
Secretaria General 

O R D R E   D E L   D I A 
 
1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior. 
 Acta núm. 6/12, ordinària de data 26 d’abril. 
2n. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Municipal de Medi Ambient. 
3r. Deixar sense efecte el Pla Econòmic Financer per al període 2010-2012. 
4t. Aprovació inicial de l’acord de dissolució del Consorci Eivissa Mirall. 
5è.Mocions amb proposta d’acord: 
1.- Moció del Grup Municipal Nova Alternativa, amb proposta d’acord per tal que s’insti al Parlament 
de les Illes Balears, la redacció i aprovació del Reglament de la Llei 1/2007, de 16 de març, contra 
la contaminació acústica de les Illes Balears. 
2.- Moció del Grup Municipal Nova Alternativa, amb proposta d’acord sobre compromís de la 
Corporació amb el control de la contaminació acústica en el municipi. 
3.- Moció del Grup Municipal Nova Alternativa, amb proposta d’acord per tal que s’insti a l’òrgan 
competent l’atrac a la zona del “Martillo” de les embarcacions dedicades únicament al transport de 
passatges de la línia Eivissa-Formentera. 
4.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per  
Eivissa, amb proposta sobre finançament del Pla Insular d’Obres i Serveis 2012. 
5.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord sobre l’anunci del 
govern d’Espanya de reformar la Llei 2/2010 de salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de 
l’embaràs. 
6è. Decrets i comunicacions: 

1. Donar compte del Decrets d’Alcaldia de liquidació any 2011 dels pressupostos de l’Ajuntament, 
Patronat Municipal d’Esports, Patronat Municipal del MACE i Patronat Municipal de Música. 

2. Donar compte de l’informe d’Intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària de la liquidació del Pressupost General de la Corporació, corresponent a 
l’exercici de 2011. 

7è. Mocions sense proposta d’acord 
1. Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, de control sobre actuacions en matèria de 
mobilitat. 
8è. Precs i preguntes. 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB CARÀCTER ORDINARI, PER L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 28 DE JUNY DE 2012. 
 
ASSISTENTS: 
 
Sr. Alcaldessa-Presidenta: 
 
Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez 
 
Srs. Regidors: 
 
Sr. Juan Daura Escandell 
Sra. Catalina Sansano Costa 
Sra. María del Pilar Marí Torres 
Sr. Juan Mayans Cruz 
Sra. Maria del Mar Sánchez Gutiérrez 
Sra. Miriam Valladolid Portas 



 
 
 
 

 
2 

Secretaria General 
  

 
 
 
PLE ORDINARI 
Dia 28 de juny de 2012 

Sr. Ignacio Rodrigo Mateo 
Sr. Alejandro Marí Ferrer 
Sr. Raimundo Prats Ramos 
Sr. Constantino Larroda Azcoitia 
Sra. Lurdes Costa Torres 
Sr. Marcos Costa Tur 
Sr. Enrique Francisco Sánchez Navarrete 
Sra. Maria Angeles Martínez Corderas 
Sr. Rafael Ruiz González 
Sra. Montserrat Garcia Cuenca 
Sr. Ildefonso Molina Jiménez 
Sr. Vicente Ferrer Barbany 
Sr. Antonio Villalonga Juan 
 
Srs. que falten amb excusa: 
 
Sra. Maria del Carmen Boned Verdera 
 
Secretari-Acctal.: 
 
Sr. Joaquim Roca Mata 
 
Interventora-Acctal: 
 
Sra. María José Vegas Hernando 
 
 

ACTA NÚM. 9/12 
 
 A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les deu hores i trenta minuts del dia vint-i-vuit de juny 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: Volen donar la benvinguda al Sr. Ruiz, l’han trobat a faltar.  
 
 

DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA 
 
 

1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior: 
 
 Per unanimitat s’acorda l’aprovació de l’Acta de la sessió anterior núm. 6/12, ordinària de 26 
d’abril. 
 
 
2n. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Municipal de Medi 
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Ambient: 
 
Donat compte de la proposta d’acord de la Regidoria de Mobilitat, Medi Ambient i Protecció Civil, 
del tenor literal següent: 
 
“PROPOSTA D’APROVACIÓ PEL PLE DE L'AJUNTAMENT D'EIVISSA PER LA MODIFICACIÓ 
DE LA TIPIFICACIÓ D’INFRACCIONS I EL RÈGIM SANCIONADOR DE L'ORDENANÇA 
MUNICIPAL DE  PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT EN RELACIÓ A LA NETEJA DE LA VIA 
PÚBLICA. 
 
L’ordenança municipal de protecció del medi ambient d’aquest ajuntament va ser publicada al BOIB 
en data 26 de desembre de 1995. Des de la seva aprovació s’han anat derogant i adaptant a la 
nova normativa i a les noves circumstàncies municipals, aspectes com la contaminació acústica o la 
gestió dels residus, ara regulats per ordenances específiques. 
 
Queden regulats encara per aquesta ordenança, entre d’altres, els aspectes relacionats amb la 
neteja de la via pública, recollits al Títol VI, Capítol 2, Seccions 2 i 3: 

- Neteja de carrers, patis i elements de domini particular (art. 245) 
- Neteja de voravies (art. 246) 
- Franges de neteja (art. 247) 
- Espolsada de balcons i finestres (art. 248) 
- Retirada de runes (art. 249) 
- Neteja de quioscs o altres instal·lacions (art. 250) 
- Parts dels immobles (art. 521) 
- Neteja en operacions de càrrega i descàrrega (art. 252). 
- Transport de terres, runes i carbons (art. 253) 
- Neteja de vehicles (art. 254) 
- Neteja de circs, teatres i atraccions itinerants. 
- Llançament de residus i escombraries (art. 256) 
- Ús de papereres (art. 257) 
- Rentat de vehicles i manipulació de residus (art. 258) 
- Regatge de plantes (art. 259) 
- Excrements (art. 260) 

 
Donat l’efecte que tots aquests aspectes tenen en l’estat de neteja i l’impacte visual que pot 
suposar el seu incompliment en els ciutadans i visitants del municipi, als esforços que s’estan 
realitzant per part de l’Ajuntament en millorar la neteja i imatge municipal, així com degut als 
nombrosos incompliments que d’alguns d’aquests articles s’estan detectant al carrer, com és el cas 
dels excrements d’animals i transcorreguts prop de 17 anys des de l’aprovació d’aquesta ordenança 
es considera necessari: 
 

- La modificació del Títol VI, Capítol 3, Tipificació d’infraccions, art. 272.1 que estableix que es 
consideraran infraccions lleus: 

 
La deposició d’excrements d’animals domèstics, respecte dels seus propietaris, en llocs de trànsit 
de vianants. 
 
 Es considera que donada la mala imatge que l’incompliment d’aquest punt provoca al 
municipi, els costos que genera en la neteja municipal i fins i tot el risc higiènic que podria suposar, 
és necessari canviar la tipificació d’aquesta infracció de lleu a greu. 
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- La modificació de les sancions recollides al Títol VIII, Capítol 3, art. 294, Sancions respecte 
a la neteja de la via pública, que actualment estan establertes de la següent manera: 

 
Lleus: Multa de fins a 25.000 ptas 
Greus: Multa de fins a 50.000 ptas 
Molt Greus: Multa de fins a 100.000 ptas. 
 
Donada la gravetat que dels impactes que aquests incompliments poden suposar a la imatge 
municipal, la reiteració de les infraccions recollides en matèria de neteja que s’estan detectant al 
municipi i donat que aquestes sancions no han estat revisades en tot el temps que porta aprovada 
l’ordenança municipal, es considera convenient la modificació de les sancions, per a ser 
equiparades amb infraccions similars a l’espai públic recollides a altres ordenances com ara 
l’Ordenança per fomentar i garantir la convivència ciutadana i conductes cíviques a l’espai públic 
d’Eivissa. Es proposa, per tant, la mateixa graduació de sancions que les recollides a l’esmentada 
ordenança: 
 
Lleus: Multa de fins a 750 euros 
Greus: Multa de750,01 euros  fins a 1500 euros 
Molt Greus: Multa de1500,01 euros  fins a 3000 euros 
 
Així doncs, 
 
La proposta que es presenta al ple de l’Ajuntament d’Eivissa per a la seva aprovació és la 
següent: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 272 de l’Ordenança de Medi Ambient, 
Infraccions al règim de neteja, que quedarà redactat de la següent forma: 
 
1. Es consideraran infraccions lleus: 
- llençar, manipular o dipositar residus, deixalles, i escombraries a les vies públiques o privades, en 
els seus accessos i solars, o en finques tancades o sense tancar; 
- rentar, netejar i manipular vehicles a la via pública; 
- regar les plantes, sempre que es puguin generar molèsties als ciutadans o danys a la via pública; 
 
2. Es consideraran infraccions greus: 
- la reincidència en la comissió d'infraccions lleus. 
- La deposició d’excrements d’animals domèstics, respecte dels seus propietaris, en llocs de trànsit 
de vianants 
- la col·locació d'elements publicitaris de qualsevol tipus en edificis inclosos en el catàleg Històric 
Artístic de la localitat; 
- la publicitat massiva als carrers sense llicència prèvia, mitjançant cartells, pintades, octavilles i 
altres mitjans que provoquin enlletgiment general i brutor notòria a la població. 
 
3. Es considerarà infracció molt greu: 
- la reincidència en la comissió d'infraccions greus. 
 
SEGON.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 294 de l’Ordenança de Medi ambient, 
sancions respecte a la neteja de la via pública, que quedarà redactat de la següent forma: 

 
“Aquestes infraccions administratives, tipificades a l'article 272 d'aquesta ordenança seran 
sancionades de conformitat a les següents quanties: 
 
1. Lleus: 
- Multa de fins a 750 euros 
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- Recollida de fems, residus i deixalles mal situades, posterior dipòsit en lloc legalment habilitat i 
neteja de l'àrea afectada per part del propietari o per part de l'ajuntament a càrrec del responsable. 
2. Greus: 
- Multa de 750,01 euros  fins a 1500 euros 
- Retirada dels elements publicitaris col·locats o distribuïts per part de l'empesa anunciadora o bé 
per part de l'ajuntament a càrrec del responsable. 
- Recollida de fems, residus i deixalles mal situades, posterior dipòsit en lloc legalment habilitat i 
neteja de l'àrea afectada per part del propietari o per part de l'ajuntament a càrrec del responsable. 
3. Molt greus: 
- Multa de 1500,01 euros  fins a 3000 euros 
- Recollida de fems, residus o deixalles mal ubicades, posterior dipòsit en lloc legalment habilitat i 
neteja de l'àrea afectada per part del propietari o per part de l'ajuntament a càrrec del responsable. 
- Retirada dels elements publicitaris col·locats o distribuïts per part de l'empresa anunciadora o bé 
per part de l'ajuntament a càrrec del responsable. 
 
TERCER.- Que se sotmeti a informació pública mitjançant anunci al boib i taulell d’anuncis de 
l’Ajuntament per període mínim de trenta dies per formular reclamacions, objeccions o 
observacions, de conformitat amb el que disposa l’article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de 
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears. 
 
És tot el que es proposa als efectes oportuns. 
 
Eivissa, 28 de Juny de 2012 
        VºBº 
Sgt. Sandra Romero Ramón    Juan Mayans Cruz 
Tècnica de Medi Ambient    Regidor de Mobilitat, 
       Medi Ambient i Protecció Civil” 
 
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Urbanisme, Obres, Medi Ambient i Serveis 
Municipals. 
 
Intervencions: 
 
Sra. Sánchez-Jáuregui: Abans de donar la paraula, vol explicar que encara que va venir informat 
per la Comissió Informativa, hi ha una petita modificació que ja han comentat amb els equips de 
l’oposició. Al principi s’havia posat la infracció com a molt greu, i l’import mínim eren 1.500 euros, 
però han estimat  que realment és més adequat  que la infracció greu i que l’import comenci per 751 
fins a 1.500 euros. Si hi ha reincidència passarà a molt greu, i seria de 1.501 a 3.000 euros. 
 
Sr. Ruiz: Agraeix les seues paraules, i està content de veure’ls de nou. 
A la comissió els diferents grups de l’oposició, varen veure que el camí que prenia l’equip de govern 
era equivocat i que es podia discutir. Ara l’equip de govern creu que el correcte seria baixar la 
sanció de molt greu a greu. 
L’experiència els diu que el més important, no és la sanció sinó que hi hagi un control. L’objectiu de 
la mesura la deixen amb interrogant, sobretot perquè creuen que hi ha maneres més factibles 
perquè això sigui efectiu. 
 
Sr. Ferrer: La quantitat de la multa no li pareix coherent, doncs pel tancament una hora tard d’un 
bar, que afecta a molts vesins i que produeix molt més problemes, la sanció és la mateixa que per 
l’excrement d’un ca. Creu que hauria set més efectiu posar una quantia més baixa o utilitzar altres 
sistemes per disuadir  als infractors.  
 
Sr. Villalonga: Felicita al Sr. Ruiz per haver-se reincorporat. 
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La sanció és solament una part de la possible solució del problema. Aquesta modificació la 
recolzaran amb la modificació de la redacció, però creu que s’han asseure per veure com es pot 
solucionar aquest problema d’una vegada, doncs aquesta no és la solució definitiva. 
 
Sr. Mayans: Donada la mala imatge que l’incompliment d’aquest punt provoca a la ciutat, es 
proposa la pujada d’aquesta sanció a 750 euros. Aquesta ordenança no es modificava des de l’any 
1995, i encara apareixien les multes en pessetes: les lleus 25.000 ptes., les greus 50.000 ptes., i les 
molt greus 100.000 ptes. Ara el que es modifica és la sanció per deposició d’excrements d’animals 
domèstics a llocs de trànsit de vianants. 
A les reunions amb les associacions de vesins i comerciants, han vist que aquesta sanció s’havia 
de modificar. 
No és comparable el tema de sancions a bars amb les d’excrements. 
 
Sr. Ruiz: Estan d’acord amb el que ha dit el Sr. Ferrer. Aquesta ordenança desvirtuarà altres 
infraccions greus. Hi ha altres sancions que posa l’Ajuntament molt importants, que són bastant 
inferiors. Els preocuparia que l’objectiu fos un afany recaptatori. 
Haurien d’obligar que els propietaris de cans duguessin bossetes, i sinó les duen multar. Seria més 
efectiu. 
S’han de buscar mesures que no espantin a la ciutadania. Demà aconseguiran un titular però res 
més. 
 
Sr. Ferrer: No ha barrejat res. Les sancions han de ser proporcionals al mal que es fa. Posar al 
mateix nivell tancar un bar una hora tard que un excrement de ca li pareix absurd, perquè no té el 
mateixos efectes per a la ciutadania. 
Creu que haurien d’anar per una altra línia i el sistema no és pujar taxes i multes,sinó buscar la 
conscienciació cívica d’alguna altra manera. 
 
