracte hipotecari i en canvi les entitats financeres, en bona mesura responsables de l’actual crisi,
rebin ajudes milionàries que surten dels impostos, sense haver d’assumir cap responsabilitat, alhora
que segueixen generant milers de milions de beneficis anuals.
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El dret a l’habitatge és un mandat constitucional, especialment recollit en l’article 47 de la
Constitució espanyola. Així mateix, està recollit a compromisos jurídics en matèria de dret a
l’habitatge assumits per l’Estat espanyol en ratificar tractats internacionals vinculats com són, entre
altres, la Declaració Universal de Drets Humans i el Pacte Internacional de Drets Econòmics,
socials i Culturals.
El que aquí s’exposa depèn bàsicament d’una normativa de competència estatal però els efectes
dramàtics es concreten en l’àmbit municipals. És als ajuntaments a on es dirigeixen majoritàriament
les persones i famílies afectades a la recerca d’ajuda. Així, els ajuntaments es converteixen en
doblement perjudicats. En primer lloc perquè es vulneren els drets fonamentals dels seus ciutadans
y, en segon lloc, perquè, en ple context de crisi, quan els recursos són més escassos que mai,
reben totes les peticions d’ajuda de les famílies empobrides.
És per tot això que fem aquesta moció amb les següents propostes d’acord.
ACORD
1. Demanar al Govern central que, tal com ve proposant la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i
altres organitzacions socials, aprovi la modificació de la regulació hipotecària que inclogui la figura
de la dació en pagament.
2. Instar al Govern a aprovar una moratòria o implementar les mesures necessàries per paralitzar
els desnonaments de les famílies en situació d’insolvència sobrevinguda i involuntària. Per als
milers de desnonaments ja produïts, que s’aprovin amb caràcter d’urgència mesures destinades a fi
que els milers de pisos buits que estan acumulant les entitats financeres com a conseqüència
d’aquests embargaments siguin posats immediatament a disposició de les famílies desnonades i
sense recursos en règim de lloguer social, i que no superin mai el 30% de la renda familiar
disponible.
3. Estudiar les mesures a emprendre a nivell municipal per paralitzar els desnonaments i crear una
comissió especial mixta en la qual participin representants del ple municipal i de les associacions
d’afectats, veïnals i altres organitzacions socials coneixedores de la problemàtica. L’objectiu
principal d’aquesta comissió ha de ser cercar alternatives que evitin els desnonaments per motius
econòmics. En els casos que no sigui possible, garantir el reallotjament digne de les famílies
afectades.
4. Traslladar d’aquests acords al Consell de Ministres, i en especial al Ministeri d’Economia i al
Ministeri de Justícia, així com als grups parlamentaris del Congrés i el Senat, al Parlament
Autonòmic, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i a les associacions veïnals del municipi.
Eivissa, 23 de maig de 2012”
Intervencions:
Sr. Ferrer: Aquesta moció ve donada per la situació que s’està donant darrerament, de
desnonaments a persones que degut a la situació econòmica, familiar, i que han pres la decisió de
tenir una hipoteca per poder comprar un pis, ara estan a l’atur, no poden pagar i acaben desnonantlos dels pisos. En aquest moment això s’ha de considerar inadmissible i totalment injust veient la
situació en què es troben els bancs i el sistema financer, que han set en part els culpables de la
situació en la qual ens trobem, i se’ls estan injectant diners per salvar-los.
La llei hipotecària que tenim a Espanya és diferent a la de quasi tots els països dels voltants.
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El sistema bancari espanyol no permet fer la dació de pagament del bé que s’ha embargat, i una
vegada que no es pot pagar no es pot entregar el bé amb la conformitat de cancel·lar la hipoteca
sinó tot el contrari, es manté el deute i a més el banc es pot quedar amb el bé, amb un 50% del cost
de la valoració inicial, per la qual cosa es molt beneficiós pel banc. Això porta que molts ciutadans
es troben en el límit de la pobresa, que arribarà a ser un tema d’exclusió social i trencament de la
família.
Aquí debatem coses que afecten als nostres ciutadans, i com a representants seus els han de
defendre, i tenen mesures per poder-ho fer com és aixecar una proposta, tant al Govern Balear com
al Govern Central, de canviar la llei hipotecària. Per tot això, demana l’adopció dels acords que
venen a la moció.
Sr. Daura: No és el for adequat. La moció està bé per fer propaganda.
Els Govern Espanyol està treballant en aquest tema. El Ministeri ha tret una sèrie de mesures, on
es parla de reduir l’impacte de desnonaments als col·lectius en risc d’exclusió social, i en aquesta
situació hi estaran les unitats familiars en que tots els seus membres estiguin a l’atur, i que el bé
sigui la primera i única residència. També es promourà la millora dels procediments d’execució de
garanties hipotecàries, etc.
Vol recordar que l’anterior govern no va fer res perquè es posava en perill la banca.
Del 2007 al 2010 Balears va batre el record de desnonaments i no deien res.
Sr. Ferrer: Mai farà propaganda de la desgracia de ningú.
Si ha portat aquesta moció al Ple, és perquè s’ha arribat a un límit que s’ha de fer alguna cosa. La
ciutadania s’ha hagut de moure, perquè els governants no ho fan, i per això s’estan fent plataformes
per treballar en aquest sentit. El que demanen és que també l’Ajuntament aporti la part que pugui,
com a representants d’aquests vesins que estan patint tot això.
El que ha fet el Govern és un decàleg de bones pràctiques, de no obligat compliment pels bancs.
El que estan demanant és que es facin coses, per evitar tants de desnonaments com s’estan fent.
Els desnonaments repercuteixen al municipi, perquè hauran de donar assistència als ciutadans que
es queden sense vivenda. Per això, sí que és el for on parlar-ne.
Per tant en el punt tercer de la proposta, és demana la creació d’una comissió conjunta per poder
estudiar tots els casos que estan passant a Eivissa, i donar-los ajuda i suport. Això és el que estan
demanant, a part de què després com entitat, l’Ajuntament pugui demanar a una entitat superior
que faci qualsevol demanda en el seu nom.
Per tant sí que és el lloc adequat.
Sr. Molina: Recolzaran la moció. Efectivament el codi que va presentar el Ministeri d’Hisenda, era
de bones pràctiques i no demobligat compliment. No és una modificació de la llei que segueix com
està.
Les coses han canviat molt els darrers anys. La crisis s’ha aguditzat, arribant a un nivells que ningú
es podia imaginar.
Creu que s’ha romput l’equilibri entre la protecció dels interessos de la banca i dels particulars.
El ciutadà no entén que hagin de donar 20.000 milions d’euros a un banc, per mantenir-lo en
funcionament, i a una persona que està a l’atur i no pot atendre a la seua hipoteca, no se li ajudi.
Farà un poc de demagògia. El rescat de Bankia al final seran 23.465 milions d’euros; l’import mitjà
de la hipoteca completa que firma un ciutadà són 112.635 euros, això són 208.327 hipoteques. Això
és el que costa el rescat de Bankia.
Creu que la moció que ha presentat Eivissa pel Canvi, va en aquesta línia d’equilibrar un poc.
Recolzaran la moció, perquè creuen que en aquest moment s’han de fer coses i apropar-se més als
ciutadans.
També creuen que un altre punt de la moció molt interessant és la creació de la Comissió, per
ajudar a la gent que ho necessiti, i que s’ha de fer perquè l’Ajuntament ha d’estar prop de la gent.
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Sr. Daura: No li ha dit que feia publicitat amb la desgracia dels altres.
Només li ha dit que de l’any 2007 al 2010, Balears va batre el record de desnonaments, i no va
reclamar res.
No entrarà en el tema de Bankia, perquè no és un tema que li correspongui decidir. Entén que el
Govern Central està prenent les mesures necessàries per intentar pal·liar aquest tema. Votaran en
contra de la moció.
Sotmès l’assumpte a votació, és desestimat amb els vots en contra de les Sres. Sánchez-Jáuregui,
Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, Larroda, a favor de
les Sres. Costa, Boned, Martínez, Garcia i Srs. Costa, Sánchez, Molina, Ferrer i Villalonga.