Sr. Villalonga: Quan vulguin buscar altres arguments, a part d’augmentar les sancions, per part del 
seu grup trobarà diàleg i més possibilitats a part del que es proposa avui. Com ha dit abans, això no 
és la solució a aquest problema. 
 
Sr. Mayans: Aquest canvi d’infracció que passa de greu a lleu, es pot comparar amb altres que avui 
continuen a la mateixa ordenança, com per exemple, la retirada d’elements publicitaris, recollida de 
fems o deixalles mal col·locades, etc., però no es pot comparar amb les sancions per negligència 
de bars. 
Pensen que aquesta mesura tindrà un efecte dissuasori i només perjudica als infractors. Volen una 
ciutat de primera en el tema de neteja. 
 
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 del Sr. Ferrer, i l’abstenció de les Sres. Costa, Martínez, García i Srs. Costa, 
Sánchez, Ruiz i Molina. 
 
 
3r. Deixar sense efecte el Pla Econòmic Financer per al període 2010-2012: 
 
Donat compte de la proposta d’acord, del tenor literal següent: 
 

“PROPOSTA D’ACORD 
 
Atès que l’aprovació del Pressupost General de la Corporació per a l’exercici 2009 va provocar 
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l’incompliment de l’Objectiu de la Llei d’Estabilitat Pressupostària, aquest Ajuntament va acordar en 
sessió ordinària del Ple de la Corporació celebrada el dia sis de maig de 2009 l’aprovació d’un Pla 
Econòmic Financer per el període 2010-2012 amb l’objectiu de restablir l’equilibri pressupostari en 
un termini màxim de tres anys, de conformitat amb l’establert als articles 19 i 21 del Reial Decret 
Legislatiu 1463/2007, de 2 de novembre. 
 
Vistes les conclusions de l’informe d’avaluació del compliment de l’Objectiu d’Estabilitat 
Pressupostària de la Liquidació del Pressupost General de la Corporació corresponent a l’exercici 
2011 emès per l’Interventor Acctal en data 30 d’abril de 2012 i tenint en compte que la Liquidació 
del Pressupost General de la Corporació de l’exercici 2011 compleix amb l’Objectiu d’Estabilitat 
Pressupostària calculat segons la definició continguda en el SEC-95, es proposa al Ple de la 
Corporació de conformitat amb el disposat a l’article 21.2 del Reial Decret Legislatiu 1463/2007, de 
2 de novembre, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
PRIMER.- Deixar sense efecte el Pla Econòmic Financer d’aplicació per al període 2010-2012 que 
va ésser aprovar pel Ple de la Corporació en data 6 de maig de 2009. 
 

Eivissa, 20 de juny de 2012. 
L’ALCALDE, 
En funcions 

Sgt.: Juan Daura Escandell” 
 
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa Econòmica i d’Administració Municipal. 
 
Intervencions: 
 
Sr. Molina: Li agradaria que els hi expliquessin que és el Pla Econòmic Financer, d’on ve, quin és 
el motiu pel qual ara es pot deixar sense efecte, i quines conseqüències positives té sortir d’aquest 
pla per a l’Ajuntament. 
 
Sr. Daura: A l’any 2009, la Corporació va aprovar un pressupost que no complia la llei d’estabilitat 
pressupostària, per la qual cosa va ser necessari aprovar un pla econòmic financer que permetés 
tornar a l’estabilitat pressupostària. Aquest pla va ser aprovar pel Ple en data 6 de maig de 2009 i 
estava previst que tingués un recorregut de 3 anys, des del 2010 fins al 2012, ambdós inclosos. 
La liquidació del pressupost de 2011, va posar de manifest el compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i per tant donant compliment a la Llei, el Ple, que és el que va aprovar el 2009 el pla 
de sanejament, és el que té que aprovar ara deixar-lo sense efecte. 
 
Sr. Molina: No li ha explicat perquè es pot sortir ara del pla econòmica financer, ni tampoc quines 
conseqüències té per a l’Ajuntament sortir-ne. 
Efectivament l’any 2009 aquest Ajuntament va emprendre una sèrie d’inversions, la principal de les 
quals era l’adquisició de la Torre del CETIS, on estan ara molts dels serveis municipals. Això va 
suposar un desemborsament molt important, que efectivament fa obligatori desenvolupar un pla que 
permeti garantir que al cap d’un cert temps, en aquest cas 3 anys, l’Ajuntament torna a reunir una 
sèrie de ratios sobre el seu estat financer i  que torna a estar en equilibri. 
Aquest pla parteix d’un anàlisi global de l’estat de la Corporació. Parla dels anys tancats de 2007 i 
2008, i les dades que dona són bones. Diu que l’Ajuntament està en una bona situació, que té la 
capacitat d’entrar en altres crèdits, etc., i estableix una sèrie d’objectius que haurien de complir-se 
en la liquidació del pressupost de 2012. 
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L’equip de govern anterior, en els pressupostos de 2009, 2010 i 2011, va prendre una sèrie de 
mesures, amb l’objectiu que al cap dels 3 anys l’Ajuntament tornés a estar en la mateixa situació 
d’estabilitat financera. 
Arriben a la liquidació de 2011 i veuen que es dades són molt positives. Li sorprèn que l’equip de 
govern s’ha dedicat durant els primers 6 mesos del seu mandat a dir tot el contrari. 
Tenen el privilegi de governar una ciutat que té uns comptes sanejats i un endeutament acceptable, 
i han dit moltes coses que no són veritat. Està content perquè es poden fer coses. 
El model de finançament municipal que està aplicant l’equip de govern, és el mateix que abans 
perquè és el lògic. 
Estan molt contents que amb una any d’antelació, hagin tornat dins de l’estabilitat pressupostària. 
Vol recalcar que això s’ha fet sobre els pressupostos de 2009, 2010 i 2011 dels anteriors equips de 
govern, i no entén perquè han utilitzat políticament unes dades que no eren dolentes. 
Votaran a favor d’aquesta proposta, però està decepcionat de la utilització de les dades que han fet 
per objectius polítics. 
 
Sr. Ferrer: Ara ja no podran fer discursos victimistes. Espera que a partir d’ara siguin capaços de 
gestionar aquest Ajuntament com correspon i com els ciutadans necessiten. 
 
Sr. Daura: Està convençut que tots han intentat fer-ho el millor possible, però vol recordar que la 
Plaça de bous estava pendent de pagar i pujava 1.200.000 euros que estan pagant ara. 
L’expropiació d’Illa Plana està pendent de pagar, i són 600.000 euros que han de pagar. Hi ha un 
modificat d’una nau de 530.000 euros que hauran de pagar ara. 
Han tengut que treure totes les inversions per poder fer front als embargaments d’ITUSA per valor 
1.500.000 euros.  
No podran fer inversions ni aquest any ni el que ve per culpa seua. No estan les coses com per fer 
les proclames que ha fet. A més amb la nova llei d’estabilitat ja veuran per on surten. 
 
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat, amb els vots a favor de les Sres. Sánchez-Jáuregui, 
Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid, Costa, Martínez, García i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, 
Prats, Larroda, Costa, Sánchez, Ruiz, Molina i Ferrer, i l’abstenció del Sr. Villalonga. 
 
 
4t. Aprovació inicial de l’acord de dissolució del Consorci Eivissa Mirall: 
 
Donat compte de la proposta d’acord, del tenor literal següent: 
 

“PROPOSTA DE DISOLUCIÓ DEL CONSORCI EIVISSA MIRALL 
 
Atès que l’article 5 dels Estatuts del Consorci Pla Mirall Eivissa publicats en el BOCAIB núm. 29 de 
dia 03.03.1998, assenyala que el Consorci es dissoldrà entre altres, per acord unànime, de tots els 
seus membres. 
 
Atès que a la Junta Rectora del Consorci Eivissa Mirall celebrada en data 18 de novembre de 2011 
es va acordar proposar al Consell de Govern de les Illes Balears i al Plenari de l’Ajuntament 
d’Eivissa la dissolució del Consorci. 
 
Atès que el Consorci ja ha complert els objectius per els que va ser constituït, mitjançant la present i 
de conformitat al previst a l’article 47 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre municipal i de règim 
local de les Illes Balears es proposa al Plenari de l’Ajuntament d’Eivissa l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
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1.- Aprovar inicialment  la dissolució del Consorci Eivissa Mirall. 
 
2.- Sotmetre a informació pública el present acord per un termini d’un mes, com a tràmit previ per a 
la seva aprovació definitiva. 
 
3.- En cas de que no es formulin  al·legacions dins el termini citat anteriorment, l’aprovació inicial de 
la dissolució del consorci s’entendrà com a definitiva. 
 
4.- Comunicar dit acord a la Junta Rectora del Consorci Eivissa Mirall. 
 

Eivissa, 20 de juny de 2012. 
Sgt: Juan Daura Escandell” 

 
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa Econòmica i d’Administració Municipal. 
 
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat, amb els vots a favor de les Sres. Sánchez-Jáuregui, 
Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid, Costa, Martínez, García i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, 
Prats, Larroda, Costa, Sánchez, Ruiz, Molina i Ferrer, i l’abstenció del Sr. Villalonga. 
 
 
5è.Mocions amb proposta d’acord: 
 
5.1.- Moció del Grup Municipal Nova Alternativa, amb proposta d’acord per tal que s’insti al 
Parlament de les Illes Balears, la redacció i aprovació del Reglament de la Llei 1/2007, de 16 de 
març, contra la contaminació acústica de les Illes Balears. 
 
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 
 

 La contaminación acústica es un grave problema que afecta directa y negativamente a la 
convivencia y calidad de vida de los ciudadanos. 
 Que en los últimos años, se ha incrementado la cantidad de negocios que general 
contaminación acústica, siendo un grave problema para los vecinos de esta ciudad. 
 Que en el 16 de marzo de 2007, se aprobó la Ley 1/2007 contra la contaminación acústica de 
las Illes Balears. 
 Que en la citada ley, se cita en multitud de artículos el desarrollo reglamentario de la misma, sin 
que hasta la fecha se haya legislado esta normativa. 
 

SOLICITA 
 
 Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal la siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 Instar al Parlamento de las Illes Balears, la redacción y aprobación del reglamento de la ley 
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1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de las Illes Balears. 
 

Eivissa, a 22 de junio de 2012 
Fdo. Antonio Villalonga Juan” 

 
Intervencions: 
 
Sr. Villalonga: La Llei 1/2007 cita a la seva exposició de motius, que per a la seva total aplicabilitat 
es requereix un desenvolupament reglamentari. Aquesta Llei ja té 5 anys. A ningú se li escapa que 
la remor en aquesta Illa i en aquest municipi comença a ser un problema molt greu, i per això la 
seua proposta és demanar al Parlament Balear que reguli aquest reglament tant necessari. 
 
Sr. Ruiz: Anuncia que votaran a favor. Creu que s’han de posar molt seriosos amb aquest tema. 
L’Illa i la ciutat en concret tenen problemes amb el tema de les remors que s’agreugen molt a l’estiu. 
Tots plegats haurien de fer un plantejament perquè això no vagi a més. 
 
Sr. Mayans: Hi ha una disposició transitòria segona de la Llei 1/2007, que deia que les ordenances 
municipals aprovades, s’havien d’adaptar a la Llei en el termini d’un any desde l’aprovació del 
Reglament. Des de que es va aprovar la Llei fins ara no s’ha fet cap reglament, per tant han passat 
5 anys, i hi ha un buit i una incertesa legal sobre aquest tema.  
 
Sr. Villalonga: Hi ha molt articles de la Llei que parlen del Reglament. Fa falta cobrir el buit, per la 
qual cosa l’Ajuntament pot instar al parlament que reglamenti. Consideren que la salut dels 
ciutadans és fonamental i per tant els demana que votin a favor d’aquesta moció. 
 
Sr. Mayans: La disposició transitòria segona del Decret Llei 7/2012, publicat en el BOIB de 21 juny 
de 2012, aprovava aquests dos punts: 
1. Les ordenances municipals aprovades i les zones declarades acústicament saturades abans de 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei s’han d’adequar a la legislació bàsica estatal i a aquesta Llei abans 
del 30 de juny de 2013. 
2. Fins que no tengui lloc l’adaptació esmentada, són directament aplicables les previsions de la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del soroll, els seus reglaments de desplegament parcial i aquesta Llei, 
particularment pel que fa a la prohibició d’activitats els valors d’emissió acústica dels quals estiguin 
en els marges i els horaris previstos en la normativa esmentada. 
 
Per tant no és necessari instar al Govern Balear, perquè el decret 7/2012 permet que l’obligació 
d’adaptar-se sigui de l’Ajuntament.  Vol recordar que del 2007 al 2011 el partit popular no 
governava.  
 
Sra. Sánchez-Jáuregui: Com que la següent moció també està presentada per Nova Alternativa. 
Proposa unir les dues propostes i elevar-les al Consell d’Alcaldes, per estudiar si és suficient amb el 
que ja hi ha establert en el nou decret llei, o si seria convenient instar al Govern Balear perquè es 
desenvolupés un reglament. 
 
Sra. Costa: Estan d’acord amb la filosofia de les dos mocions que presenta el Sr. Villalonga. Creu 
que està bé que es miri de fer tot l’esforç possible. Hi ha que revisar les ordenances i després fer-
les complir, i adquirir aquest compromís en primera persona. 
Pensaven votar a favor de les dues mocions. També li pareix una bona idea tractar-ho en el Consell 
d’Alcaldes. 
 
Es fa la següent nova proposta: Sol·licitar al Consell d’Alcaldes que estudiï si, a la vista de 
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l’establert al Decret Llei 7/2012, es considera necessari la redacció del Reglament previst a la Llei 
1/2007. 
 
Sotmesa a votació la nova proposta és aprovada per unanimitat. 
 
5.2.- Moció del Grup Municipal Nova Alternativa, amb proposta d’acord sobre compromís de la 
Corporació amb el control de la contaminació acústica en el municipi. 
 
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 
 

 El artículo 4.1 de la Ley 1/2007 de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de las Illes 
Balears, define como ruido: cualquier sonido que molesta o incomoda a los seres humanos, o que 
les produce o tiene el efecto de producirles un resultado psicológico y fisiológico adverso. 
 Que en el último año, se ha producido un sensible incremento en la generación de 
contaminación acústica en al Playa den Bossa, zona perteneciente a los municipio de Eivissa y 
Sant Josep, así como en la zona del puerto de Eivissa. 
 Que desde Puig des Molins y Sa Riba, se han denunciado los ruidos diarios y constantes en la 
temporada estival, procedentes de Playa den Bossa y La Marina/Sa Riba respectivamente. 
 Que en la actualidad, el ayuntamiento de Sant Josep, carece de ordenanzas municipales que 
regulen la contaminación acústica. 
 Que el ayuntamiento de Eivissa, debe velar por la salud de los ciudadanos del municipio y por el 
cumplimiento de la leyes, reglamentos y ordenanzas municipales, en especial la Ordenanza 
Municipal de Protección del Medio Ambiente y la Salud frente a la Contaminación Acústica. 
 

SOLICITA 
 
 Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal las siguientes: 
 

PROPUESTAS DE ACUERDO 
 
 1.- Ratificar el compromiso de esta corporación con el control de la contaminación acústica en 
todo el término municipal de Eivissa. 
 2.- Crear una “Mesa de salud acústica” del municipio de Eivissa, para controlar, evaluar y 
proponer medidas que eviten, reduzcan y limiten la contaminación acústica. 
 3.- Instar al Ayuntamiento de Sant Josep, al cumplimiento de la Ley 1/2007 de 16 de marzo, de 
contaminación acústica. 
 

Eivissa, a 22 de junio de 2012 
Fdo. Antonio Villalonga Juan” 

 
Intervencions: 
 
Sra. Sánchez-Jáuregui: Normalment les mocions es voten en conjunt, però aquí hi ha tres punts, i 
l’equip de govern està d’acord amb el primer punt. 
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El segon punt, entenen que seria bo també sotmetre’l al Consell d’Alcaldes, perquè en tot cas és un 
tema més general de tots els Ajuntaments, perquè estan verificant que alguns locals de Sant Josep 
estant molestant a la zona de Puig des Molins. 
 
Pel que fa al tercer punt, s’ha instat a l’Ajuntament de Sant Josep perquè es va demanar per part 
dels vesins de Puig des Molins. Personalment va parlar amb l’Alcaldessa, i li va dir que ja s’estan 
prenen les mesures, i que no té inconvenient en enviar els resultats de les actuacions que s’estan 
fent. 
 
Sr. Villalonga: Li fa por portar coses al Consell d’Alcaldes, perquè els grups de l’oposició no hi 
tenen representació, i dona la sensació que no té resultats en el que és la vida diària de les 
persones. 
Crear una Mesa de salut acústica, sí que es una cosa que ho pot fer l’Ajuntament, encara que 
després es faci a nivell insular. Fer una mesa de salut acústica ve derivat, perquè hi ha molts 
col·lectius que se senten afectats i que tenen coses a dir. 
Preferiria que el Ple de l’Ajuntament, aprovi la creació d’una mesa de salut acústica per municipi, i 
que el Consell d’Alcaldes ho extrapoli a nivell insular. 
Hi ha molts problemes en el municipi, però la remor és un més. No vol dir que fer una mesa de salut 
acústica sigui la solució, però sí que podria ajudar. És millor que la facin pel municipi. 
 
Sra. Costa: Estan d’acord amb el Sr. Villalonga, que qualsevol esforç que es faci en temes de 
contaminació acústica, serà ben rebut pel grup PSOE-PACTE. Entenen que pot ser que es faci la 
nostra mesa de salut acústica, però que convidin al Consell d’Alcaldes perquè sinó una vegada més 
pot quedar coixa. Si es creen les diferents meses a cadascun dels Ajuntaments, després es poden 
unificar i que hi hagi una mesa general, perquè reben dels dos municipis colindants bona part 
d’aquesta contaminació. 
Amb la qual cosa, està bé mobilitzar-se i intentar prendre totes les decisions que siguin oportunes, 
amb el doble objectiu d’assegurar i garantir els descans dels vesins, a la vegada que s’asseguri i es 
garanteix que les empreses també compleixen amb la normativa. 
Creu que no es contradiu un acord amb l’altre. Es podrien aprovar les mocions tal qual venen 
presentades pel Sr. Villalonga, i després elevar-les al Consell d’Alcaldes. Té una mica més de fe 
amb el Consell d’Alcaldes que el Sr. Villalonga, perquè allí hi ha els màxims representants dels 
municipis, i si es prenen acords i tothom és conseqüent amb els acords, hauria de tenir 
transcendència a les institucions i als ciutadans. 
 
Sra. Sánchez-Jáuregui: Discrepa del que diu el Sr. Villalonga de que no estan representats en el 
Consell d’Alcaldes, perquè ella com a Alcaldessa representa a tot l’Ajuntament. 
Cadascuna de les propostes que han decidit portar al Consell d’Alcaldes, les han portat, les han 
defensat, i alguns dels acords adoptats han tingut transcendència, altres no s’han portat a terme, i 
altres tal vegada queden més diluïts, però això té solució i és qüestió d’insistir. 
Respecte a la mesa de salut acústica, no estan en desacord en sí mateixa, perquè de fet estan 
d’acord amb que l’Ajuntament segueixi cuidant molt el tema de les remors ja que són molt 
conscients de la importància que té que els vesins i residents puguin gaudir dels seus drets 
fonamentals, i la mesa de salut acústica que proposa el Sr. Villalonga, del que tracta és que cuidi 
del compliment d’aquests drets. Però el que veuen és que al parlar d’una mesa de salut acústica, és 
un tema indefinit, qui la forma, com és forma, que es farà ?. Per aquesta raó deia que s’hauria de 
sotmetre al Consell d’Alcaldes, és decideix com es formarà i qui la formarà, i a partir d’aquí tindrien 
la mesa de salut acústica. 
Si el Sr. Villalonga té por que al passar pel Consell d’Alcaldes, es quedi més diluïda, o que formin 
part d’ella els que no corresponguin, tal vegada hauria de definir més de quina manera volen que es 
formi, i partir d’aquí podrien votar d’una manera o d’una altra. 



 
 
 
 

 
13 

Secretaria General 
  

 
 
 
PLE ORDINARI 
Dia 28 de juny de 2012 

En tot cas amb el primer i tercer punt de la moció, hi estan d’acord, però amb el segon punt 
demanaria que es definís més, en quan a qui la forma, com es forma etc... 
 
Sr. Villalonga: La moció és crear una mesa de salut acústica per al municipi d’Eivissa. Com es farà 
ja ho estudiaran. La idea és que avui es voti crear la Mesa i a les Comissions discutiran la resta 
d’aspectes. 
Els text és obert perquè tots els grups hi puguin incloure opcions. Manté la moció. 
En relació al tema de Sant Josep, els vesins es queixen molt, per tant creu que s’ha d’instar a 
l’Ajuntament de Sant Josep perquè facin complir la normativa, i li agradaria que ens facin arribar les 
proves que estan fent. 
 
Els veins de puig d’es molins es queixen que hi ha catamarans que es paren a sota puig d’es molins 
amb música i molesten. Haurien d’instar a capitania marítima per evitar-ho. 
Creu que s’hauria de crear una mesa, està totalment obert als suggeriments dels grups municipals, 
però creu que s’ha d’afrontar el tema de la contaminació acústica de manera diferent de com s’ha 
fet fins ara. 
 
Sr. Mayans: Pensen que crear una mesa de salut acústica en el municipi, és una duplicitat més 
sobre les que ja existeixen. Sóm l’únic Ajuntament que té una Unitat de Medi Ambient, a més s’ha 
reorganitzat el tema de la unitat medi ambient i funciona molt bé. Hi ha inspectors sonomètrics 
formats i qualificats. Totes les queixes que es reben es traslladen directament a la UMA, que 
pertany a la policia local. 
Es reuneixen amb les associacions de vesins, que els hi fan arribar els seus suggeriments, queixes, 
i denuncies, i es remeten als Ajuntaments corresponents. Pensen que els Alcaldes de tota l’Illa ja 
assumeixen aquestes queixes, per tant crear una mesa de salut acústica, entenen que és una 
duplicitat. 
 
Sotmès a votació el primer punt de la moció proposada, és aprovat per unanimitat. 
 
Es fa una nova proposta del segon punt, del tenor literal següent: 
 
2. Instar al Consell d’Alcaldes la creació d’una Mesa de Salut Acústica Insular, on cada municipi 
decideixi els òrgans que formaran part de la mateixa en la seva representació, per controlar, avaluar 
i proposar mesures que evitin, redueixin i limitin la contaminació acústica. 
 
Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat. 
 
Es fa una nova proposta del tercer punt del tenor literal següent: 
 
3. Sol·licitar a l’Ajuntament de Sant Josep que informi dels resultats de les actuacions dutes a 
terme, en compliment de la Llei 1/2007 de Contaminació acústica, en relació a denúncies relatives 
al municipi d’Eivissa. 
 
Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat. 
 
5.3.- Moció del Grup Municipal Nova Alternativa, amb proposta d’acord per tal que s’insti a l’òrgan 
competent l’atrac a la zona del “Martillo” de les embarcacions dedicades únicament al transport de 
passatges de la línia Eivissa-Formentera. 
 
Donat compte de la moció, del tenor literal següent: 
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“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 el pasado 25 y 26 de abril, la autoridad portuaria, presentó un plan de reforma del puerto 
de Eivissa. 
 Que el pasado 2 de mayo, se solicitó con número de registro 9.672 “copia en formato papel o 
digital del proyecto de remodelación del puerto de Ibiza comentado por la Sra. Alcaldesa en el pleno 
ordinario celebrado el pasado 26 de abril”, sin que hasta la fecha haya sido entregado. 
 Que el equipo de gobierno del Ayuntamiento, se comprometió a explicar este plan de reforma al 
resto de grupos municipales de la institución y que hasta la fecha, no se ha producido dicha 
reunión. 
 Que por los dos motivos anteriores citados, existe un gran desconocimiento de este grupo 
municipal, sobre las intenciones de la corporación en relación a los usos que se pretenden dar al 
puerto, principalmente al tránsito de pasajeros, vehículos y mercancías de la línea Eivissa-
Formentera, de gran importancia comercial para el barrio de La Marina. 
 Que existe una preocupación por las molestias que ocasionaría el tránsito de mercancías y 
vehículos, en el caso de realizarse el embarque en la zona del “Martillo” del puerto de Eivissa, así 
como por el paso de autobuses que trasladan pasajeros a las embarcaciones. 
 

SOLICITA 
 
 Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal la siguiente: 
 

PROPUESTAS DE ACUERDO 
 
 Solicitar al órgano competente el atraque en la zona del “Martillo” del puerto de Eivissa, de las 
embarcaciones dedicadas únicamente al transporte de pasajeros de la línea Eivissa-Formentera, 
minimizando en la medida de lo posible, el tránsito de autobuses y vehículos por la zona de La 
Marina. 
 

Eivissa, a 22 de junio de 2012 
Fdo. Antonio Villalonga Juan” 

 
Intervencions: 
 
Sr. Villalonga: El passat 26 d’abril es va fer una presentació en el Consell, del que serien els usos 
del Port. Aquell mateix dijous varen tenir un Ple, i l’Alcaldessa es va comprometre a explicar 
l’esborrany que tenia l’Ajuntament. Han passat dos mesos i no saben el que es vol fer al Port, en 
relació a l’ús del Martell i en relació a l’ús que se li pot donar respecte al tema de remors, de transit 
de vehicles pesats i de càrrega. Hi ha vesins de la zona que estan preocupats pel que pugui passar 
allí. Aquesta és una moció a la que venen desinformats perquè volen saber que volen fer allí, si 
tenen ja previst algun ús i sinó els hi proposen aquest ús: que la zona del martell és dediqui al 
transit d’Eivissa-Formentera, excloent la càrrega pesada i els vehicles, i que es minimitzi, en la 
mesura del possible el transit d’autobusos i altres vehicles de passatgers. 
 
Sra. Costa: Efectivament, es va prometre en aquest ple que se’ls informaria, va ser en el ple d’abril 
del qual han aprovat l’acta avui. A l’acta es recull aquest compromís de l’Alcaldessa, que 
immediatament els convocarien, davant les queixes que va formular el Sr. Ferrer i que el PSOE-
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PACTE va recolzar perquè entenien que no era lògic que abans es presentés, per part del Consell 
Insular, a les diferents institucions, que ja li pareix bé que se’ls hi presenti, però no a la Corporació 
de la Ciutat d’Eivissa que és la garant de tot el que passi a la ciutat i en el Port encara que no hi 
tinguin les competències directes, però si que afecten als ciutadans. 
Demanaria, si el Sr. Villalonga vol, una transversal de la seva moció, perquè si no es modifica els 
projecte que existia, ja hi havia aquesta diferenciació. En el martell del moll nord d’Eivissa, ja hi 
havia previst només el desembarcament de passatgers, i que els vaixells que portaven vehicles o 
càrrega ho farien en el moll sud, a la zona que ara és de mercaderies. Per tant, així es respectaria 
la petició de totes les associacions del Port i de la Marina, de què hi segueixi havent circulació de 
vianants per la zona del moll nord, se li seguiria donant vida a aquesta zona de la ciutat d’Eivissa i 
també permetria que seguis amb la idea inicial de què fos peatonal. Si hi atraquen els vaixells que 
porten càrrega mixta i hi baixen cotxes i camions arrossegant contenidors, no seria per a vianants. 
Això tindria una altra conseqüència, que és que també hi hauria les barreres de vidre que ja hi ha 
actualment, per tal de diferenciar la zona portuària de la zona per a vianants. 
Per la qual cosa creu que és imprescindible mantenir el projecte inicial que hi havia. A ells també 
els han arribat les queixes dels vesins i comerciants de la zona del Port que tenen incertesa, arrel 
de les declaracions de l’Alcaldessa i del President del Consell de què s’estaven replantejant, o 
pensant o reconsiderant el projecte inicial. Els hi ha sorgit els dubtes i la preocupació de que no es 
mantingui aquest acord que ja existia, perquè fa molts anys que s’està parlant del Port d’Eivissa i 
s’havia arribat a aquest consens de què hi hagués un tipus de vaixells que sí que atraquessin al 
moll de La Marina, i una altres que no hi poguessin atracar. 
 
Sr. Ferrer: Varen demanar en aquest plenari que els ensenyessin del projecte i no l’han vist. Però 
si fan cas a les notícies que van reben, contradiuen el que s’havia acordat en principi, en relació a la 
recuperació de la fatxada marítima de la ciutat, que és fonamental que sigui un passeig per a la 
dinamització de la zona. I si les embarcacions que porten cotxes estan treballant en el moll 
contínuament, no tindran la solució que volien, que era que els ciutadans tornessin a gaudir 
d’aquest passeig. 
El que s’ha d’aconseguir és treure les barreres del Port i que sigui de lliure circulació per a tots els 
ciutadans, i la única manera és deixant només les embarcacions de passatge. Per això han fet tants 
esforços per crear un moll fora, precisament per llevar tota aquesta càrrega de dins el Port. 
 