9.4.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord per tal que es giri
l’IBI als immobles registrats a nom de l’ Església Catòlica i altres confessions religioses sempre que
no estiguin vinculats al culte, així com per que es presenti una llei de llibertat de consciència i
religiosa i una revisió dels acords entre l’Estat i la Santa Seu:
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA PER TAL QUE ES GIRI L'IBI ALS
IMMOBLES REGISTRATS A NOM DE L'ESGLÈSIA CATÒLICA I D'ALTRES
CONFESIONS RELIGIOSES SEMPRE QUE NO ESTIGUIN VINCULATS AL CULTE, AIXÍ
COM PER QUE ES PRESENTI UNA LLEI DE LLIBERTAT DE CONSCIÈNCIA I RELIGIOSA I
UNA REVISIÓ DELS ACORDS ENTRE L'ESTAT I LA SANTA SEU
Lurdes Costa Torres, regidora i portaveu del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'empar del
que estableixen els articles 91.4 i 97.3 del Real Decret 2568/1986 que aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu debat i
aprovació al proper ple ordinari la següent MOCIÓ:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La fiscalitat deu ser el major instrument de redistribució econòmica i social dels poders públics i és
la manera més directa per tal que aquestos puguin exercir la solidaritat, contribuint a la cohesió
social i a la prestació de serveis públics als seus vesins. La regla bàsica d'un sistema fiscal just és
que tots els ciutadans i institucions han de contribuir al sosteniment de la despesa pública d'acord
amb la seva capacitat econòmica.
Necessitam d'un sistema fiscal més progressiu, redistributiu i que generi recursos suficients per
prestar i sostenir els serveis públics fonamentals que demanden els ciutadans.
Especialment a l'actual situació de crisi econòmica que està afectant al nostre país i que cada
vegada pateix un major nombre de ciutadans, les institucions públiques han de comptar amb més
recursos per tal de poder atendre als que pitjor ho estan passant. Els ajuntaments, com a
administració més propera a la ciutadania i que millor coneix la realitat dels seus vesins és el que es
troba en millor condició per fer aquesta feina indispensable per mantenir la cohesió social.
A l'actual escenari de crisi econòmica, sembla necessària la revisió urgent de la fiscalitat municipal i
per tal que l'elevació de la pressió fiscal no redundi de forma desigual en uns vesins o entitats per
damunt d'altres, es fa imprescindible restringir al màxim l'aplicació d'exempcions i bonificacions.
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El recent RDL 20, de 30 de desembre de 2011, de mesures urgents en matèria pressupostària,
tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, és fruit de la política contradictòria de
pujada d'impostos que està promovent el Govern del Partit Popular. En aquest decret s'insta a les
Corporacions Locals a pujar l'IBI (Impost de Béns Immobles) entre un 4 i un 10 per cent, el que
necessàriament obliga a pujar la pressió fiscal sobre particulars i institucions.
L'Església Catòlica està exempta de tributar per l'IBI a rel dels acords vigents entre l'Estat espanyol
i la Santa Seu (1979) -coneguts com Concordato-. Les confessions jueva, protestant i musulmana
també ho estan mitjançant els corresponents acords de cooperació (1992). Aquestos beneficis
fiscals estan recollits així mateix a la Llei d'Hisendes Locals, de tal manera que gaudeixen
d'exempció total o permanent: temples i llocs de culte, dependències o edificis aliens destinats a
l'activitat pastoral o assistència religiosa, locals destinats a oficines, cases i convents d'ordres i
congregacions religioses.
Aquesta exempció fiscal, que hauria de ser revisada, només està referida a les finalitats vinculades
al culte, però durant les darreres dècades s'ha realitzat una aplicació extensiva d'aquesta exempció,
de forma que ha arribat a bens immobles no estipulats per la llei vigent: pisos, places d'aparcament
i d'altres espais no vinculats al culte. Aquest benefici fiscal s'ha estès inclús a l'exempció del
pagament de les taxes municipals establertes pels ajuntaments.
Davant aquesta situació, el grup PSOE-Pacte de l'Ajuntament d'Eivissa considera que no és
admissible que front l'esforç solidari exigit a tota la ciutadania, hagi confessions religioses que
segueixen gaudint de beneficis especials, per la qual cosa es presenta la següent
PROPOSTA D'ACORD
1. Realitzar un cens municipal dels immobles que estiguin registrats a nom de l'Església
Catòlica i d'altres confessions amb objecte de procedir a l'actualització posterior del
padró de Béns Immobles per poder així girar l'IBI a tots aquells béns immobles que
no estiguin vinculats al culte.
2. Instar al Govern de l'Estat a presentar una Llei de Llibertat de Consciència i Religiosa
que determinarà modificacions, entre d'altres de la Llei d'Hisendes Locals, de la Llei
de Mecenatge i Fundacions i una revisió dels acords de l'Estat amb la Santa Seu.
3. Donar trasllat al Congrés dels Diputats i al Govern d'Espanya d'aquestos acords.
Eivissa, 28 de maig de 2012
Sgt. Lurdes Costa Torres
Regidora del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”
Intervencions:
Sr. Molina: Els impostos han de ser iguals per a tots.
Hi ha determinats col·lectius, entitats particulars com són les religioses, no només l’església catòlica
sinó altres confessions, que en virtut d’una sèrie d’acords, com el concordat de l’any 1979, tenen
reconegut un règim especial assimilat al que té un hospital, a la pròpia institució municipal, a la qual
cosa no s’oposen. Ara bé, s’està realitzant una interpretació extensiva d’aquest acord que empara
que, immobles no adscrits a la lletra d’aquest concordat, o altres lleis que ho regulen, també es
considerin exempts de pagar els tributs municipals, i estan en contra d’això.
Davant la mateixa situació tots hem de ser tractats per igual.
No es tracta de cap atac a cap confessió religiosa.
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Sr. Villalonga: No li agrada que la moció vengui de Madrid.
Què volen modificar del Concordat? Com no entén com funciona l’església catòlica, i no sap quines
associacions li pertanyen, per exemple Caritas sí, però no sap si els locals de Caritas estan
exempts perquè pertanyen a l’església catòlica. A la moció troba a faltar que es tengui que pagar
IBI pels locals que siguin escoles, hospitals o centres de beneficència que pertanyen a l’església
catòlica, que li pareixeria més correcte, això és el que no l’acaba de convèncer.
Li sembla bé que l’Ajuntament es plantegi, quins elements immobiliaris hi ha en aquest municipi que
no paguen l’IBI, i que s’ajusti la situació a la realitat. El que si li pareix important és que l’Ajuntament
demani un llistat de tots els immobles que estan exempts d’IBI del municipi, amb la descripció de
l’immoble, l’ús, l’import de l’IBI exonerat, perquè en base a això puguin demanar al Govern de la
Nació que modifiqui la Llei d’Hisendes Locals, perquè els edificis històrics si que paguin IBI.
Creu que els locals de beneficència, socials i sanitaris tenen que quedar exonerats.
Sr. Daura: Procedirà a la lectura següent:
“El Estado Español tiene en la actualidad además del acuerdo con la Santa Sede, tres acuerdos de
colaboración similares, con la Religión Evangélica, con la Comunidad Israelita y con la Religión
Islámica. La exención del IBI no se extiende a todos los inmuebles de titularidad de las
mencionadas iglesias, sólo a los que se hallan afectos al culto y a los fines propios de dichas
entidades. No obstante, aunque los inmuebles no se hallen afectos al culto y fines propios de
dichas entidades religiosas, pueden estar exentos del IBI por aplicación de otros apartados de los
acuerdos o por la Ley de Mecenazgo, que dispone que estarán exentos los bienes de los que sean
titulares las entidades sin fines lucrativos, excepto las explotaciones económicas no exentas del
impuesto de sociedades. Así la exención es prácticamente total para todos los inmuebles de
titularidad de todas las confesiones.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en respuesta a solicitud de algún grupo
parlamentario, de que se suprima la exención del IBI para los inmuebles de la Iglesia Católica, ha
respondido que no se podrá suprimir la exención sin más, sin modificar el acuerdo con la Santa
Sede.
El Partido Popular considera que la fórmula de colaboración actualmente existente con la iglesia en
materia económica, funciona satisfactoriamente, responde a los postulados constitucionales,
produce beneficios a la sociedad española y cuenta con amplio respaldo social.
Los acuerdos, tanto los de la Iglesia Católica como los del resto de confesiones, han sido objeto de
reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional, sin que en ellos se hayan encontrado
cláusulas contrarias a la Constitución, con respecto a los acuerdos, tanto de la Iglesia Católica
como del resto de las confesiones.”
Entén que han proposat això perquè el Sr. Rubalcaba els ho ha dit, però està clar que és
demagògia.
Sr. Molina: Diu que qualsevol immoble propietat d’alguna d’aquestes quatre confessions religioses
que tenen acord, que estiguin desenvolupant una activitat econòmica sí que tributen l’IBI. Creuen
que no és així.
La seua intenció amb aquesta moció era que, en igualtat de condicions, s’apliqués a tothom el
mateix.