Sra. Sánchez-Jáuregui: Tenen raó. L’Autoritat Portuària va fer una presentació al President del 
Consell i a l’Ajuntament d’Eivissa, i va dir que tindrien en compte tots el suggeriments que fessin els 
vesins. És cert que va dir que serien els primers en veure’l, i encara no ho han fet. Ho faran la 
propera setmana, el dimecres o el dijous, perquè té que venir un tècnic de l’Autoritat Portuària per 
explicar-ho. Ho faran primer tot l’equip de govern, que encara no l’ha vist, tots els grups de 
l’oposició, i a continuació l’exposaran a totes les associacions de vesins, primer les més afectades, i 
després amb totes perquè el Port afecta a tota la ciutat. 
Part dels temes que es diuen, entén que el projecte que es presenta els resol bé. Hi ha altres coses 
que s’han de veure i fer suggeriments. De fet es va comentar que el que la majoria de vesins o 
col·lectius poguessin suggerir, en la mesura del possible es recolliria. 
Han fet el projecte pensant en la necessitat d’integrar la ciutat en el port, i el port en la ciutat. 
Com que es presentarà la propera setmana,  i a partir d’aquell moment es faran els suggeriments 
que s’hagin de fer, entén que, en aquest moment, la moció no procedeix perquè part del temes que 
aquí es plantegen, es poden debatre i fer els suggeriments necessaris, una vegada que es conegui 
el projecte. 
Per tant demana que es retiri la moció fins que es presenti el projecte, que serà la setmana que ve. 
Si després s’ha de decidir alguna cosa per Ple, ja es decidirà. 
Vol comentar que hi va haver Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària, i el President li va 
comentar quan es podien fer les reunions, donat que tenen intenció de, una vegada recollits els 
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suggeriments, afrontar les obres de tota la façana marítima a partir del més d’octubre. 
També vol que sàpiguen que ha sol·licitat que per al dia de la Verge del Carme, posin les mesures 
de seguretat necessàries que permetin que els ciutadans puguin arribar fins les embarcacions. 
Si els pareix retiren la moció. És compromet per al dimecres o dijous presentar-los el projecte. 
 
Sra. Costa: La decisió de retirar la moció és del Sr. Villalonga, que és el que l’ha presentat. 
Però demana que consti en acta el debat i la preocupació, que al menys el seu grup manté, de que 
dos mesos després de que se’ls proposés fer la reunió, que suposadament ha de modificar el 
projecte, encara no s’hagi fet, i en canvi se suposa que les obres s’han de començar a l’octubre. 
Si s’han de fer modificacions al projecte, han de licitar-se les obres, i s’ha d’analitzar tot, ho veu 
bastant difícil, o en tot cas no es faran les modificacions que desitgen els ciutadans. 
Si es retira la moció ja no hi ha que votar. En tot cas mostra la preocupació del seu grup per la 
lentitud que s’està produint en aquest tema del port. És veritat que la ciutadania ha fet un esforç 
enorme, permetent que es faci el dic, que a molts no feia molta il·lusió però si que acceptaren 
perquè el moll històric de La Marina pogués ser totalment zona per a vianants, que una modificació 
del projecte ho entorpiria. 
 
Sra. Sánchez-Jáuregui:  Està convençuda que el que volen tots, en un tema tant important com és 
la remodelació del port, és que es faci el millor per a la ciutat d’Eivissa i per a tots els ciutadans, i 
això és el que els hem de transmetre.  
 
Sr. Ferrer: Demana el mateix que la Sra. Costa, i que es reflecteixi a l’acta tot el debat que hi ha 
hagut sobre el moll, no només la intenció i la voluntat de presentar aquest projecte, sinó tot el debat 
perquè pugui servir per ratificar, en cas que es presenti una altra opció, la postura de cadascun. 
 
Per unanimitat s’acorda la retirada de la moció.  
 
5.4.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta sobre finançament del Pla 
Insular d’Obres i Serveis 2012. 
 
Donat compte de la moció, del tenor literal següent: 
 

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA SOBRE 
FINANÇAMENT DEL PLA INSULAR D'OBRES I SERVEIS 2012 

 
Alfonso Molina Jiménez, 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 
 

Atès que els pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2012 contemplen al Programa 942A 
Cooperació Econòmica de l’Estat, partida econòmica 76/760 denominada “A les Diputacions, 
Consells i Cabildos Insulars, Comunitats Autònomes uniprovincials i Ajuntaments de Ceuta i Melilla, 
com a  aportació al finançament de les inversions de les entitats locals per Cooperació Econòmica 
de l’Estat” partida pressupostària assignada la quantitat de 20.702.000 d’euros, enfront els 
83.642.000 d’euros dels pressupostos de l’any 2011, és a dir una retallada del 75,25%, que en el 
cas concret de l'illa d'Eivissa suposa la pèrdua d'un total de 650.000 euros. 
 
Atès que la Federació Espanyola de Municipis i Províncies va acordar portar a terme accions per 
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demanar que la dotació sigui, al menys, igual a la que va establir la LPPGGE per l’any 2011. 
 
Atès que a la nostra illa, la gestió dels Plans de cooperació econòmica correspon al Consell Insular, 
i que aquest ha manifestat a través de diferents portaveus que la institució es planteja cancel·lar la 
convocatòria d’aquest any com a conseqüència de la reducció de la part corresponent a l'Estat. 
 
Atès que els Plans insulars de cooperació en Obres i Serveis, en el cas d’Eivissa, són un suport 
molt necessari per als ajuntaments amb l’objectiu de donar cohesió territorial i social així com  
cobertura a les necessitats locals de cada municipi en l’àmbit d’infraestructures. 

 
Per tot això, es planteja la següent  
 

PROPOSTA D'ACORD 
 

PRIMER.- El Ple de l’Ajuntament d'Eivissa insta al Govern de l'Estat a incrementar la partida 
pressupostària referent als plans provincials i insulars de cooperació per tal que es mantengui el 
mateix import que l’any 2011, és a dir, que aquesta aportació de 2012 sigui per l’import total de 
83.642.000 d’euros, i que s'asseguri l'aportació prevista de 650.000 euros.  
SEGON.- El Ple de l’Ajuntament d'Eivissa insta al Consell Insular d'Eivissa a mantenir la 
convocatòria del 2012 del Plans insulars d'Obres i Serveis, assegurant al menys les quantitats 
econòmiques reservades per part d'aquesta institució i assumint de fons propis la part corresponent 
a l'Estat en el cas que aquesta no es faci efectiva. 

 
Eivissa, 22 de juny de 2012 

Sgt. Alfonso Molina Jiménez 
Regidor del grup municipal 
PSOE-Pacte per Eivissa” 

 
Intervencions: 
 
Sra. Sánchez-Jáuregui: Si no l’han votat com estava, és perquè entenen que no es pot, perquè la 
situació econòmica és molt difícil. Es podria acordarque quan s’estabilitzi la situació se li doni 
absoluta prioritat als PIOS. 
 
Sr. Molina: En general estan d’acord. Entenen que s’haurien pogut treure altres coses abans que el 
PIOS, ja que són instruments clau per a la inversió municipal. Tal vegada s’hauria de concretar un 
poc més, o fer més èmfasi en la priorització de les necessitats de finançament de les hisendes 
locals per a inversions. 
 
Per unanimitat s’acorda donar una nova redacció a la moció: 
“Instar al Govern de l’Estat i al Consell Insular d’Eivissa, a fi de que quan la situació econòmica ho 
permeti, ambdues institucions prioritzin les aportacions als Ajuntaments relatives als Plans Insulars 
d’Obres i Serveis.” 
 
Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat. 
 
5.5.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord sobre l’anunci del 
govern d’Espanya de reformar la Llei 2/2010 de salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de 
l’embaràs. 
 
Donat compte de la moció, del tenor literal següent: 
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“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA SOBRE AMB MOTIU DE 

L'ANUNCI DEL GOVERN D'ESPANYA DE REFORMAR LA LLEI 2/2010 DE SALUT SEXUAL I 
REPRODUCTIVA I INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L'EMBARÀS. 

 
Montserrat García Cuenca, regidora 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 
 
Davant la intenció manifesta de l’actual Govern d’Espanya de reformar  la Llei 2/2010, de Salut 
Sexual i Reproductiva i Interrupció Voluntària de l’Embaràs, en termes clarament restrictius i 
d’eliminació de drets, més de 140 organitzacions de dones, col·lectius en defensa de la sanitat i 
entitats socials, s’han unit amb el manifest “Decidir ens fa lliures”, que aposta clarament pel dret de 
les dones a decidir lliurament sobre la interrupció del seu embaràs com a part fonamental dels Drets 
Humans de les dones, perquè l’exercici d’aquest dret no pugui ser regulat pel Codi Penal. 
 
Un cop més, el Govern del PP, davant la ineficàcia de la seva política econòmica, ha optat per 
aplicar la seva política ideològica més conservadora, retallant els drets de les dones. Una pèrdua de 
drets que pot suposar un risc per a la salut i la vida de les dones, ometent l'obligació de l'Estat 
d'acord amb la normativa europea i internacional, de ratificar la protecció i seguretat jurídica en 
matèria de drets sexuals i reproductius. 
 
El dret a decidir de les dones sobre els seus cossos i les seves vides està enfrontant el prototip de 
feminitat que discrimina a les dones i que pretén imposar el Govern amb aquesta anunciada 
reforma. 
 
Amb aquesta moció seguim les recents recomanacions que Nacions Unides ha realitzat a Espanya, 
en ocasió de la revisió del compliment del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i 
Culturals (PIDESC), on reconeix els drets a la feina, educació, seguretat social i el dret a garantir el 
més alt nivell possible de salut, incloent la salut mental, sexual i reproductiva, sense cap 
discriminació. En elles, Nacions Unides recomana al nostre Estat garantir la plena aplicació de la 
Llei orgànica 2/2010, de 3 de març de 2010, a tot el territori nacional i l'adopció d'un procediment 
bàsic comú a totes les comunitats per garantir un accés equitatiu a la interrupció voluntària de 
l'embaràs, per assegurar que l'exercici de l'objecció de consciència per part de metges i d'altres 
membres del personal sanitari, no constitueixi un obstacle per a les dones que vulguin posar fi a un 
embaràs.  
 
Per aquestos motius, es planteja la següent 
 

PROPOSTA D'ACORD 
 

1. Aquest Ajuntament acorda adherir-se al manifest “Decidir ens fa lliures” elaborat per la 
Plataforma Estatal en Defensa dels Drets Sexuals i Reproductius que agrupa a més de 140 
organitzacions socials i de dones. A més, aquest ajuntament promourà activament a través dels 
mitjans de comunicació locals i amb activitats la seva difusió. 
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2. El ple de l'Ajuntament d'Eivissa demana al Govern de la nació el manteniment de la Llei 2/2010, 
de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de l’ interrupció voluntària de l’embaràs, així com la 
garantia que les dones puguin exercir el seu dret a l’ interrupció voluntària de l’embaràs.  
 

Eivissa, 22 de juny de 2012 
Sgt. Montserrat García Cuenca 

Regidora del grup municipal 
PSOE-Pacte per Eivissa a  

l'Ajuntament d'Eivissa” 
 
Intervencions: 
 
Sra. García: Algunes dones de la seva generació, tingueren que avortar de forma clandestina, i en 
condicions psicològiques i emocionals molt desfavorables. 
La seva filla i les dones de la seva generació, han pogut gaudir d’una llibertat sexual informada, que 
desconeixien els seus avantpassats i que encara desconeixen moltes dones en el mon. 
Vol que la seva neta mantingui els mateixos drets de la seva mare, i no perdi cap de les conquestes 
socials que tant sofriment femení ha costat aconseguir. 
Per això emplaça als regidors d’aquest Ajuntament, que representen a totes les dones d’Eivissa, als 
seus pares, fills, avis, etc., a que manifestin una postura comú, valent i compromesa, sobre el 
projecte de reforma de la Llei 2/2010, de salut sexual, reproductiva i d’interrupció voluntària de 
l’embaràs, que ha anunciat el Govern de l’Estat, i que al seu judici i el del grup municipal PSOE-
PACTE, al que pertany i representa, suposa un clar retrocés social i una pèrdua de llibertat i drets 
de la dona, adherint-se al manifest de “Decidir ens fa lliures” que ha elaborat la Plataforma Estatal 
en Defensa dels Drets Sexuals i Reproductius. 
Encara que no es tenen gaires dades ni massa clares, sobre l’abast de la reforma que prepara el 
Govern de l’Estat, el Ministre de Justícia, Sr. Alberto Ruiz Gallardón, fa un temps va revelar que 
aquesta anava encaminada a suspendre l’objectivitat dels terminis, per tornar als supòsits més o 
menys objectius, i en això el PP no pareix que ho vagi a ser, de la llei de 1985. 
S’ha de tenir clar que una dona quan avorta, és perquè no té un altre remei. Per això la Llei 2/2010 
incideix en la informació sexual i en les alternatives a l’avortament, que es contempla com una 
decisió última després d’excloure les demés. 
L’Estat ha de vetllar pels drets i llibertats dels ciutadans estiguin garantits, entre ells el de la llibertat 
sexual i els dret a l’avortament. 
El concepte de dona tradicional encarregada només de les tasques de casa i la cura dels fills, és 
una idea passada de moda. La maternitat és una decisió basada en la llibertat i en la informació, i el 
concepte de família no és patrimoni de cap ideologia ni de cap institució. 
Hi ha molts tipus de famílies, quasi tantes com maneres d’entendre de la vida, i l’Estat ha de vetllar 
perquè totes tinguin la possibilitat de desenvolupar-se, i també garantir la llibertat de totes les dones 
a decidir lliurement la seva sexualitat i maternitat, i això és el que fa la vigent llei, qualsevol mesura 
en contra és una regressió. 
No s’ha de permetre que es penalitzi la llibertat sexual i l’elecció de la maternitat, com pareix que es 
pretén en la reforma prevista. 
En aquests temps de crisis, no es pot permetre perdre cap dret adquirit. L’Estat ha de seguir 
mantenint les estructures assistencials per al compliment dels drets socials, incloent l’assistència 
sanitària gratuïta i la llibertat sexual i reproductiva, i per suposat, garantint la possibilitat 
d’interrompre voluntàriament l’embaràs, sense cost per als ciutadans i en els casos estrictament 
contemplats per la llei. 
Encara que cap d’aquests aspectes és competència municipal, si ho és defendre els interessos de 
les dones d’Eivissa, a les quals representen en aquest Ajuntament. 
Davant una decisió tant transcendental com és l’anunciada modificació de la Llei 2/2010, de la salut 
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sexual i reproductiva i de interrupció voluntària de l’embaràs, els emplaça a què, en nom de totes 
les dones d’Eivissa subscriguin aquesta moció. Han de valents i prendre postures fermes i 
compromeses. Les nostres filles i les seus filles ho agrairan o els hi tiraran en cara. 
 
Sra. Marí: Li ha cridat l’atenció que en tota l’exposició que ha fet al Sra. García, no ha fet cap 
referència al no nat. Jurídicament el no nat també és subjecte de protecció jurídica, obviar-ho li 
pareix un mal plantejament d’entrada, al marge que pugui entendre alguns dels raonaments de la 
Sra. García. 
És veritat que el Sr. Ruiz Gallardón va anunciar que es reformaria la vigent llei de l’avortament, però 
això no té perquè suposar el retrocés de cap dels drets adquirits. El que es vol és matissar. 
Aquesta modificació encara no s’ha presentat, per tant és un poc aventurat parlar ara d’aquesta 
proposta. S’ha proposat la modificació de la llei, s’hi està treballant i l’esborrany creu que es 
presentarà a la tardor. El que sí és segur, és que sempre es preservarà la salut de la dona i la salut 
del no nat, perquè sempre són un motiu a tenir en compte. 
Entenen que no suposa cap retrocés, el que sí es contempla és evitar cenyir-se al tema dels 
terminis, perquè el terminis incondicionalment, poden xocar amb la llibertat del no nat i amb el dret a 
la vida, que és un dret fonamental. Aquí si que hi ha matisacions, que segurament estaran previstes 
a la nova llei, i sobretot es volen regular temes com que les nenes de 16 o 17 anys, puguin 
interrompre l’embaràs sense el consentiment patern. 
En la reforma que es farà de la llei d’avortament, prevaldrà, primer la salut de la dona davant de tot, 
però també la salut de la dona abans i després. 
Des del Partit Popular defensen que s’ha d’evitar arribar a la situació d’avortament, és a dir, s’han 
d’evitar els embarassos no desitjats, a través de la formació i de la informació, precisament per 
preservar la salut. Està demostrat, i hi ha estudis que així ho demostren, que dones que s’han 
sotmès a avortaments, normalment i en molts casos, després tenen seqüeles emocionals i 
psíquiques. S’han d’evitar aquestes situacions. 
 
Sra. García: La llei que defensa no només serveix per avortar, sinó que també garanteix el dret a 
l’educació i a la salut sexual. 
Els drets fonamentals es trepitjen els uns als altres. La vida del nonat i la vida de la mare també es 
trepitjen. 
Defensa la llibertat de decidir de la dona, de què vol fer amb la seva vida i amb el seu cos. No li 
agrada que siguin els demés els que decideixin el que han de fer les dones. Per una dona és molt 
difícil prendre la decisió d’arribar a interrompre un embaràs, perquè a ningú li agrada. 
Segurament sí que durant tota la seva vida ho portaran damunt, però si després de tot decideixen 
fer-ho, l’Estat les ha de recolzar. 
Respecte a les joves de 16 anys, el que posa la llei que almenys un dels representants legals, pare 
o mare, o persones amb pàtria potestat, o tutors de dones compreses en aquesta edat, hauran de 
ser informats de la decisió de la dona. 
 
 
S’absenta el Sr. Ferrer sent les dotze hores i trenta minuts. 
 
 
Sra. Marí: A La llei de 1985 un dels tres supòsits de despenalització de l’avortament, és per greu 
perill de vida o la salut física o psíquica de l’embarassada. Creuen que és suficient, ja que els tres 
supòsits són molt amplis. Els drets fonamentals no es trepitjen, han de ser complementaris. 
Amb la llei 2/2010 si es trepitja un dret que ni tan sols es menciona i és el dret del nonat. 
Amb la llei de 1985 si és tenen en compte tots els drets, i amb el canvi que proposa el govern del 
Partit Popular també. Els preceptes en els quals es preserva la salut física o psíquica de 
l’embarassada, de la dona i del nen, sempre estan contemplats com a supòsit a estudiar. 
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Amb el que s’incideix és en que els supòsits han de prevaler, perquè sinó la llibertat de decidir si 
neix o no un nen, sí  trepitja la llibertat del nonat que és el dret a la vida. 
Defensen la revisió d’aquesta llei, pensen que no es retrocedeix en cap dret, al contrari es 
mantenen els ja existents i es matisen aquells que pensen que la llei s’excedeix, perquè 
precisament trepitja o envaeix els drets fonamentals que s’han de preservar. 
També defensen que han formar i informar a tots els adolescents i a les dones en general, perquè 
evitin situacions d’embaràs no desitjat, i aquí és on han d’insistir tots. 
 
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, Martínez, García i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, i l’abstenció del Sr. 
Villalonga. 
 
 
6è. Decrets i comunicacions: 
 
6.1.- 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. 
 
6.2.- De conformitat al previst a l’article 193.4 del text refós de la Llei d’Hisendes Locals, es dona 
compte del Decrets d’Alcaldia de liquidació any 2011 dels pressupostos de l’Ajuntament, Patronat 
Municipal d’Esports, Patronat Municipal del MACE i Patronat Municipal de Música. 
 
Donat compte dels Decrets d’Alcaldia, del tenor literal següent: 
 
“DECRETO.-Vista la liquidación del Presupuesto Ordinario, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 
191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y artículos 89.2 y 93 del R.D. 500/90 ; y visto el informe 
emitido por la Intervención de Fondos; por el presente, y tras la lectura de la documentación que 
integra la misma, y encontrándola conforme, vengo en decretar la aprobación de la liquidación 
presentada, correspondiente al ejercicio 2011, según el siguiente resumen: 
 
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO ORDINARIO AYUNTAMIENTO DE EIVISSA – AÑO 2011 
 
A. RESULTADO PRESUPUESTARIO 
 
Operaciones Corrientes 
Derechos reconocidos netos .............. 44.766.674,81 
Obligaciones reconocidas netas ......... 38.458.452,08 
 
Otras Operaciones no Financieras 
Derechos reconocidos netos ................ 3.829.440,51 
Obligaciones reconocidas netas ........... 6.752.678,13 
 
Total Operaciones no Financieras 
Derechos reconocidos netos .............. 48.596.115,32 
Obligaciones reconocidas netas ......... 45.211.130,21 
 
Activos Financieros 
Derechos reconocidos netos ................... 268.939,69 
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Obligaciones reconocidas netas .............. 268.939,69 
 
Pasivos Financieros 
Derechos reconocidos netos ................ 2.400.000,00 
Obligaciones reconocidas netas ........... 2.533.730,72 
 
Derechos reconocidos netos ....................................... 51.265.055,01 
Obligaciones reconocidas netas .................................. 48.013.800,62 
 
Resultado Presupuestario del ejercicio .............................................. 3.251.254,39 
 
Ajustes 
 
Créditos gastados financiados con remanente de  
Tesorería para gastos generales ................................... 2.025.018,59 
Desviaciones financiación negativas del ejercicio ......... 3.263.679,41 
Desviaciones financiación positivas del ejercicio .......... 3.709.251,13 
 
Resultado presupuestario ajustado .................................................... 4.830.701,26 
 
    
B. ESTADO REMANENTE DE TESORERIA 

 
Fondos líquidos de tesorería ......................................... 6.369.106,81 
Deudores pendientes cobro fin ejercicio ..................... 20.215.784,30 
Acreedores pendientes pago fin ejercicio .................... 12.057.046,55 
Remanente tesorería total ..................................................................... 14.527.844,56 
 
Saldos de dudoso cobro ................................................ 5.197.161,61 
Exceso de financiación afectada ................................... 5.839.167,35 
Remanente de tesorería para gastos generales ..................................... 3.491.515,60 
 
 
C. LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS 
 
Previsiones iniciales .................................................... 49.800.000,00 
Modificaciones en aumento ......................................... 17.188.803,81 
Modificaciones en disminución .................................................... 0,00 
 
Previsiones definitivas ........................................................................... 66.988.803,81 
 
Derechos netos reconocidos ....................................... 51.265.055,01 
 
Exceso previsiones sobre derechos ..................................................... -15.723.748,80 
 
 
D.  LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS 

 
Créditos presupuestarios iniciales ............................... 49.800.000,00 
Modificaciones ............................................................. 17.188.803,81 
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Créditos presupuestarios definitivos ...................................................... 66.988.803,81 
 
Obligaciones reconocidas netas .................................. 48.013.800,62 
 
Remanente de crédito ........................................................................... 18.975.003,19 
 
 
E. DETERMINACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO 

 
Remanente de crédito incorporable ...................................................... 11.699.838,79 
Comprometido ............................................................... 5.550.171,96 
No comprometido .......................................................... 6.149.666,83 
 
Remanente de crédito no incorporable ................................................... 7.275.164,40 
 
 

Eivissa, 30 de abril de 2012. 
El Primer Teniente de Alcalde Delegado ............................................  Doy fe, 
del Área Econòmica y de Admón.Municipal, ......................................  El Secretario, 
Fdo: Juan Daura Escandell ................................................................ Fdo.:Joaquim Roca Mata 
          Secretario Acctal.” 
 
“D E C R E T .-  Vista la liquidación del Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes, a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y artículos 89.2 y 93 de 
R.D. 500/90, visto el informe emitido por la Intervención de Fondos, tras la lectura de la 
documentación que integra la misma, y encontrándola conforme, vengo en decretar la aprobación 
de la liquidación presentada, correspondiente al ejercicio 2011, según el siguiente resumen: 
 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES AÑO 2011 
 
A. RESULTADO PRESUPUESTARIO 
 
Operaciones Corrientes 
Derechos reconocidos netos ................ 2.163.433,59 
Obligaciones reconocidas netas ........... 2.104.922,19 
 
Otras Operaciones no Financieras 
Derechos reconocidos netos ..................... 28.000,00 
Obligaciones reconocidas netas ................ 21.881,81 
 
Total Operaciones no Financieras 
Derechos reconocidos netos ................ 2.191.433,59 
Obligaciones reconocidas netas ........... 2.126.804,00 
 
Activos Financieros 
Derechos reconocidos netos ....................... 1.746,00 
Obligaciones reconocidas netas .................. 1.746,00 
 
Pasivos Financieros 
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Derechos reconocidos netos .............................. 0,00 
Obligaciones reconocidas netas ......................... 0,00 
 
Derechos reconocidos netos ......................................... 2.193.179,59 
Obligaciones reconocidas netas .................................... 2.128.550,00 
 
Resultado Presupuestario del ejercicio .................................... …………64.629,59 
 
Ajustes 
 
Créditos gastados financiados con remanente de  
Tesorería para gastos generales ...................................... 273.652,53 
Desviaciones financiación negativas del ejercicio ....................... 0,00 
Desviaciones financiación positivas del ejercicio ........................ 0,00 
 
Resultado presupuestario ajustado ....................................................... 338.282,12 
 
    
B. ESTADO REMANENTE DE TESORERIA 

 
Fondos líquidos de tesorería ................................................ 7.472,28 
Deudores pendientes cobro fin ejercicio .......................... 731.404,62 
 
Acreedores pendientes pago fin ejercicio ......................... 185.991,34 
 
Remanente tesorería total .......................................................................... 552.885,56 
 
Saldos de dudoso cobro .............................................................. 0,00 
Exceso de financiación afectada ................................................. 0,00 
Remanente de tesorería para gastos generales ........................................ 552.885,56 
 
 
C. LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS 
 
Previsiones iniciales ...................................................... 2.000.000,00 
Modificaciones en aumento .............................................. 357.613,73 
Modificaciones en disminución .................................................... 0,00 
 
Previsiones definitivas ............................................................................. 2.357.613,73 
 
Derechos netos reconocidos ......................................... 2.193.179,59 
 
Exceso previsiones sobre derechos ........................................................... 164.434,14 
 
 
D.  LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS 

 
Créditos presupuestarios iniciales ................................. 2.000.000,00 
Modificaciones .................................................................. 357.613,73 
 
Créditos presupuestarios definitivos ........................................................ 2.357.613,73 
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Obligaciones reconocidas netas .................................... 2.128.550,00 
 
Remanente de crédito ................................................................................ 229.063,73 
 
 
E. DETERMINACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO 

 
Remanente de crédito incorporable ........................................................... 137.036,43 
Comprometido .................................................................... 89.234,49 
No comprometido ............................................................... 47.801,94 
 
Remanente de crédito no incorporable ........................................................ 92.027,30 
 
 
 ..................................................... En Eivissa, a 30 de abril de 2012.. 
 .......... EL PRESIDENTE,       Doy fe, 
 ............................................................................................................  EL SECRETARIO, 
Fdo.: Mar Sánchez Gutiérrez .............................................................    Fdo.:Joaquim Roca Mata 
          Presidenta Patronato Deportes ................................................          Secretario Acctal.” 
 
“D E C R E T .-  Vista la liquidación del Presupuesto del Patronato Municipal del Museo de Arte 
Contemporáneo de Eivissa, a tenor de lo dispuesto en el artículo 191.3 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo  2/2004 de 5 
de marzo y artículos 89.2 y 93 de R.D. 500/90; y visto el informe emitido por la Intervención de 
Fondos; por el presente, y tras la lectura de la documentación que integra la misma, y 
encontrándola conforme, vengo en decretar la aprobación de la liquidación presentada, 
correspondiente al ejercicio 2011, según el siguiente resumen:  
 
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DEL MUSEO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO DE EIVISSA - EJERCICIO 2011 
 
A. RESULTADO PRESUPUESTARIO 
 
Operaciones Corrientes 
Derechos reconocidos netos ................... 150.601,93 
Obligaciones reconocidas netas .............. 144.601,93 
 
Otras Operaciones no Financieras 
Derechos reconocidos netos ..................... 33.533,30 
Obligaciones reconocidas netas ................ 11.533,30 
 
Total Operaciones no Financieras 
Derechos reconocidos netos ................... 184.135,23 
Obligaciones reconocidas netas .............. 156.135,23 
 
Activos Financieros 
Derechos reconocidos netos .............................. 0,00 
Obligaciones reconocidas netas ......................... 0,00 
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Pasivos Financieros 
Derechos reconocidos netos .............................. 0,00 
Obligaciones reconocidas netas ......................... 0,00 
 
Derechos reconocidos netos ............................................ 184.135,23 
Obligaciones reconocidas netas ....................................... 156.135,23 
 
Resultado Presupuestario del ejercicio .................................... …………28.000,00 
 
Ajustes 
 
Créditos gastados financiados con remanente de  
Tesorería para gastos generales ................................................. 0,00 
Desviaciones financiación negativas del ejercicio ....................... 0,00 
Desviaciones financiación positivas del ejercicio ........................ 0,00 
 
Resultado presupuestario ajustado ......................................................... 28.000,00 
 
    
B. ESTADO REMANENTE DE TESORERIA 

 
Fondos líquidos de tesorería ................................................ 1.016,39 
Deudores pendientes cobro fin ejercicio .......................... 241.827,43 
 
 
Acreedores pendientes pago fin ejercicio ........................... 27.701,57 
 
Remanente tesorería total .......................................................................... 215.142,25 
 
Saldos de dudoso cobro .............................................................. 0,00 
Exceso de financiación afectada ................................................. 0,00 
Remanente de tesorería para gastos generales ........................................ 215.142,25 
 
 
C. LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS 
 
Previsiones iniciales ......................................................... 240.000,00 
Modificaciones en aumento ......................................................... 0,00 
Modificaciones en disminución .................................................... 0,00 
 
Previsiones definitivas ................................................................................ 240.000,00 
 
Derechos netos reconocidos ............................................ 184.135,23 
 
Exceso previsiones sobre derechos ............................................................. 55.864,77 
 
 
D.  LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS 

 
Créditos presupuestarios iniciales .................................... 240.000,00 
Modificaciones ............................................................................. 0,00 
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Créditos presupuestarios definitivos ........................................................... 240.000,00 
 
Obligaciones reconocidas netas ....................................... 156.135,23 
 
Remanente de crédito .................................................................................. 83.864,77 
 
 
E. DETERMINACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO 

 
Remanente de crédito incorporable ............................................................. 28.000,00 
Comprometido ...................................................................... 6.000,00 
No comprometido ............................................................... 22.000,00 
 
Remanente de crédito no incorporable ........................................................ 55.864,77 
 
 
  Eivissa, 30 de abril de 2012. 