La proposta va més enllà, i planteja que aquest l’Ajuntament, plantegi una revisió dels acords amb
la Santa Seu, perquè creuen que ha quedat obsolet, i per això demanen que s’actualitzi als temps
actuals. Ningú discuteix el paper que fa l’església en molts àmbits, en concret Caritas que fa una
gran labor social, arriba a molts llocs que per desgracia les administració públiques no arriben
directament. També és cert que Caritas no viu dels pressupostos de l’església, viu de convenis, de
projectes que presenta a diferents administracions, etc., igual que fan altres entitats que no estan
vinculades a l’església catòlica, i no ho discuteixen.
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Ara bé, volen ratificar que totes les entitats registrals que estiguin desenvolupant una activitat
comercial o mercantil han de pagar, igual que els altres ciutadans. Sí que creuen que arriba el
moment en el que, aquests acords amb les confessions religioses s’actualitzin als temps que estam.
Sr. Daura: Reitera que no és el lloc, i per tant entén que els polítics de Madrid, són els que han
d’instar que el Govern faci un nou concordat amb la Santa Seu.
Sotmès l’assumpte a votació, és desestimat amb els vots en contra de les Sres. Sánchez-Jáuregui,
Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, Larroda, a favor de
les Sres. Costa, Boned, Martínez, Garcia i Srs. Costa, Sánchez, Molina, Ferrer, i l’abstenció del Sr.
Villalonga.
9.5.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord per convertir el
centre polivalent de sa Pedrera en un espai de creació artística:
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA PER CONVERTIR EL
CENTRE POLIVALENT DE SA PEDRERA EN UN ESPAI DE CREACIÓ ARTÍSTICA
Marc Costa Tur, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'empar del que estableixen
els articles 91.4 i 97.3 del Real Decret 2568/1986 que aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu debat i aprovació al proper
ple ordinari la següent MOCIÓ:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Donat que les obres de la Plaça de sa Pedrera i de l'espai ubicat a sota la mateixa, finançades pels
fons FEDER de la Unió Europea, es troben finalitzades des de desembre de 2010.
Donat que es troba redactat i entregat el projecte per transformar aquest espai en un punt de
creació artística, on les agrupacions locals, tant les musicals com les teatrals, puguin gaudir d'un
lloc de treball creat especialment per a les seues necessitats, amb boxes insonoritzades i per tant
poder pal·liar així el dèficit històric d'espais per a assaig.
Donat que aquest projecte tenia partida pressupostària consignada al pressupost 2011 del Consorci
Eivissa Patrimoni de la Humanitat i que aquesta partida no ha estat modificada ni executada.
Vist que l'espai urbà al que es fa referència ha començat ja un procés de deteriorament que serà
imparable si no se li dona un ús constant que pugui, a més, contribuir a obrir el barri de sa Penya a
la ciutadania.
Per tot això, es proposa el següent
ACORD
El ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda fer servir l'espai sota la plaça de sa Pedrera com a
lloc de creació artística, executant el projecte d'ús del centre polivalent de la Pedrera que
consta al Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, per a la qual cosa es posaran en
marxa el més aviat possible totes les tramitacions administratives que siguin necessàries.
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Eivissa, 28 de maig de 2012
Sgt. Marc Costa Tur,
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”
Intervencions:
Sr. Costa: Insisteixen en què s’ha de portar activitat al barri de sa Penya. S’han fet una sèrie
d’equipaments que s’han de dotar.
Es va fer un equipament que és la Plaça de sa Pedrera que està acabat i on només falta connectar
la llum i l’aigua.
Però independentment, hi ha un projecte en el Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, que
consignació pressupostària, l’objectiu del qual és buidar Can Ventosa, per dur activitat cultural de
caire local a aquell espai que podria albergar els grups de música perquè puguin fer assajos. No hi
ha cap lloc la ciutat perquè els grups musicals puguin assajar, i a més els grups de teatre, i tenir un
espai més on poder produir música, i després estendre-la per tot el barri.
Ja fa mesos que varen demanar que comencessin els tràmits per a l’adjudicació d’aquest projecte,
va passant el temps i no hi ha llocs on assajar. Can Ventosa està cada vegada més saturat, i no hi
ha una sortida per totes aquestes persones que ara mateix estan desitjant assajar fora d’un circuit
oficial, com pugui ser el Conservatori de Música.
Creu que és una bona oportunitat per a sa Penya, és imprescindible
Sra. Sansano: Estan d’acord en el fons del que plantegen en el barri de sa Penya, i més en
aquesta zona concreta, ja que és molt conflictiva i delicada.
El tema de sa Pedrera, és un projecte que es va fer finançat amb fons del Feder de la Unió
Europea, però aquests fons es varen demanar com a centre artesanal. Ara es troben que els
artesans no volen anar allí, i hauran de buscar-li un altre ús, que podria ser perquè assagin tots els
grups locals. Però per posar en marxa tot això, el projecte puja un milió i mig d’euros. Estan
consignats en el Consorci Patrimoni de la Humanitat i hi seguiran estant, perquè és evident que sa
Pedrera s’ha de dinamitzar i se li ha de donar un ús, però pensen que val la pena parar-se per mirar
que fa falta realment allí, fent els canvis que facin falta i si es pot revisar el projecte millor perquè
s’ha de saber segur que aquests sous que siguin definitius. Per tant, l’acord que es podria prendre
seria:
“El ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda fer servir l'espai sota la plaça de sa Pedrera com a lloc de
creació artística polivalent, estudiant en deteniment el projecte de modificació amb l’objectiu
d’abaratir costos, si és possible, i d’assegurar-se en reunions prèvies amb diferents col·lectius, que
la nova obra a emprendre serà adequada i definitiva.”. Aquesta seria la seua proposta.
Sr. Costa: Fa un any que s’ho estan pensant.
Ja sabien que els artesans no volien anar allí. El centre és artesanal perquè té aquest nom, però és
que el projecte per a ús de creació musical, per assajar grups de teatre i de música ja està finalitzat
des del 2010 i amb consignació pressupostària. Ja varen parlar amb totes les entitats relacionades
amb la música local, i varen dir que vendria molt bé per dur-hi el grups musicals d’Eivissa.
No voldrien que s’utilitzés per a una altra cosa que no fos això. No vol dir que hi pugui anar una
altra disciplina o una altra cosa, però sobretot, han de donar sortida a la gent que està en
formacions musicals, i a la gent de la Big Band que té un munt de músics, i on la idea era fer
aquesta part més pop, que no té una sortida i que ara mateix està apartada dins de Can Ventosa, a
part dels grups de teatre. Espera que sigui la darrera vegada que parlin del tema.
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Sr. Villalonga: Espera que sigui la darrera vegada que parlen d’això, i que s’hi tregui alguna utilitat.
Votaran a favor, perquè és important que en el centre de sa Pedrera si faci alguna cosa, cada dia
que passa està pitjor.
Sra. Sansano: Estan tots d’acord amb l’activació de la zona. Estan d’acord que pugui tenir aquests
usos d’assaig de grups locals, però s’han reunit amb els artesans locals que treballen en el barri de
La Marina, i també els expressen que estarien contents de poder tenir un espai allí. Val la pena
parlar-ho, i per altra banda l’equip de govern té altres projectes que poden combinar-se amb aquest
ús per assajos de grups de música local, com per exemple, la possible creació de l’Ibiza Music
Factory. És per aquest motiu que pensen que val la pena revisar el projecte, i intentar abaratir
costos, perquè el tema de construcció interior de boxes insonoritzats, és el que puja el cost inicial
de la construcció d’aquest centre de Sa Pedrera.
Però han d’anar en compte perquè els fons Feder són finalistes, i es varen donar per un ús concret.
Si es canvia l’ús s’ha d’avisar a la Unió Europea, i suposa que no posarien cap problema sempre
que continuï sent un ús públic, que és el que pretén l’equip de govern.
Són obres necessàries i urgents a sa Penya, per posar remei a tots els problemes que pateix la
zona. Estan en marxa amb les expropiacions i el que es pot fer és la consolidació del peu de
murada de Santa Llúcia i Sant Pere. Per tant, ja es comença a veure una activitat a la zona, que és
la més degradada d’Eivissa.
L’equip de govern proposa la redacció següent:
“El ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda fer servir l'espai sota la plaça de sa Pedrera com a lloc de
creació artística polivalent, estudiant en deteniment el projecte de modificació amb l’objectiu
d’abaratir costos, si és possible, i d’assegurar-se en reunions prèvies amb diferents col·lectius, que
la nova obra a emprendre serà adequada i definitiva.”.
Sr. Costa: Li preocupa tota aquesta activitat, perquè estan deixant de costat la gent que està fent
altres coses, perquè la música electrònica ja té llocs i Can Ventosa està saturat, i mai hi ha hagut un
local públic per assajar en aquesta Ciutat.
Sra. Sansano: Acaba de mantenir una conversa amb els regidors de la oposició i han acordat
deixar l’assumpte sobre la taula. Tots estan d’acord amb la necessitat d’això, per tant, es reuniran
per arribar a un consens i tancar el tema.
Per unanimitat s’acorda deixar l’assumpte sobre la taula.
9.6.- Moció del Grup Municipal Popular, sobre rebuig dels actes violents contra les persones i a les
agressions al President del Govern:
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR RELATIVA AL REBUIG EXPLÍCIT DELS ACTES
VIOLENTS CONTRA LES PERSEONES I A LES AGRESSIONS AL PRESIDENT DEL GOVERN
BALEAR I COSSOS DE SEGURETAT EN EL MUNICIPI DE MANACOR I ALTRES MUNICIPIS
DE LES ILLES BALEARS.
Dins del context social actual, i arran dels fets ocorreguts el 15 de maig de 2012 a Manacor, on es
va produir un greu atac, per part de grups radicals i violents, a la llibertat i la democràcia que
representa el President del Govern de les Illes Balears, i en el qual van resultar ferits membres dels
cossos de seguretat de l’Estat, és moment que tots els partits polítics condemnem ferm i
inequívocament aquesta vulneració de les regles democràtiques que estableix la Constitució,
l’Estatut i totes les normes que avalen el nostre Estat de Dret.
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No ha estat la primera vegada que grups radicals exerceixen violència contra les persones en un
acte públic, ja l’any passat es van produir incidents similars a les Festes de Sant Agustí a Felanitx,
on la presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom va ser atacada per una minoria violenta, fets
que avui es troben en mans de la Justícia.
Els partits polítics hem de transmetre als ciutadans, la necessitat i la responsabilitat de tots en el
manteniment de la Pau Social i de la defensa de la llibertat.
No compartir les mateixes idees polítiques mai pot justificar l’agressió física. La riquesa de la nostra
societat s’ha de mesurar per la tolerància i el respecte als altres, als seus ideals, i a la seva
integritat física i moral.
Som una terra de persones pacífiques que han conviscut en harmonia durant molt de temps, però
avui en dia, existeixen grups minoritaris que volen trencar aquest equilibri, per això, tots els partits
polítics que representen les diferents ideologies han de condemnar tot tipus d’atacs a la llibertat de
pensament.
Ningú dubta del dret que tenen els ciutadans a manifestar-se lliure i pacíficament per a expressar la
seva opinió, reivindicació o necessitat. No obstant això, aquestes manifestacions perden la seva
legitimitat quan es converteixen en agressions físiques a altres ciutadans, cossos de seguretat i
representants polítics que han estat triats en processos democràtics per tots els ciutadans.
Hem d’acabar amb aquest ambient d’inseguretat, les manifestacions han de ser pacífiques, la
violència urbana no té cabuda en un estat democràtic. Els mitjans democràtics constitucionals són
suficients per defensar les opinions sense arribar a fets tan lamentables com els ocorreguts a
Manacor.
La representativitat social és perfectament compatible amb la representativitat política sempre que
s’exerceixi de forma pacífica. Els partits polítics han d’escoltar als ciutadans, i els ciutadans han de
respectar les normes de convivència democràtica a tots els nivells.
La violència no té cap justificació, no és de rebut que hi hagi dirigents polítics que amb les seves
declaracions i opinions deixin entreveure que la causa de les agressions prové de mesures d’un
govern triat per la majoria dels ciutadans de les Illes Balears en compliment del seu programa
electoral, s’ha de respectar la voluntat de milers de ciutadans que van decidir democràticament als
seus representants polítics.
Així mateix, els partits polítics han de recolzar l’actuació dels cossos i forces de seguretat que
actuen mitjançant uns protocols legals, i que en cap cas vulneren drets sinó que els protegeixin.
ACORD
Primer.- Instar a tots els partits polítics amb representació en aquest Consistori a rebutjar
públicament les agressions i els incidents violents soferts, el dia 15 de maig de 2012, pel President
del Govern Balear i els cossos i forces de seguretat de Manacor, i les produïdes a altres municipis
de les Illes Balears.
Segon.- Instar a tots els partits polítics de les Illes Balears a manifestar la seva total repulsa davant
qualsevol tipus de violència contra ciutadans que expressin lliurement les seves idees o contra els
que exerceixin les seves funcions amb plena legitimitat democràtica.
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Eivissa, 28 de maig de 2012
Sgt.: Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez
Presidenta del Grup Municipal Popular”
Intervencions:
El Sr. Daura procedeix a la lectura de la moció.
Sr. Sánchez: No entén la intervenció perquè si volien que fos un acord, abans del ple haurien
d’haver arribat a un acord. Els haurien d’haver trucat per consensuar una declaració institucional i
no ho han fer.
Hi ha punts amb els quals no estan d’acord.
El Sr. Daura es contradiu amb el que ha dit abans, quan ha dit que l’IBI no és competència
municipal, i per tant no s’hauria d’estudiar en aquest Ple, i resulta que, uns fets ocorreguts al
President de la Comunitat a Manacor i amb cap relació amb l’Ajuntament d’Eivissa, si que s’estudia.
El grup PSOE-PACTE de l’Ajuntament d’Eivissa, rebutja i condemna qualsevol acte de violència
que pretengui interferir en el funcionament normal del partits polítics, dels representants elegits
democràticament, i dels col·lectius, associacions i entitats que es manifestin legítimament.
No hi ha constància de què aquests atacs s’hagin realitzat, per cap tipus de grup organitzat ni
violent. Les forces i cossos de seguretat de l’Estat no han informat, ni identificat a cap moviment
d’aquest tipus. Són individus aïllats que exerceixen violència, als que condemnen i als que
rebutgen, però que no formen part de cap grup.
Només hi ha hagut un sol exemple de violència. El que està passant són protestes pacífiques.
Quin partit no ha defensat això que proposen el punt segon de la moció?
Quina necessitat hi ha d’aprovar-ho?
No volia dir res de tot això, volia acordar-ho, però ni els han trucat, ni han demanat un acord.
On estan els grups minoritaris que volen rompre l’equilibri?
Quin dirigents polítics han dit que defensen la violència? Per descomptat cap dels grups que estan
representants en aquest Ple.
Li agradaria saber a què es refereix amb això el Partit Popular, i sobre tot quin compliment de
programa electoral.
Li poden dir a quin punt dels programes electorals ve, el pujar els impostos, l’IRPF o IBI, retallar
l’educació amb acomiadament de professors a la nostra comunitat, els retalls sanitaris, el
tancament de centres de salut amb retalla d’horaris, el pagament de deu euros per la targeta
sanitària, l’eliminació de la llei de normalització lingüística que estava acordada i consensuada per
tots el grups polítics? Ho ha buscat però no ho ha sabut veure.
Creuen que és necessari un acord com a Santa Eulària, i no llegir aquesta declaració demagògica.
Demanen la retirada de la proposta, o que consti la seua disconformitat amb els punts que han
expressat, i arribar a un acord.
Proposa el mateix acord que a Santa Eulària, que han fet una declaració institucional que diu:
“La violència no té cap justificació, i per això l’Ajuntament de Santa Eulària acorda la següent
declaració institucional:
“L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, en aquest cas, l’Ajuntament d’Eivissa, és conscient de la
importància i la necessitat de salvaguardar el dret a la llibertat d’expressió, de tots i cadascun dels
ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears. Tot això, és igualment necessari que aquest dret es faci
amb total respecte i sense cap tipus de violència, que pugui posar en perill la integritat física de les
persones.
L’Ajuntament d’Eivissa rebutja i condemna qualsevol acte de violència, quan pretengui interferir en
el funcionament normal dels partits polítics, l’activitat dels representants elegits democràticament, i
dels col·lectius, associacions i entitats que es manifestin legítimament. Així mateix, l’Ajuntament
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d’Eivissa es reafirma en la necessitat de salvaguardar el dret a la llibertat d’expressió, sempre que
sigui exercida des del respecte cap els demés, i sense cap tipus de violència. Així mateix, els partits
polítics han de recolzar l’actuació dels cossos i forces de seguretat de l’Estat.”.
Sra. Sánchez-Jáuregui: El Sr. Sánchez no se n’ha adonat, que quan ha arribat s’ha reunit amb tots
els portaveus per parlar d’aquesta moció, i la Sra. Costa ha dit que estan disposats a arribar a un
acord. Abans de començar el Ple ha intentat arribar a un acord.
Sr. Sánchez: Sí que se n’ha adonat, per això és pel que es queixa. Si havien arribat a un acord no
entén perquè ha llegit tot això, que l’obliga a dir el que pensa.