EL PRESIDENT,     En don fe, 
         EL SECRETARI,  
  Sgt.: Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez      Sgt.: Joaquim Roca Mata  
 Alcaldessa-Presidenta     Secretari Acctal.” 
 
“ 
D E C R E T .-  Vista la liquidación del Presupuesto del Patronato Municipal de Música, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo  2/2004 de 5 de marzo y artículos 89.2 y 93 de R.D. 
500/90; y visto el informe emitido por la Intervención de Fondos; por el presente, y tras la lectura de 
la documentación que integra la misma, y encontrándola conforme, vengo en decretar la aprobación 
de la liquidación presentada, correspondiente al ejercicio 2011, según el siguiente resumen:  

 
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE MÚSICA - AÑO 2011 
 
A. RESULTADO PRESUPUESTARIO 
 
Operaciones Corrientes 
Derechos reconocidos netos ................... 629.486,64 
Obligaciones reconocidas netas .............. 627.753,10 
 
Otras Operaciones no Financieras 
Derechos reconocidos netos .............................. 0,00 
Obligaciones reconocidas netas ......................... 0,00 
 
Total Operaciones no Financieras 
Derechos reconocidos netos ................... 629.486,64 
Obligaciones reconocidas netas .............. 627.753,10 
 
Activos Financieros 
Derechos reconocidos netos .............................. 0,00 
Obligaciones reconocidas netas ......................... 0,00 
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Pasivos Financieros 
Derechos reconocidos netos .............................. 0,00 
Obligaciones reconocidas netas ......................... 0,00 
 
Derechos reconocidos netos ............................................ 629.486,64 
Obligaciones reconocidas netas ....................................... 627.753,10 
 
Resultado Presupuestario del ejercicio ...................................... …………1.733,54 
 
Ajustes 
 
Créditos gastados financiados con remanente de  
Tesorería para gastos generales ................................................. 0,00 
Desviaciones financiación negativas del ejercicio ....................... 0,00 
Desviaciones financiación positivas del ejercicio ........................ 0,00 
 
Resultado presupuestario ajustado ........................................................... 1.733,54 
 
    
B. ESTADO REMANENTE DE TESORERIA 

 
Fondos líquidos de tesorería ................................................ 5.984,63 
Deudores pendientes cobro fin ejercicio .......................... 104.696,04 
Acreedores pendientes pago fin ejercicio ........................... 66.025,82 
 
Remanente tesorería total ............................................................................ 44.654,85 
 
Saldos de dudoso cobro .............................................................. 0,00 
Exceso de financiación afectada ................................................. 0,00 
Remanente de tesorería para gastos generales .......................................... 44.654,85 
 
 
C. LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS 
 
Previsiones iniciales ......................................................... 655.000,00 
Modificaciones en aumento ......................................................... 0,00 
Modificaciones en disminución .................................................... 0,00 
 
Previsiones definitivas ................................................................................ 655.000,00 
 
Derechos netos reconocidos ............................................ 629.486,64 
 
Exceso previsiones sobre derechos ............................................................. 25.513,36 
 
 
D.  LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS 

 
Créditos presupuestarios iniciales .................................... 655.000,00 
Modificaciones ............................................................................. 0,00 
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Créditos presupuestarios definitivos ........................................................... 655.000,00 
 
Obligaciones reconocidas netas ....................................... 627.753,10 
 
Remanente de crédito .................................................................................. 27.246,90 
 
 
E. DETERMINACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO 

 
Remanente de crédito incorporable ...................................................................... 0,00 
Comprometido ............................................................................. 0,00 
No comprometido ........................................................................ 0,00 
 
Remanente de crédito no incorporable ........................................................ 27.246,90 
 
 
 ............................................................ Eivissa, a 30 de abril de 2012. 
 ................... EL PRESIDENTE,      Doy fe, 
 ............................................................................................................  EL SECRETARIO, 
  Fdo.: Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez ....................................     Fdo.: Joaquim Roca Mata 
           Alcaldesa-Presidenta ...............................................................            Secretario Acctal.” 
 
Per unanimitat s’acorda quedar assabentats. 
 
6.3.- Donar compte de l’informe d’Intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària de la liquidació del Pressupost General de la Corporació, corresponent a l’exercici 
de 2011. 
 
Donat compte de l’informe, del tenor literal següent: 
 
“ASUNTO: INFORME DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 
LA CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011. 
 
LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLRHL). 
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) 
- Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de les Illes Balears. 
(LMRLIB). 
- Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. 
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a 
las Entidades Locales. 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de 
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diciembre, de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales y una vez 
examinada la documentación que integra el expediente para la aprobación de la liquidación del 
Presupuesto General de la Corporación correspondiente al ejercicio 2011, esta Intervención en 
base a la legislación aplicable que antecede 

 
INFORMA 

 
1. OBJETIVO DE ESTABILIDAD. 
 
La estabilidad presupuestaria implica que de manera constante y a lo largo del ciclo, los 
recursos corrientes y de capital no financieros deben ser suficientes para hacer frente a los 
gastos corrientes y de capital no financieros. La capacidad inversora municipal vendrá 
determinada por los recursos de capital no financieros y los recursos corrientes no 
empleados en los gastos corrientes (ahorro bruto). 
 
Simplificando, el volumen de deuda no puede aumentar, como máximo debe permanecer 
constante. Supone que en los presupuestos municipales el endeudamiento anual neto 
(endeudamiento – amortizaciones) debe ser cero. De manera más rigurosa, que las 
variaciones de pasivos y activos financieros, debe estar equilibrada. 
 
El cálculo de la capacidad / necesidad de financiación en los entes sometidos a presupuesto 
se obtiene por diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 al 7 de los 
estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los 
ajustes relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y 
gastos no financieros. 
 
Para los entes no sometidos a régimen presupuestario se considera desequilibrio cuando de 
acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable, de sus estados 
económicos se deduzca que incurren en pérdidas cuyo saneamiento requiera la dotación de 
recursos no previstos en el escenario de estabilidad de la entidad de las del apartado 
anterior a la que le toque aportarlos y deberán ser objeto de un informe individualizado. 
 
2. ENTIDADES QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO GENERAL Y DELIMITACIÓN 
SECTORIAL, DE ACUERDO CON EL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS NACIONALES 
Y REGIONALES. 
 

A. Agentes que constituyen la Administración Local, según establece el artículo 2.1.d) 
del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria (“Corporaciones Locales” en 
Contabilidad Nacional): 
 
Entidad Local: 
 
Excmo. Ayuntamiento de Eivissa. 
 
Organismos Autónomos: 
 
Patronato Municipal de Deportes. 
 
Patronato Municipal de Música. 
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Patronato Municipal Museo de Arte Contemporáneo. 
 
Entes públicos dependientes que presten servicios o produzcan bienes que no se 
financien mayoritariamente con ingresos comerciales. 
 
Ninguno. 

   
B. Resto de unidades, sociedades y entes dependientes de las Entidades Locales en 
virtud del artículo 2.2. del TRLGEP., entendiendo el concepto ingreso comercial en los 
términos del sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95). 
 
Iniciatives Municipals de Vila S.A. (IMVISA), empresa pública participada íntegramente 
(100%) por el Excmo. Ayuntamiento de Eivissa. 
 
Iniciatives i Transformacions Urbanes S.A. (ITUSA), empresa mixta, participada en un 
75% por IMVISA. 
 

3. DEFINICIONES DE CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN CONTENIDAS 
EN EL SEC95. 
 
El Reglamento (CE) nº 2223/96 del Consejo de 25 de junio de 1996 relativo al sistema 
europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad (Diario Oficial nº 1.310 de 
30/11/1996) contiene las siguientes definiciones de la capacidad / necesidad de 
financiación. 
 
Capacidad / Necesidad de financiación de la economía en su conjunto. 
 
Es la suma de las capacidades/necesidades de financiación de los sectores institucionales y 
representa los recursos netos que la economía en su conjunto pone a disposición del resto 
del mundo (si es positiva) o que recibe del resto del mundo (si es negativa). 
 
Cuenta de Capital. 
 
La cuenta de capital registra las adquisiciones menos las cesiones de activos no financieros 
realizados y mide la variación del patrimonio neto debida al ahorro y a las transferencias de 
capital. 
 
La cuenta de capital permite determinar en qué medida las adquisiciones menos las 
cesiones de activos no financieros han sido financiadas con cargo al ahorro y a las 
transferencias de capital. Esta cuenta muestra o bien una capacidad de financiación que 
corresponde al importe de que dispone una unidad o un sector para financiar, directa o 
indirectamente, a otras unidades o sectores, o bien una necesidad de financiación que 
corresponde al importe que una unidad o sector se ve obligado a pedir prestado a otras 
unidades o sectores. 
 
Cuenta Financiera. 
 
La cuenta financiera registra, por tipo de instrumento financiero, las variaciones de los 
activos financieros y de los pasivos financieros que dan lugar a la capacidad/necesidad de 
financiación. 
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Operaciones Financieras  
 
El saldo de la cuenta financiera, es decir, la adquisición neta de activos financieros menos la 
contracción neta de pasivos, es la capacidad/necesidad de financiación. 
 
 Por lo anterior, esta Intervención entiende que en la evaluación del cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria de la Liquidación del Presupuesto General de la 
Corporación para el año 2011 deberá darse preeminencia al cálculo de la estabilidad por el 
método del saldo no financiero presupuestario, sin perjuicio de considerar también el 
saldo financiero, pero principalmente este último con motivo de la aprobación del 
presupuesto. 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL, 
SU EQUIVALENCIA EN TÉRMINOS DE PRESUPUESTOS Y AJUSTES. 
 
Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos presupuestarios no financieros, 
sin perjuicio de su reclasificación en términos de partidas de Contabilidad Nacional, 
corresponde a la totalidad de los empleos y recursos que se computan en la obtención de la 
capacidad/necesidad de financiación del subsector Corporaciones Locales de las 
Administraciones Públicas de la Contabilidad Nacional. Las diferencias vienen determinadas 
por los ajustes que se describen en los apartados siguientes de este informe: 
 

A) AJUSTES A REALIZAR EN LOS INGRESOS 
 

Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos. 
 
AJUSTE: Se aplicará el criterio de caja (ingresos recaudados durante el ejercicio corriente y 
cerrado y los impuestos cedidos de acuerdo con la recaudación en el ejercicio, cualquiera 
que sea el ejercicio anterior del que procedió. 
 
Los impuestos recaudados por cuenta de otra unidad se imputarán únicamente a dicha 
unidad. 
 
Capítulos 4 y 7 del Estado de Ingresos. 
 
AJUSTE 
 

a) Ingresos por participación en tributos del Estado o tributos cedidos, según el régimen 
de la Entidad. 
 
El único apunte que procede por estos ingresos es el derivado de eventuales diferencias 
en el momento de la imputación y en las cuantías. Si la Entidad Local ha seguido el 
criterio de caja, es decir, ha contabilizado los ingresos en el momento y por el importe en 
que éstos se hacen efectivos, no hay que hacer ajustes, pues coincide con el criterio del 
Estado. 
 
b) Ingresos por las demás transferencias corrientes y de capital. 
 
El ajuste que procede es por las eventuales diferencias entre los criterios del pagador y 
del receptor, debiendo ajustarse el receptor, en la contabilización de los ingresos, a los 
criterios del pagados. 
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Capítulo 5 del Estado de Ingresos. 
 
AJUSTE: Los intereses se registran según el criterio del devengo. 

 
B) AJUSTES A REALIZAR EN LOS GASTOS 

 
Capítulo 2 del Estado de Gastos. 
 
AJUSTES: Es necesario excluir los gastos en las cuotas de leasing que para la contabilidad 
nacional son intereses y gastos financieros la parte de la cuota de leasing financiero que 
corresponde a la devolución de capital pasaría del Capítulo 2 al Capítulo 9 del estado de 
gastos. 
 
Capítulo 3 del Estado de Gastos. 
 
AJUSTE: Los intereses se registran según el criterio de devengo. 
 
Capítulo 6 del Estado de Gastos. 
 
AJUSTE: Las operaciones de leasing implican contabilizar por el principal una adquisición 
de activo no financiero. 
 
Ajuste al alza por el importe del valor del bien en el Capítulo 6 en el año en que se concierte 
el leasing. 

 
Ajuste a la baja por el importe residual del valor del bien en el Capítulo 6 en el año en que se 
ejerza la opción de compra. 

  
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al Presupuesto. 

 
Presupuestariamente el reconocimiento de la obligación se produce en el momento de dictar 
el acto administrativo una vez realizada la prestación a cargo del acreedor o el nacimiento 
del derecho en virtud de norma legal. Sin embargo entre uno y otro momento puede mediar 
un lapso de tiempo que depende de diversas circunstancias. De esta forma al cierre del 
ejercicio se registrarán las obligaciones líquidas, vencidas y exigibles, aunque la imputación 
presupuestaria corresponda al ejercicio siguiente, una vez se dicte el acto administrativo de 
reconocimiento de la obligación. En este sentido la regla 71 de la ICAL/2004, establece que 
cuando en un ejercicio no se hubiera podido efectuar el reconocimiento de la obligación 
correspondiente a gastos realizados o bienes y servicios efectivamente realizados, se 
registrarán al menos a 31 de diciembre un acreedor no presupuestario, a través de la cuenta 
413, “acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto”. 
 
Estos son los gastos recogidos en la cuenta 413 en su haber por el importe de los 
pendientes de aplicar a 31 de diciembre, y en su debe, por los aplicados a lo largo del 
ejercicio. Los primeros aumentan el déficit en términos de contabilidad nacional. Los 
segundos lo minoran, pues ya lo incrementaron el año anterior y en éste vuelven a 
incrementarlo mediante su aplicación a presupuestos, por lo que debe compensarse esta 
doble imputación aumentando el superávit. 
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No obstante, parece razonable considerar que no incrementan el déficit presupuestario 
aquellos gastos no imputados pero para los que se habilita crédito en el presupuesto de 
forma expresa o específica. 