Sr. Ferrer: Li agradaria que s’incloguin a les persones, perquè hi ha gent que no pertany a cap
col·lectiu però té ganes de manifestar-se perquè no està d’acord amb alguna cosa, pugui fer-ho.
S’aprova per unanimitat la següent declaració institucional:
“La violència no té cap justificació, i per això l’Ajuntament d’Eivissa acorda la següent declaració
institucional:
“L’Ajuntament d’Eivissa, és conscient de la importància i necessitat de salvaguardar el dret a la
llibertat d’expressió, de tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears. Tot això, és
igualment necessari que aquest dret es faci amb total respecte i sense cap tipus de violència, que
pugui posar en perill la integritat física de les persones.
L’Ajuntament d’Eivissa rebutja i condemna qualsevol acte de violència, quan pretengui interferir en
el funcionament normal dels partits polítics, l’activitat dels representants elegits democràticament, i
dels col·lectius, associacions, entitats i persones que es manifestin legítimament. Així mateix,
l’Ajuntament d’Eivissa es reafirma en la necessitat de salvaguardar el dret a la llibertat d’expressió,
sempre que sigui exercida des del respecte cap els demés, i sense cap tipus de violència. Així
mateix, els partits polítics han de recolzar l’actuació dels cossos i forces de seguretat de l’Estat.”.
10è. Decrets i comunicacions:
10.1.- 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.
10.2.- Es dona compte de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, celebrada el dia catorze de
maig de dos mil dotze, del tenor literal següent:
“2n. Aprovació de la concertació de l’operació de crèdit prevista al Reial Decret Llei 4/2012
de 24 de febrer.
“PROPUESTA DE ACUERDO DE APROBACION DE LA OPERACIÓN DE
ENDEUDAMIENTO.
Visto que se ha recibido informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Publicas sobre el Plan de Ajuste elaborado por esta Entidad Local.
Visto que con fecha nueve de mayo de 2012 se emitió informe de Intervención en relación
con el procedimiento.
Visto que con fecha nueve de mayo de 2012 se emitió informe de Tesorería en relación con
el establecimiento de los criterios para prioridad de pago.
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Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma y de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por
el que se determina obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, por lo que se
propone a la Junta de Gobierno Local el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar la concertación de la operación de endeudamiento a largo plazo para financiar
las obligaciones de pago abonadas en el mecanismo.
Las condiciones financieras serán las fijadas por Acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos de 1 de marzo, publicado en el BOE el día 17 de abril.
SEGUNDO. Características de la Operación de endeudamiento:
2.
El importe de la Operación de endeudamiento asciende a 4.794.469,15 € [importe de
las obligaciones pendientes de pago incluidas en la certificación remitida hasta el 15 de marzo y por
las que los proveedores hayan aceptado y, además, el de las obligaciones que correspondan a
certificados emitidos reconociendo la existencia de la deuda con proveedores y que esta Entidad ha
comunicado en los cinco primeros días de abril y mayo].
— Plazo de la operación: 10 años con 2 años de carencia.
— El coste financiero de la operación se determinará por el Instituto de Crédito Oficial.
TERCERO. Remitir una copia del expediente tramitado al órgano competente del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas.
CUARTO. Facultar al Sra Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, tan ampliamente como
en derecho proceda, para la realización de todos cuantos trámites fueran necesarios o
convenientes en orden a la ejecución de lo acordado, así como para otorgar, en su día, los
correspondientes documentos de formalización.
Eivissa a 10 de mayo de 2012
EL ALCALDE,
por delegación,
Fdo. Juan Daura Escandell
Tte. De Alcalde Delegado Area Economica y Adm.Municipal.”
Sotmès l’assumpte a votació, es aprovat per unanimitat dels assistents.”
Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.
11è. Mocions sense proposta d’acord:
No se n’han presentat.
S’absenta la Sra. Mar Sánchez, sent les quinze hores i cinc minuts.
12è. Precs i preguntes:
12.1.- Sra. Costa: Prec. Demana que deixin de mentir, avui ha set el Sr. Daura que ha dit que
l’anterior equip de govern, no va reclamar mai al soci d’ITUSA que fes les seues coses. O bé no
han llegit les actes, o bé no han repassat els papers, o menteixen saben que ho fan. Per tant afirma
que sí que es va reclamar, i que es varen fer els actes que corresponien, i vol que consti en acta. Hi
ha documents que ho demostren i actes on està ben explicat.
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Preguntes: 1. Que ha fet l’actual equip de govern durant aquest temps, per exigir al soci el que li
corresponia durant tot aquest any?
2. Que ha fet l’actual equip de govern aquest any, per vendre els actius que té ITUSA? Amb qui han
fet aquestes accions? Quan les han fet? I quin objectiu tenia cadascuna d’elles?
3. Li agradaria saber si s’han posat anuncis, perquè el públic en general s’assabentés quins dies
eren per fer les matricules per les escoles d’estiu?
Sap el Regidor que a la pàgina web de vila jove, hi havia un anunci que primer deia als monitors
que no presentessin els currículums, que segurament faria la selecció una empresa, i després hi va
haver un anunci que deia que fins el dia 31 de maig es podia anar al SOIB, per donar-se d’alta com
a aspirants a cobrir les places de monitors. Curiosament a partir del dia 18 el SOIB ja no ha
acceptat més inscripcions, i el dia 29 es produeix una rectificació, amb caràcter retroactiu, de què hi
havia hagut una errada i que era el dia 18 el darrer dia per apuntar-se com a demandant de feina.
Que faran perquè la gent que s’ha guiat per l’anunci oficial de la pàgina de joventut, no es trobi en
inferioritat de condicions, perquè a la gent que estava apuntada abans del dia 18, ja ha set
convocada?
12.2.- Sra. Boned: Varen fer una reunió fa un mes i mig, varen agafar el col·lectiu de comerciants, i
els hi varen donar una cita un per un. Han rebut unes queixes de que encara estan esperant que
algú del consistori es posi en contacte amb ells, perquè es varen presentar a la reunió no hi havia
ningú.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Té raó i ho remediaran.
12.3.- Sr. Sánchez: Preguntes: 1. Han detectat que està proliferant en el guals del municipi,
dispositius com cadenes, per reservar l’espai que, en teoria és públic. És legal? Han demanat
autorització?
2. Demanen un dictamen de la policia local, que valori el risc que per a la seguretat vial tenen
aquests dispositius enmig del carrer. Què poden fer per evitar que aquests dispositius proliferin per
la ciutat?
3. Volen una relació de les visites guiades a Dalt Vila, costejades per l’Ajuntament en el darrer any,
amb especificació detallada dels grups o persones que hi assisteixen, i el motius que justifiquen que
l’Ajuntament costegi aquestes visites?
4. Hi ha hagut un desplegament o esforç, per part de la policia local, específic per a la visita del
President de la Comunitat Autònoma a la ciutat?
Prega: Demana que quan el Ple sigui tan llarg que el convoquin abans.
12.4.- Sra. Martínez: Pregunta. Perquè s’incompleix el Reglament Municipal de Normalització
Lingüística, en el convit a participar en el cine fòrum paria Eivissa? Tenen previst complir aquest
Reglament?
Prec: Demana que els escrits que surtin de l’Ajuntament no tenguin errades ortogràfiques.
12.5.- Sr. Molina: Com està el telecentre? Quina és la perspectiva que té de funcionament. Amb
Conveni o no?
Se suma a la pregunta que plantejarà el Sr. Villalonga, respecte als immobles que no paguen l’IBI,
en aquests moments. Demana que se’ls inclogui en la resposta per obtenir la informació.
Prec: Abans es penjaven els pressupostos a la web, demana quan els penjaran.
12.6.- Sr. Ferrer: Pregunta. Quin és el resultat de la inspecció que es va fer als magatzems Wang?
Prec. Demana que els informin de les obres de reforma del Port, perquè encara estan esperant la
possibilitat de poder opinar, o almenys conèixer aquestes obres que tant afecten als ciutadans.
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Sra. Sánchez-Jáuregui: Espera que abans del proper Ple l’hauran vist.
12.7.- Sr. Villalonga: Preguntes. 1. Quan s’utilitza el logo de l’Ajuntament, el que és una torre?
2. Quin immobles del municipi estan exempts de l’IBI? Si els hi poden indicar per la inscripció, l’ús
actual, el càlcul del que haurien de pagar, i els titulars d’aquests immobles.
Prec. Demana que li traslladi a la Secretaria d’Estat de Turisme, Sra. Borrego, l’acord per
unanimitat del Ple, sobre les prospeccions petrolíferes.
Sra. Boned: A la passada comissió informativa, varen demanar els pressupostos del Carnaval i de
la Festa Medieval, vol saber si varen prendre nota o s’han de demanar ara en el Ple.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Totes aquestes preguntes seran contestades en el proper Ple.