 
5. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN 
INDIVIDUALIZADO DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES QUE COMPONEN LA 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL 
EJERCICIO 2011 
 
A continuación se realiza el análisis individualizado de cada una de las entidades que 
componen el Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2011 y que tienen la 
condición de administración pública en términos de contabilidad nacional. 
 

 ENTIDAD LOCAL: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EIVISSA 
 
La liquidación del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Eivissa para el ejercicio 2011 
presenta a nivel de capítulos de ingresos y gastos el siguiente resumen: 
 

Cap Denominación Derechos 
reconocidos  Cap Denominación Obligaciones 

reconocidas 

1 Impuestos directos 18.340.320,18 € 1 Gastos personal 16.666.409,85 € 

2 Impuestos indirectos 861.305,35 € 2 Gastos corrientes 16.305.189,61 € 

3 Tasas y otros ingresos 12.602.320,87 € 3 Gastos financieros 938.673,14 € 

4 Transf. Corrientes 11.414.101,14 € 4 Transf. corrientes 4.548.179,48 € 

5 Ingresos patrimoniales 1.548.627,27 €     

6 Enaj. inversiones reales 0,00 € 6 Inversiones reales 6.208.596,27 € 

7 Transf. de capital 3.829.440,51 € 7 Transf. de capital 544.081,86 € 

8 Activos financieros 268.939,69 € 8 Activos financieros 268.939,69 € 

9 Pasivos financieros 2.400.000,00 € 9 Pasivos financieros 2.533.730,72 € 

 TOTAL PTO INGRESOS 51.265.055,01 €  TOTAL PTO GASTOS 48.013.800,62 € 

 
A) ESTUDIO DE LA CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN EN FUNCIÓN DE 

LOS INGRESOS Y GASTOS NO FINANCIEROS – LIQUIDACIÓN AÑO 2011. 
 
SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO = CAPÍTULOS 1 A 7 INGRESOS – 
CAPÍTULOS 1 A 7 GASTOS. 
 
Según se desprende en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes liquidados 
de los capítulos 1 al 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de 
gastos sin realizar ningún ajuste es la siguiente.  
 

SALDO PRESUPUESTARIO NO 
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FINANCIERO 
Ingresos Capítulos 1 al 

7 
48.596.115,32 

€ 

Gastos Capítulos 1 al 7 45.211.130,21 
€ 

Diferencia +3.384.985,11 
€ 

 
B) AJUSTES A REALIZAR A LOS INGRESOS NO FINANCIEROS. 
 
Conforme al Reglamento (CE) 2516/2000, interpretado por el Manual de cálculo del Déficit 
en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la IGAE, 
Ministerio de Economía y Hacienda, deben practicarse los siguientes ajustes para adaptar la 
información a los principios contables del Sistema europeo de cuentas de 1995 (SEC 95). 
 
Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos. 
 
El ajuste se hace por el importe de los cobros de ejercicios corrientes y cerrados de estos 
capítulos. Si los derechos superan los cobros, el ajuste del saldo presupuestario es 
negativo, es decir, reduce el saldo presupuestario. En caso contrario el ajuste sería positivo. 
 

1. Derechos reconocidos 31.803.946,40 € 
2. Cobros de ejercicios corrientes y 

cerrados. 
      28.456.631,36 € 

3. Ajuste (1-2) 3.347.315,04 € 
 
Capítulos 4 y 7 del Estado de Ingresos. 
 
a) Subconcepto 42000 Participación en tributos del Estado. 
 
Ajuste por las diferencias en el momento de la imputación o la cuantía de los ingresos 
contabilizados. Dado que la Corporación sigue el criterio de caja para la contabilización de 
los ingresos, no hay que hacer ajustes, pues coincide con el criterio del Estado. 
 
b) Resto de transferencias corrientes y de capital. 
 
Ajuste por las diferencias de criterio contable, ya que los ingresos de los capítulos 4 y 7 
deben computarse tomando el criterio del pagador, esto es, los importes a considerar serán 
los mismos que los que el ente pagador registra como reconocidos en su contabilidad. Para 
la Corporación la aplicación práctica de este ajuste se concreta para las diferentes 
subvenciones que recibe para gastos afectados, así, el importe a tener en cuenta  es el 
resultado sumar a los derechos reconocidos en 2011, lo ingresado por derechos 
reconocidos de presupuestos cerrados cuyo reconocimiento de pago por el pagador tuvo 
lugar este año y ajustar a la baja todos aquellos derechos  reconocidos pendientes de pago 
que a 31 de diciembre de 2011 todavía estaban pendientes de reconocimiento por el 
pagador. Estas diferencias afloran debido a que el derecho reconocido por subvenciones se 
contabiliza en el momento en que la Corporación cumple los requisitos exigidos para 
generar el derecho al cobro de la misma, pudiendo ocurrir que el ente pagador tras recibir la 
justificación reconozca la obligación en ejercicio distinto. Este ajuste se evitaría si los entes 
pagadores suministraran al Ayuntamiento  la información sobre los importes contabilizados 
por los mismos como transferencias dadas, ya que en la práctica no suministran esta 
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información, debiendo esta Intervención recabar la misma a través o bien de consultas 
telefónicas o bien de la comunicación inicial de la concesión en la que se limita el plazo de 
justificación hasta el final de cada ejercicio motivado por la no incorporación de remanentes, 
con lo que se deduce que el ente pagador imputa el gasto al presupuesto de la concesión. 
 
Dado que la Corporación contabiliza el derecho reconocido siguiendo el criterio del ente 
pagador no procede ningún ajuste por este concepto a fecha 31 de diciembre de 2011. 
 
Capítulo 5 del Estado de Ingresos. 

  
No procede realizar ningún ajuste ya que la Corporación registra los intereses según el 
criterio de devengo, igual que el Estado. 

 
C) AJUSTES A REALIZAR A LOS GASTOS NO FINANCIEROS. 

 
Capítulo 2 del Estado de Gastos. 
 
No procede realizar ningún ajuste al no existir ningún gasto en concepto de cuotas de 
leasing. 
 
Capítulo 3 del Estado de Gastos. 
 
No procede realizar ningún ajuste ya que la Corporación registra los intereses según el 
criterio del devengo. 
 
Capítulo 6 del Estado de Gastos. 
 
No procede realizar ningún ajuste al no existir ninguna operación de leasing. 
 
 Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al Presupuesto. 
 
Estos son los gastos recogidos en la cuenta 413 en su haber por el importe de los 
pendientes de aplicar a 31 de diciembre, y en su debe, por los aplicados a lo largo del 
ejercicio. Los primeros aumentan el déficit en términos de contabilidad nacional. Los 
segundos lo minoran, pues ya lo incrementaron el año anterior y en éste vuelven a 
incrementarlo mediante su aplicación a presupuestos, por lo que debe compensarse esta 
doble imputación aumentando el superávit. 
 
No obstante, parece razonable considerar que no incrementan el déficit presupuestario 
aquellos gastos no imputados pero para los que se habilita crédito en el presupuesto de 
forma expresa o específica. 
 
El importe recogido en el haber en la cuenta 413 a fecha 31 de diciembre de 2011 asciende 
a 816.950,76 € 
 
Ajustes derivados de la utilización del Remanente de Tesorería en el ejercicio para la 
financiación de gastos 
 
Aunque el Manual de la IGAE no menciona este ajuste, esta Intervención entiende que 
procede ajustar por el importe de las obligaciones financiadas en el ejercicio con el 
remanente líquido de tesorería, ya que dicho remanente no es un ingreso presupuestario, 
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sino una magnitud calculada con los saldos a 31 de diciembre del ejercicio anterior, lo que 
justifica su exclusión del cálculo de la estabilidad, la cual sólo tiene en cuenta los ingresos y 
gastos de naturaleza presupuestaria. Por otro lado, la existencia de un remanente de 
tesorería positivo manifiesta una situación excedentaria de la tesorería, por lo que tal 
situación no puede derivar en la necesidad de hacer ningún plan económico financiero y 
menos de saneamiento, ya que precisamente el uso de este recurso permite no recurrir al 
endeudamiento, siendo este último recurso el objeto de planificación de los Planes 
económico-financieros que el Pleno está obligado a aprobar en caso de informe de 
incumplimiento de la Intervención. 
 
En conclusión esta Intervención entiende que la necesidad de financiación del Ayuntamiento 
debe ser ajustada finalmente con los gastos que hayan sido financiados en el ejercicio con 
remanente de tesorería pues suponen un aumento de la necesidad de financiación del 
ejercicio económico correspondiente, pero de carácter autofinanciado, por tanto habrían de 
eliminarse estos gastos del cómputo porque en puridad aunque financiados teóricamente a 
efectos de equilibrio formal con un ingreso financiero del capítulo 8, no han supuesto una 
inestabilidad presupuestaria. En el ejercicio de 2011, las obligaciones reconocidas 
financiadas con remanente de tesorería para gastos generales ascendieron a 2.025.018,59 
€.  
 
D) ESTUDIO DE LA CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN EN FUNCIÓN DE 

LOS INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS – LIQUIDACIÓN AÑO 2011. 
 
SALDO PRESUPUESTARIO FINANCIERO = CAPÍTULO 8 GASTOS - CAPÍTULO 8 
INGRESOS – (CAPÍTULO 9 INGRESOS - CAPÍTULO 9 GASTOS) 
 
Variación de Activos Financieros. 
 

VAF Importes liquidados Ajustes 

Capítulo 8 de Gastos 268.939,69 €  

Capítulo 8 de Ingresos 268.939,69 €  

Variación (1-2) 0,00 €  

 
Variación de Pasivos Financieros 

     

VPF Importes liquidados Ajustes 

Capítulo 9 de ingresos 2.400.000,00 €  

Capítulo 9 de gastos 2.533.730,72 €  

Variación (1-2) - 133.730,72 €  
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SALDO PRESUPUESTARIO FINANCIERO 

a) CAPÍTULO 8 GASTOS – CAPÍTULO 8 INGRESOS 0,00 € 

b) CAPÍTULO 9 INGRESOS- CAPÍTULO 9 GASTOS - 133.730,72 € 

c) CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (a-b) 133.730,72 € 

 
 
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 

 
La liquidación del Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes del Excmo. 
Ayuntamiento de Eivissa para el ejercicio 2011 presenta a nivel de capítulos de ingresos y 
gastos el siguiente resumen: 
 

Cap Denominación Derechos 
reconocidos Cap Denominación Obligaciones 

reconocidas 

1 Impuestos directos 0,00 € 1 Gastos personal 939.780,39 € 

2 Impuestos indirectos 0,00 € 2 Gastos corrientes 555.500,97 € 

3 Tasas y otros ingresos 391.434,57 € 3 Gastos financieros 13.287,17 € 

4 Transf. Corrientes 1.771.995,00 € 4 Transf. Corrientes 596.353,66 € 

5 Ingresos patrimoniales 4,02 €     

6 Enaj. inversiones reales 0,00 € 6 Inversiones reales 21.881,81 € 

7 Transf. de capital 28.000,00 € 7 Transf. de capital 0,00 € 

8 Activos financieros 1.746,00 € 8 Activos financieros 1.746,00 € 

9 Pasivos financieros 0,00 € 9 Pasivos financieros 0,00 € 
 TOTAL PTO: INGRESOS 2.193.179,59 €  TOTAL PTO GASTOS 2.128.550,00 € 

 
SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO = CAPÍTULOS 1 A 7 INGRESOS – 
CAPÍTULOS 1 A 7 GASTOS. 
 
AJUSTES 
 
No es necesario practicar ningún ajuste para adaptar la información a los principios 
contables del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC95). 
 
Según se desprende en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes liquidados 
de los capítulos 1 al 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de 
gastos es la siguiente.  
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SALDO PRESUPUESTARIO NO 
FINANCIERO 

Ingresos Capítulos 1 al 
7 

 2.191.433,59 
€ 

Gastos Capítulos 1 al 7  2.126.804,00 
€ 

Diferencia 64.629,59 € 
 
SALDO PRESUPUESTARIO FINANCIERO = CAPÍTULO 8 GASTOS - CAPÍTULO 8 
INGRESOS – (CAPÍTULO 9 INGRESOS - CAPÍTULO 9 GASTOS) 
 
Variación de Activos Financieros. 
 

VAF Importes Ajustes 

Capítulo 8 de Gastos 1.746,00 €  

Capítulo 8 de Ingresos 1.746,00 €  

Variación (1-2) 0,00 €  

 
Variación de Pasivos Financieros 

     

VPF Importes Ajustes 

Capítulo 9 de ingresos 0,00 €  

Capítulo 9 de gastos 0,00 €  

Variación (1-2) 0,00 €  

 

SALDO PRESUPUESTARIO FINANCIERO 

a) CAPÍTULO 8 GASTOS – CAPÍTULO 8 INGRESOS 0,00 € 

b) CAPÍTULO 9 INGRESOS- CAPÍTULO 9 GASTOS 0,00 € 

c) CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (a-b) 0,00 € 
 
 
PATRONATO MUNICIPAL DE MÚSICA 

 



 
 
 
 

 
40 

Secretaria General 
  

 
 
 
PLE ORDINARI 
Dia 28 de juny de 2012 

La liquidación del Presupuesto del Patronato Municipal de Música del Excmo. Ayuntamiento 
de Eivissa para el ejercicio 2011 presenta a nivel de capítulos de ingresos y gastos el 
siguiente resumen: 
 

Cap Denominación Derechos 
reconocidos Cap Denominación Obligaciones 

reconocidas 

1 Impuestos directos 0,00 € 1 Gastos personal 307.460,81 € 

2 Impuestos indirectos 0,00 € 2 Gastos corrientes 320.289,79 € 

3 Tasas y otros ingresos 49.484,69 € 3 Gastos financieros 2,50 € 

4 Transf. Corrientes 579.995,00 € 4 Transf. corrientes 0,00 € 

5 Ingresos patrimoniales 6,95 €     

6 Enaj. inversiones reales 0,00 € 6 Inversiones reales 0,00 € 

7 Transf. de capital 0,00 € 7 Transf. de capital 0,00 € 

8 Activos financieros 0,00 € 8 Activos financieros 0,00 € 

9 Pasivos financieros 0,00 € 9 Pasivos financieros 0,00 € 

 TOTAL PTO INGRESOS 629.486,64 €  TOTAL PTO GASTOS 627.753,10 € 

 
SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO = CAPÍTULOS 1 A 7 INGRESOS – 
CAPÍTULOS 1 A 7 GASTOS. 
 
AJUSTES 
 
No es necesario practicar ningún ajuste para adaptar la información a los principios 
contables del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC95). 
 
Según se desprende en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes liquidados 
de los capítulos 1 al 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de 
gastos es la siguiente.  
 