Ara contestaran les preguntes que han formulat per escrit amb 48 hores d’antelació.
Pregunta escrita del regidor Sr. Molina, següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Alfonso Molina, regidor de PSOE-PACTE per Eivissa a l'Ajuntament
d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i amb l'article 95 de la
Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:
Quines són les condicions en que s'ha signat recentment el crèdit a deu anys amb dos de carència
subscrit a l'empar del Real Decreto 4/2012?
En particular, quin és el tipus d'interès al qual s'ha subscrit l'esmentada operació de finançament?
Eivissa, 28 de maig de 2012
Sgt. Alfonso Molina Jiménez
Regidor del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”
Contestació verbal del 1r Tinent d’Alcalde Sr. Daura:
Les condicions són a: 10 anys, amb 2 anys de carència i a un tipus del 5’93%.
Pregunta escrita del regidor Sr. Sánchez, següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA

Pregunta que formula Enrique Sánchez, regidor de PSOE-PACTE per Eivissa a l'Ajuntament
d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i amb l'article 95 de la
Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:
Relació de viatges realitzats pels regidors del Partit Popular i els càrrecs de confiança des
de l'11 de juny fins a dia d'avui, especificant les dates, el lloc al que s'han desplaçat i el
motiu.
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Eivissa, 25 de maig de 2012
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete
Regidor del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”
Sr. Daura: Estan recollint tota la informació, li entregaran per escrit en el proper Ple.
Pregunta escrita de la regidora Sra. García, següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Montserrat García Cuenca, regidora de PSOE-PACTE per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i amb
l'article 95 de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:
- Té previst l'Ajuntament d'Eivissa treure a concurs públic la gestió dels bars ubicats als locals de
les associacions de vesins? En cas afirmatiu, s'han redactat ja els plecs de condicions? Quins seran
els principals criteris de valoració a l'hora de baremar les ofertes? En quin termini calcula l'equip de
govern que podria convocar-se el concurs o produir-se la licitació?
Eivissa, 25 de maig de 2012
Sgt. Montserrat García Cuenca
Regidora del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”
Contestació verbal de la regidora Sra. Valladolid:
El que tenen previst és fer una reunió amb les associacions de vesins, per tractar concretament
aquest tema, i una vegada hagi set consensuat amb tots es prendrà una decisió.
Pregunta escrita de la regidora Sra. Boned, següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Carmen Boned Verdera, regidora de PSOE-PACTE per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i amb
l'article 95 de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:
Havent tingut coneixement a través dels mitjans de comunicació de la visita d'un grup de directius
en viatge d'incentius a Eivissa durant la celebració d'Eivissa Medieval, es sol·licita la següent
informació:
Número de persones que han visitat Eivissa en el marc d'aquest viatge.
Promotor de la visita i companyia a la que pertanyien els esmentats directius.
Número de dies que ha durat la seva visita i relació d'activitats organitzades per l'Ajuntament
d'Eivissa al grup.
Despeses que ha generat aquest viatge per a l'Ajuntament d'Eivissa.
Beneficis directes o indirectes que s'esperen aconseguir amb aquesta acció per a la ciutat
d'Eivissa.
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Eivissa, 25 de maig de 2012
Sgt. Carmen Boned Verdera
Regidora del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”
Contestació verbal del regidor Sr. Rodrigo:
Han vengut unes 80 persones. Els co-organitzadors eren el Ibiza Convention Bureau i Stael Hotels.
Han estat quatre dies. Varen estar coneixent l’Illa i totes les possibilitats per organitzar incentius
aquí. Per part de l’Ajuntament se’ls va organitzar, en col·laboració amb la Fundació Balearia i amb
l’Associació de Recreació i Història Ibosim, un dinar en El Polvorí. I se’ls hi va fer una petita
experiència històric-jocosa d’un atac dels romans contra els fenicis.
Els costos que ha suposat tot això per a l’Ajuntament, als voltants de 100 euros, de tenyir unes
pilotes de tennis que ens havien regalat, i les hores de feina del personal de la regidoria. La resta
tot eren col·laboracions d’empreses privades, per poder oferir i deixar Eivissa com a un destí com
es mereix.
Espera que se n’hagin anat molt contents, i que generin molts beneficis per a l’Illa.
Pregunta escrita del regidor Sr. Sánchez, següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Enrique Sánchez, regidor de PSOE-PACTE per Eivissa a l'Ajuntament
d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i amb l'article 95 de la
Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:
Quines aportacions faran enguany cadascun dels ajuntaments i el Consell d'Eivissa per
finançar els projectes de la Mesa d'Exclusió Social segons els darrers acords del Consell
d'Alcaldes.
Quins recursos i programes s'estan finançant mitjançant la Mesa d'Exclusió Social i qui els
està prestant?
Còpia del pressupost presentat per Caritas per enguany on s'especifiquin els els programes i
recursos que gestiona segons els acords de la Mesa d'Exclusió Social.
Ingressos previstos per l'Ajuntament d'Eivissa en 2012 per finançar l'albergue municipal en
el marc dels acords adoptats a la Mesa d'Exclusió Social.
Eivissa, 25 de maig de 2012
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete
Regidor del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”
Contestació escrita de la regidora Sra. Valladolid, següent:
“RESPOSTES A LES PREGUNTES QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER
SE CONTESTADES EN LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL 31 DE MAIG DE 2012.
El Sr. Enrique Sánchez, regidor del PSOE-PACTE per Eivissa a l’Ajuntament d’Eivissa, d’acord amb
l’article 97 del R.D. 2568/1986 pel que s’aprova el ROG i amb l’article 95 de la Llei 20/2006 de
règim municipal i local de es Illes Balears, pregunta:
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1.- Quines aportacions faran enguany cadascun dels ajuntaments i el Consell d'Eivissa per
finançar els projectes de la Mesa d'Exclusió Social segons els darrers acords del Consell
d'Alcaldes?
Segons reflexa l’esborrany de l’acta de la sessió del consell d’alcaldes d’Eivissa, de 9 de maig de
2012 s’acorda que en el proper consell d’alcaldes es presentarà un acord que reculli les aportacions
que farà cada ajuntament i el consell per finançar el centre de dia, el menjador de Càritas, i el
centre d’acollida municipal.
2.- Quins recursos i programes s'estan finançant mitjançant la Mesa d'Exclusió Social i qui
els està prestant?
En l’última reunió de la mesa d’exclusió social es va arribar a l’acord de dur al Consell d’Alcaldes la
proposta de la financiació per part de tots els ajuntaments i del consell d’Eivissa dels següents
recursos:
- Centre de dia, gestionat per Càritas.
- Menjador social, gestionat per Càritas.
- Centre d’acollida municipal, gestionat per l’Ajuntament d’Eivissa.
3.- Còpia del pressupost presentat per Caritas per enguany on s'especifiquin els programes i
recursos que gestiona segons els acords de la Mesa d'Exclusió Social.
El pressupost es podrà consultar en les dependències de Benestar Social, carrer Canàries, 35, 3a
planta.
4.- Ingressos previstos per l'Ajuntament d'Eivissa en 2012 per finançar l'albergue municipal
en el marc dels acords adoptats a la Mesa d'Exclusió Social.
Els acords adoptats per la mesa d’exclusió social passen per l’aprovació dels posteriors acords que
es prenguin en el consell d’alcaldes envers al tema de les aportacions dels diferents Ajuntaments i
Consell d’Eivissa.
Eivissa, 31 de maig de 2012
Miriam Valladolid Portas
Regidora de Benestar Social, Participació
Ciutadana i Polítiques d’Igualtat.”
Pregunta escrita del regidor Sr. Sánchez, següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Enrique Sánchez Navarrete, regidor de PSOE-PACTE per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i amb
l'article 95 de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:
Relació de serveis realitzats pel cotxe oficial de l'Ajuntament d'Eivissa des del 15 d'octubre de 2011
fins a dia d'avui, senyalant dia del servei i motiu i amb especificació de si han suposat el pagament
d'hores extraordinàries.
Eivissa, 25 de maig de 2012
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete
Regidor del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”
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Contestació escrita de la 2ª Tinent d’Alcalde, Sra. Sansano següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE AMB REGISTRE
D’ENTRADA NÚM. 11.998 DE DATA 25 DE MAIG DE 2012 EN RELACIÓ ALS SERVEIS
REALITZATS PEL COTXE OFICIAL.
S’adjunta llistat de serveis realitzats pel cotxe. Alguns serveis generen pagament d’hores extres, bé
per motiu de dies festius o bé per prolongació de servei.
Eivissa, 31 de maig de 2012.
Catalina Sansano Costa
Regidora de Recursos Humans”
“MES
DICIEMBRE
DICIEMBRE
febrero
FEBRERO
MARZO
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
OCTUBRE
OCTUBRE
OCUTBRE
NOVIEMBRE
MAYO
MAYO

FECHA
6 de dic de 11
8 de dic de 11
12 de feb de 12
22 de feb de 12
19 de mar de 12
11 de abr de 12
26 de abr de 12
27 de abr de 12
30 de abr de 12
19 de oct de 11
21 de oct de 11
29 de oct de 11
3 de nov de 11
6 de may de 12
9 de may de 12

OBSERVAC
Actos Día Constitución
Misa Inmaculada Conce.
Fiestas Patronales
Presentación Comisario
Fiestas Patronales
Recep. Crucero y reunión
Inauguración MAC y aut.
Inauguración MAC y aut.
Recep. Galeón
Reunión presidente y alcaldes
Foro turismo
Actos Patrón Policia Local e
Patrona Guarcia Civil
Fiestas Patronales Sta. Eulalia
Reunión Consell d’Alcaldes.”

Pregunta escrita de la regidora Sra. Costa, següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Lurdes Costa Torres, portaveu de PSOE-Pacte per Eivissa a l'Ajuntament
d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i amb l'article 95 de la
Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:
- Relació de reunions del Consell d'Administració d'ITUSA realitzades entre juny i maig de 2012 i
dels acords aprovats a les mateixes.
- Relació de reunions de la Junta General d'ITUSA realitzades entre juny i maig de 2012 i dels
acords adoptats a les mateixes.
Eivissa, 25 de maig de 2012
Sgt. Lurdes Costa Torres
Portaveu del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”
Contestació escrita del regidor Sr. Mayans, següent:
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“Vist el seu escrit presentat amb data 25 de maig de 2012 (Reg. Entrada 11997) del tenor
literal següent:
“Pregunta que formula Lurdes Costa Torres, portaveu de PSOE-Pacte per Eivissa a l'Ajuntament
d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i amb l'article 95 de la
Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:
- Relació de reunions del Consell d'Administració d'ITUSA realitzades entre juny i maig de
2012 i dels acords aprovats a les mateixes.
- Relació de reunions de la Junta General d'ITUSA realitzades entre juny i maig de 2012 i
dels acords adoptats a les mateixes.”
Atès que el sol·licitat en el seu escrit, més que una pregunta plantejada a un òrgan de
l’equip de govern municipal, és una petició d’accés a documentació de la societat mixta Iniciatives i
Transformacions Urbanes, entitat amb personalitat jurídica pròpia i independent de l’Ajuntament
d’Eivissa, us informo que qualsevol petició relacionada amb la citada mercantil ha d’estar dirigida a
la mateixa.
Eivissa a 30 de maig de 2012
Juan Mayans Cruz
Regidor”
Sra. Sánchez-Jáuregui: Ara es contestaran les preguntes pendents de l’anterior Ple.
Contestació escrita de la 2ª Tinent d’Alcalde Sra. Sansano, a les preguntes formulades pel Sr.
Sánchez, en el Ple anterior.
8.3.- Sr. Sánchez:
1.- Quin és el nombre de treballadors d’altres administracions que estan en comissió de
serveis a l’Ajuntament i la raó?
2.- Quin és el nombre de treballadors que han deixat de prestar serveis a l’Ajuntament, al no
superar les proves d’Auxiliar Administratiu?
“Preguntes realitzades pel Sr. Sánchez al Ple del dia 26-04-12
8.3.1 – La resposta és: Un funcionari. La raó és que es donaven les condicions adequades per
accedir a aquesta petició. A més a més l’Ajuntament d’Eivissa disposava d’una vacant
d’administratiu i no hi ha borsí fet.
8.3.2 – La resposta és: 7 auxiliars administratius.
Lina Sansano Costa
2ª Tinent d’Alcalde
Eivissa, 31 de maig de 2012”
Contestació escrita de la 2ª Tinent d’Alcalde Sra. Sansano, a la pregunta formulada pel Sr. Molina,
en el Ple anterior.
8.5.- Sr. Molina:
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2. S’ha decidit desenvolupar algun tipus de venda de merchandising relacionat amb la festa
Eivissa Medieval?
“Preguntes realitzades pel Sr. Molina al Ple del dia 26-04-12
8.5.2 – La resposta és: No, a darrera hora, pel 2012 no es va encarregar cap tipus de
merchandising.
Lina Sansano Costa
2ª Tinent d’Alcalde
Eivissa, 31 de maig de 2012”
Contestació escrita de la 2ª Tinent d’Alcalde Sra. Sansano, a la pregunta formulada pel Sr.
Villalonga, en el Ple anterior.
8.7.- Sr. Villalonga:
3. Quin serà l’horari de treball del personal de l’Ajuntament a l’estiu?
“Preguntes realitzades pel Sr. Villalonga al Ple del dia 26-04-12
8.7.3 – La resposta és: L’horari d’estiu serà el mateix que tot l’any.
Lina Sansano Costa
2ª Tinent d’Alcalde
Eivissa, 31 de maig de 2012”
Contestació verbal del regidor Sr. Rodrigo, a la pregunta formulada per la Sra. Boned, en el Ple
anterior:
“8.2.- Sra. Boned: A la pàgina Web de l’Ajuntament, a la secció de turisme, s’hi està
publicitant una empresa de creuers privada. Ara la pàgina Web de l’Ajuntament es dedicarà a
publicitar empreses privades? Quins serveis està prestant l’Ajuntament cap a aquesta
empresa?”
Sr. Rodrigo: La publicitat que consta a la pàgina Web de l’Ajuntament d’una empresa de creuers
privada, és una informació de transports i no hi cap tipus de vinculació amb l’Ajuntament.
Contestació verbal del regidor Sr. Rodrigo, a la pregunta formulada pel Sr. Villalonga, en el Ple
anterior:
“8.7.- Sr. Villalonga:
4. Quines actuacions tenen previstes realitzar a La Marina i Sa Riba, en relació a l’aplicació
de les Ordenances Municipals. Canviaran les ordenances?
Com ha pogut veure avui, si que hi ha intenció i s’han canviat les ordenances. Quan a les
actuacions previstes, amb el que li ha comentat es pot donar per contestat.
Contestació verbal de la regidora Sra. Marí, a les preguntes de la Sra. Costa formulades en el Ple
anterior:
“8.1.- Sra. Costa: En relació a l’escola de Sa Bodega i atès que els obres estan paralitzades:
1. Què passa que no s’han començat les obres?
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2. Qui és el responsable del que està passant?
Sra. Marí: 1. Les obres de Sa Bodega, després de Nadal el projecte modificat per preservar les
restes arqueològiques estava acabat. En febrer es varen reprendre les obres, perquè l’Ajuntament
va promoure l’aixecament de la suspensió a les zones no afectades pel modificat, mentre el Govern
Balear solucionava el problema econòmic per poder finançar l’increment que suposava.
El Govern Balear no va poder assumir la previsió que tenia de resoldre el tema econòmic, amb el
temps i forma que pensava, i es varen haver de tornar a parar les obres. Segons informació d’avui
mateix de la Conselleria d’Educació, el tema està a Intervenció i segurament es podran reprendre
prompta la totalitat de l’obra.
L’Alcaldessa es va oferir a que l’Ajuntament, fent un esforç pressupostari, assumiria si feia falta,
aquest increment mentre el Govern Balear resolia el tema econòmic, però es va desestimar aquesta
possibilitat, perquè la tramitació que hauria hagut de fer l’Ajuntament era més llarga que la del
Govern Balear.
2. A l’any 2007 quan la Sra. Costa va assumir l’Alcaldia, ja hi havia un projecte de Sa Bodega fet,
amb una assignació pressupostària per part del Govern Balear, acordada i sense cap tipus de
problema econòmic i pendent de licitar. En aquell moment varen decidir replantejar-lo en comptes
d’adjudicar-lo. Quan ells arribaren les obres estaven parades, el projecte s’estava refent. Si el tema
econòmic estàs resolt, podria fer tres o quatre mesos que s’haurien pogut reprendre les obres.
El Govern Balear i l’Ajuntament estant intentar resoldre els problemes econòmics, prenent les
mesures necessàries.
Contestació verbal de la regidora Sra. Marí a les preguntes formulades per la Sra. Martínez en el
Ple anterior.
8.4.- Sra. Martínez:
1. Quines activitats relaciones amb l’orientació laboral s’estan desenvolupant a Eivissa
Ocupació?
2. Quin personal contractat hi ha actualment a Eivissa Ocupació?
3. Quins convenis firmats hi ha relacionats amb Eivissa Ocupació?
4. Quines activitats relacionades amb la formació s’estan desenvolupant a Eivissa
Ocupació?
5. Hi ha algun pacte local nou per a l’ocupació de la ciutat d’Eivissa?
Sra. Marí: 1. A Eivissa ocupació ara mateix hi ha tres tècnics de grau mitjà que són orientadors
laborals, i un auxiliar administratiu. Aquestes persones basen la seua feina diària amb l’orientació
laboral en dos vessants, una fonamental és afavorir la inserció de les persones, i l’altra la
intermediació laboral.
2. Quan al servei d’orientació, són tres orientadors i un auxiliar administratiu. Tenen un contracte
laboral per a la realització dels seus serveis fins al 31 de gener de 2013. Quan a les accions
formatives, ara mateix hi ha un tècnic en formació i dos auxiliars administratius, i per primera
vegada són funcionaris interins.
3. Ara mateix, hi ha un conveni en practiques amb la Fundació Ignacio Wallis. Un conveni amb la
carnisseria Los Gallegos SL i amb Hiper Manacor SA. Un conveni amb Red de Gestión y
Prevención de Seguridad. I hi havia conveniat amb cinc empreses nàutiques. Tots aquests convenis
es fan per poder garantir les pràctiques i la formació de tots els cursos que s’estan fent en
col·laboració amb el SOIB.
4. Ara s’estan portant a terme tres cursos, un d’atenció sociosanitària a persones dependents a
institucions socials, un de carnisseria i elaboració de productes carnis, i un de monitor d’activitats de
temps lliure infantil i juvenil. Ja han acabat els cursos de vigilant de seguretat privada i el de
manteniment d’embarcacions nàutiques. Hi ha previsió que de setembre a desembre es facin dos
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cursos més, per primera vegada amb col·lectius vulnerables, un serà de zelador sanitari de 250
hores, i l’altre d’activitats administratives en relació amb el client de 310 hores.
5. L’anterior legislatura l’any 2008-2009, es va suprimir el darrer pacte local que hi havia hagut a
l’Ajuntament que era del 2005, i des de llavors no se n’ha posat cap altre en marxa.
Contestació verbal del regidor Sr. Mayans a les preguntes formulades pel Sr. Villalonga en el Ple
anterior.
8.7.- Sr. Villalonga:
1. Hi ha algun pla específic per a la prevenció d’incendis a Dalt Vila?
2. Hi ha algun pla específic d’actuació quan hi ha un incendi Dalt Vila?
Sr. Mayans: 1. Ho desconeix, però si que des de la Regidoria de Medi Ambient s’està treballant en
un nou pla d’emergències, en col·laboració amb Protecció Civil, Ambulàncies, Policia Local i
Bombers.
2. El pla que hi ha és el que està organitzat per la Policia Local, quan a carrers per possibles
moviment de cotxes que molestin. En aquest cas són els bombers que depenen del Consell Insular,
els que tenen un pla per a Dalt Vila.
Contestació escrita del regidor Sr. Mayans, a la pregunta formulada pel Sr. Ferrer en el Ple anterior.
“8.6.- Sr. Ferrer:
1. Quan va costar l’informe jurídic sobre el plec de neteja, i com es va contractar?
L’informe jurídic sobre el plec de neteja va tenir un cost de 15.619,95 euros i va ser un contracte
menor.
Joan Mayans Cruz
Regidor de Medi Ambient, Mobilitat i Protecció Civil
Ajuntament d’Eivissa”
Contestació de la Sra. Alcaldessa, a la pregunta formulada pel Sr. Villalonga en el Ple anterior.
8.7.- Sr. Villalonga:
Quin és el desplegament policial previst per a la zona de la Marina i Sa Riba per a l’estiu?
Sra. Sánchez-Jáuregui: El proper dilluns tendran la Junta Local de Seguretat, i aquests dispositius
s’acordaran en aquesta Junta, amb la qual cosa en el proper Ple, i sempre que no posin en risc les
mesures de seguretat, se l’informarà de quin és aquest desplegament.
S’aixeca la sessió a les quinze hores i quaranta minuts. La Sra. Alcaldessa de conformitat a l’article
88.3 del ROF, permet al públic assistent intervenir en algun tema d’interès per a l’Ajuntament, però
demana que siguin breus dona lo llarga que ha set la sessió.
Intervé el Sr. Juan Antonio Torres:
Ha set durant 26 anys funcionari d’aquest Ajuntament, durant els quals ha exercit 20 anys el treball
de tècnic de Cultura en funcions; 20 anys de secretari delegat dels Patronats de Música i del Museu
d’Art Contemporani i 10 anys de regidor de l’Orquestra Simfònica Ciutat d’Eivissa.
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He set distingit dues vegades per l’Ajuntament d’Eivissa, la primera vegada pel Sr. Enrique Fajarnés
i la segona vegada per la Sra. Lurdes Costa per la meua labor en pro de la música en el Municipi
per als ciutadans de forma altruista.
En 2009 me presentaren a un cantant que es nomena Aurelio Gabaldón. Vaig estar en contacte
amb ell durant varis mesos desde el patronat i la regidoria de festes, perquè donés uns concerts. Al
final el concert de festes no es va poder portar a terme, molt a pesar meu, i el que va rebre en
contestació de tot això, va ser en el mes de juliol un escrit presentat a l’Ajuntament d’Eivissa, a la
Sra. Alcaldessa, a on es feien vexacions injustes contra la meua persona, injuries i atemptat també
al meu honor i a la meua pròpia imatge.
Resulta que al març es va enterr que l’orquestra simfònica està preparant un concert amb aquest
senyor.Els he enviat a la Sra. Alcaldessa i a la Sra. Lina Sansano, fotocopia d’aquest escrit, no
rebent ninguna resposta. Per què fan el concert amb aquest senyor?
Li prec per favor Sra. Alcaldessa que no el contractin i el declarin cantant non grat a aquest
Municipi, mentrestant no es retracti de tot el que va dir contra jo. Moltes Gracies.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Pren nota de tot el que ha dit. Li contestaran la carta o el citaran i parlaran
d’aquest tema.
Sra. Sansano: El felicita per tots els anys de dedicació i feina que ha fet cap a l’Ajuntament en pro
de la música.
Fa referència a un conflicte que no entraran a jutjar perquè no hi eren presents. No creuen que si es
contracte aquesta persona sigui per agreujar ni per desagreujar ningú. La única persona que
actualment podria dir alguna cosa és l’altra que també és esmentada a la carta, li varen preguntar i
va contestar que no en volia saber res, que contractessin a qui volguessin, i això és el que faran
perquè amb tots els respectes, si el contracten serà una bona actuació que els ciutadans d’Eivissa
es mereixen.
No digui que no li contestaren, perquè el va rebre en el seu despatx i l’únic que va aconseguir és
que l’ amenacés.
Sra. Sánchez-Jáuregui: El rebrà i parlaran d’aquest tema privadament.
Intervé la Sra. Carmen Tur: L’Alcaldessa en un Ple li va dir que ella estava representada pel Sr.
Villalonga, tal vegada sí. Avui serà la seua última intervenció en un Ple perquè veu que no serveix
per res. Avui aquí hi havia moltes persones, suposa que per interès particular, perquè quan han
tractat el seu tema se n’han anat.
Ella ha estat aguantant els Plens, des del principi al final, i en tots els temes no hi ha hagut cap
interès particular seu.
Tal vegada hauria d’haver començat la seua intervenció felicitant a la nova Interventora.
També vol felicitar a dos regidors per les seues brillants actuacions, com ha set la Sra. Boned i el
Sr. Ferrer.
Sra. Sánchez-Jauregui: Avui no li ha dit res i la deixat parlar. Pot venir als Plens i sap que sempre
que diu alguna cosa és bo per a la ciutat, i creu que és una bona manera d’ajudar a l’Ajuntament.
Sra. Costa: Només vol afegir, que efectivament coneix aquest document que menciona el Sr.
Torres, i tot i que es va iniciar un conflicte pot ser de tipus personal, el Sr. Torres estava fent la seua
feina, i ella com antiga cap, defensa en tot moment el paper que va fer, perquè defensava la
institució i els interessos d’aquesta, i creu que es converteix en un problema de la institució, en el
moment en què s’entrega un document per escrit, i es fan d’una manera molt injusta unes
afirmacions inoportunes, inadequades i ofensives, que el Sr. Torres sap que ella no comparteix en
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absolut, i que el cantant al que es refereix va deixar de ser persona grata per a la corporació que
ella representava.
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les setze hores del dia, de la qual s’estén
la present Acta que consta de cinquanta-set folis que, amb mi el Secretari, firmen tots els
assistents.
De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific.
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