SALDO PRESUPUESTARIO NO 
FINANCIERO 

Ingresos Capítulos 1 al 7 629.486,64 
€ 

Gastos Capítulos 1 al 7 627.753,10 
€ 

Diferencia 1.733,54 € 
 
SALDO PRESUPUESTARIO FINANCIERO = CAPÍTULO 8 GASTOS - CAPÍTULO 8 
INGRESOS – (CAPÍTULO 9 INGRESOS - CAPÍTULO 9 GASTOS) 
 
Variación de Activos Financieros. 
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VAF Importes Ajustes 

Capítulo 8 de Gastos 0,00 €  

Capítulo 8 de Ingresos 0,00 €  

Variación (1-2) 0,00 €  

 
Variación de Pasivos Financieros 

     

VPF Importes Ajustes 

Capítulo 9 de ingresos 0,00 €  

Capítulo 9 de gastos 0,00 €  

Variación (1-2) 0,00 €  

 

SALDO PRESUPUESTARIO FINANCIERO 

a) CAPÍTULO 8 GASTOS – CAPÍTULO 8 INGRESOS 0,00 € 

b) CAPÍTULO 9 INGRESOS- CAPÍTULO 9 GASTOS 0,00 € 

c) CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (a-b) 0,00 € 
 
 
PATRONATO MUNICIPAL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO. 

 
La liquidación del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Eivissa para el ejercicio 2011 
presenta a nivel de capítulos de ingresos y gastos el siguiente resumen: 

 

Cap Denominación Derechos 
reconocidos Cap Denominación Obligaciones 

reconocidas 

1 Impuestos directos 0,00 € 1 Gastos personal 104.991,67 € 

2 Impuestos indirectos 0,00 € 2 Gastos corrientes 39.576,13 € 

3 Tasas y otros ingresos 0,00 € 3 Gastos financieros 34,13 € 

4 Transf. Corrientes 150.601,89 € 4 Transf. corrientes 0,00 € 

5 Ingresos patrimoniales 0,04 €     
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6 Enaj. inversiones reales 0,00 € 6 Inversiones reales 11.533,30 € 

7 Transf. de capital 33.533,30 € 7 Transf. de capital 0,00 € 

8 Activos financieros 0,00 € 8 Activos financieros 0,00 € 

9 Pasivos financieros 0,00 € 9 Pasivos financieros 0,00 € 

 TOTAL PTO INGRESOS 184.135,23 €  TOTAL PTO GASTOS 156.135,23 € 

 
SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO = CAPÍTULOS 1 A 7 INGRESOS – 
CAPÍTULOS 1 A 7 GASTOS. 
 
AJUSTES 
 
No es necesario practicar ningún ajuste para adaptar la información a los principios 
contables del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC95). 
 
Según se desprende en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes liquidados 
de los capítulos 1 al 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de 
gastos es la siguiente.  
 

SALDO PRESUPUESTARIO NO 
FINANCIERO 

Ingresos Capítulos 1 al 
7 

184.135,23 
€ 

Gastos Capítulos 1 al 7 156.135,23 
€ 

Diferencia 28.000,00 
€ 

 
SALDO PRESUPUESTARIO FINANCIERO = CAPÍTULO 8 GASTOS - CAPÍTULO 8 
INGRESOS – (CAPÍTULO 9 INGRESOS - CAPÍTULO 9 GASTOS) 
 
Variación de Activos Financieros. 
 

VAF Previsiones Ajustes 

Capítulo 8 de Gastos 0,00 €  

Capítulo 8 de Ingresos 0,00 €  

Variación (1-2) 0,00 €  

 
Variación de Pasivos Financieros 

     

VPF Previsiones Ajustes 
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Capítulo 9 de ingresos 0,00 €  

Capítulo 9 de gastos 0,00 €  

Variación (1-2) 0,00 €  

 

SALDO PRESUPUESTARIO FINANCIERO 

a) CAPÍTULO 8 GASTOS – CAPÍTULO 8 INGRESOS 0,00 € 

b) CAPÍTULO 9 INGRESOS- CAPÍTULO 9 GASTOS 0,00 € 

c) CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (a-b) 0,00 € 
 

6. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA DE LA 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA CORPORACIÓN 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011. 

 
La Liquidación del Presupuesto Consolidado de la Corporación correspondiente al 
ejercicio 2011 presenta el siguiente resumen después de practicar los ajustes y/o 
eliminaciones pertinentes: 

 
Resumen a nivel de capítulos de la Liquidación del estado de Ingresos para el ejercicio 

2011. 
 

Cap Denominación Ayto Eivissa Ajuste / 
Eliminación Deportes Música MACE Ajuste / 

Eliminación Total 

1 Impuestos directos 18.340.320,18 
- 2.713.169,15 

0,00 0,00 0,00 
0,00 

17.468.186,98 
+ 1.841.035,95 0,00 

2 Impuestos indirectos 861.305,35 - 209.891,30 0,00 0,00 0,00 
0,00 

678.904,22 
+ 27.490,17 0,00 

3 Tasas y otros ingresos 12.602.320,87 -3.461.057,43 391.434,57 49.484,69 0,00 
0,00 

10.750.459,42 
1.168.276,72 0,00 

4 Transf. Corrientes 11.414.101,14 0,00 1.771.995,00 579.995,00 150.601,89 
- 2.502.591,89 

11.414.101,14 
0,00 0,00 

5 Ingresos patrimoniales 1.548.627,27 0,00 4,02 6,95 0,04 
0,00 

1.548.638,28 
0,00 0,00 

6 Enaj. inversiones reales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 0,00 

7 Transf. de capital 3.829.440,51 0,00 28.000,00 0,00 33.533,30 
- 61.533,30 

3.829.440,51 
0,00 0,00 

8 Activos financieros 268.939,69 0,00 1.746,00 0,00 0,00 
0,00 

270.685,69 
0,00 0,00 

9 Pasivos financieros 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

2.400.000,00 
0,00 0,00 

 TOTAL INGRESOS 51.265.055,01 - 6.384.117,88 2.193.179,59 629.486,64 184.135,23 - 2.564.125,19 
48.360.416,24 

+ 3.036.802,84 0,00 



 
 
 
 

 
44 

Secretaria General 
  

 
 
 
PLE ORDINARI 
Dia 28 de juny de 2012 

 
Resumen a nivel de capítulos de la Liquidación del estado de Gastos para el ejercicio 

2011. 
 

Cap Denominación Ayto Eivissa Ajuste / 
Eliminación Deportes Música MACE Ajuste / 

Eliminación Total 

1 Gastos personal  16.666.409,85 
0,00 

939.780,39 307.460,81 104.991,67 
0,00 

18.018.642,72 
0,00 0,00 

2 Gastos corrientes 16.305.189,61 0,00 555.500,97 320.289,79 39.576,13 
0,00 

17.220.556,50 
0,00 0,00 

3 Gastos financieros 938.673,14 0,00 13.287,17 2,50 34,13 
0,00 

951.996,94 
0,00 0,00 

4 Transf. Corrientes 4.548.179,48 
- 2.502.591,89 

596.353,66 0,00 0,00 
0,00 

2.641.941,25 
0,00 0,00 

6 Inversiones reales 6.208.596,27 0,00 21.881,81 0,00 11.533,30 
0,00 

6.242.011,38 
0,00 0,00 

7 Transf. de capital 544.081,86 
- 61.533,30 

0,00 0,00 0,00 
0,00 

482.548,56 
0,00 0,00 

8 Activos financieros 268.939,69 0,00 1.746,00 0,00 0,00 
0,00 

270.685,69 
0,00 0,00 

9 Pasivos financieros 2.533.730,72 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

2.533.730,72 
0,00 0,00 

 TOTAL GASTOS 48.013.800,62 - 2.564.125,19 2.128.550,00 627.753,10 156.135,23 0,00 
48.362.113,76 

0,00 0,00 

 
SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO = CAPÍTULOS 1 A 7 INGRESOS – 
CAPÍTULOS 1 A 7 GASTOS. 
 
Según se desprende del cuadro anterior, la diferencia entre los importes liquidados de 
los capítulos 1 al 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos 
después de aplicar los ajustes correspondientes es la siguiente.  
 

SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO 

Ingresos Capítulos 1 al 7 45.689.730,55 € 

Gastos Capítulos 1 al 7 45.557.697,35 € 

Diferencia 132.033,20 € 

Ajuste cuenta 413  - 816.950,76 € 

Ajuste O.R. financiadas con 
remanente de tesorería 2.025.018,59 € 

Capacidad de Financiación 1.340.101,03 € 
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SALDO PRESUPUESTARIO FINANCIERO = CAPÍTULO 8 GASTOS - CAPÍTULO 8 
INGRESOS – (CAPÍTULO 9 INGRESOS - CAPÍTULO 9 GASTOS) 
 
Variación de Activos Financieros. 
 

VAF Previsiones Ajustes 

Capítulo 8 de Gastos 270.685,69 €  

Capítulo 8 de Ingresos 270.685,69 €  

Variación (1-2) 0,00 €  

 
Variación de Pasivos Financieros 

     

VPF Previsiones Ajustes 

Capítulo 9 de ingresos 2.400.000,00 €  

Capítulo 9 de gastos 2.533.730,72 €  

Variación (1-2) - 133,730,72 €  

 
 

SALDO PRESUPUESTARIO FINANCIERO 

a) CAPÍTULO 8 GASTOS – CAPÍTULO 8 INGRESOS 0,00 € 

b) CAPÍTULO 9 INGRESOS- CAPÍTULO 9 GASTOS - 133.730,72 € 

c) CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (a-b) 133.730,72 € 

 
 

CONCLUSIONES. 
 
Que en base a los cálculos detallados anteriormente, esta Intervención entiende que la 

Liquidación del Presupuesto General Consolidado de la Corporación para el ejercicio 2011 cumple 
el objetivo de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o de superávit en 
términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el SEC-95. 

 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 21.2 del Real Decreto Legislativo 

1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades 
Locales y dado que una vez efectuada la consolidación de las liquidaciones presupuestarias y 
estados financieros del grupo de entidades locales afectadas se cumple para el ejercicio 2011 el 
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objetivo de Estabilidad Presupuestaria, esta Intervención entiende que procede por parte del Pleno 
de la Corporación dejar sin efecto el Plan Económico-Financiero en vigor para el período 2010-
2012,  

Eivissa, 30 de abril de 2012. 
EL INTERVENTOR 

Fdo: José Torres Riera. 
Interventor Acctal.” 

 
Per unanimitat s’acorda quedar assabentats. 
 
 
7è. Mocions sense proposta d’acord: 
 
7.1. Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, de control sobre actuacions en matèria de 
mobilitat. 
 
Donat compte de la moció, del tenor literal següent: 
 

“MOCIÓ DE CONTROL DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE  
PER EIVISSA SOBRE ACTUACIONS EN MATÈRIA DE MOBILITAT 

 
Rafel Ruiz González, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'empar del que 
estableix l'article 22.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i per 
exercitar la funció de control i fiscalització dels òrgans de govern, presenta la següent MOCIÓ DE 
CONTROL: 
 
Vist que durant les darreres setmanes s'estan realitzant modificacions que tindran repercussions a 
la mobilitat del municipi d'Eivissa, tals com la instal·lació de semàfors, el canvi de sentit de carrers o 
l'entrada de vehicles al barri de la Marina, es sol·licita informació sobre els objectius d'aquestes 
actuacions, altres canvis previstos per als propers mesos i resultats que s'esperen obtenir amb 
aquestes intervencions. 
 
Eivissa, 22 de juny de 2012 

Sgt. Rafel Ruiz González 
Regidor del grup municipal 
PSOE-Pacte per Eivissa a  

l'Ajuntament d'Eivissa” 
 
Intervencions: 
 
Sr. Ruiz: Vistos que les darreres setmanes s’han fet canvis importants a la circulació de la nostra 
ciutat, com canvis de sentit a alguns carrers, l’entrada de vehicles a La Marina, creació de pàrkings 
dins la ciutat, posada en marxa de nous semàfors. Volen saber quins són els objectius que 
persegueixen aquestes mesures i quin és el model de mobilitat que defensa l’equip de govern. 
Pensen que per a la ciutat la mobilitat és un dels principals temes. 
L’anterior equip de govern, tenia un model de mobilitat clar i concís que es plasmava en el Pla de 
Mobilitat, un document seriós i ferm on es dibuixava un model sostenible. Un dels seus objectius 
era fer una ciutat més humana, més per a vianants i no tan pels cotxes. Entén que potser no els 
agradi i per això volen saber quin és el models de defensa el Partit Popular. Els preocupa la política 
que s’està seguint per al transport públic, amb el tema dels taxis, etc. 
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Sr. Mayans: Respecte a la preocupació que tenen en relació als taxis, tots els col·lectius dels taxis, 
que són cinc associacions, estan bastant satisfets. Han set l’únic Ajuntament de tot Eivissa que ha 
mantingut la mateixa quota per assalariats que tenien abans. 
Respecte al transport públic, quan als autobusos el tema ara mateix està en el Consell Insular, i a 
més l’Ajuntament no té competència en aquest tema. 
Els canvis i obres noves que s’han fet són la instal·lació de semàfors a l’Avda. Santa Eulària amb la 
confluència amb l’Avda. Bartomeu de Rosselló, i carrer Compte Rosselló. Es tracta de tres 
semàfors per a vehicles i quatre per a vianants. L’objectiu d’aquestes actuacions es evitar les 
retencions que es produïen. La demanda d’aquests semàfors data de sis anys enrere, i venia per 
part de col·lectius com el dels taxis, associacions de vesins i de comerciants de La Marina.   
També s’han instal·lat dos semàfors per a vehicles i dos per a vianants, a l’Avda. Santa Eulària a 
l’altura del camí d’es Gorg, per la perillositat que existia per als vianants. 
Quan a mobilitat, han fet un canvi de sentit del carrer Jaume  per entrar al barri de La Marina. 
L’objectiu principal d’aquesta modificació ha set l’estalvi d’uns 12.000 euros, que abans es pagaven 
per una persona de seguretat privada per controlar aquest accés. Ara la mateixa persona que 
regula el tràfic de Dalt Vila, també regula l’accés al barri de La marina. Aquest canvi ha estat 
consensuat amb els associacions de vesins i comerciants de La Marina. De cara a l’hivern hi haurà 
dos entrades al barri de La Marina, perquè a partir del dia 15 de setembre es traurà la barrera que 
han instal·lat ara. 
 
Sr. Ruíz: S’han fet canvis i reconeixen la feina encara que alguns no els agraden. Han parat el 
Consorci per a la Mobilitat. El Sr. Mayans diu que hi ha coses que no són competència de 
l’Ajuntament, però som una illa petita i hi havia una taula on s’asseien els diferents Ajuntaments i es 
posaven en comú polítiques de mobilitat que afecten a tots els municipis. 
El Decret del Govern Balear sobre el control de taxis pirates no els ha donat eines per controlar el 
tema. És un tema complex, i que segueix perquè hi ha un turisme massiu i hi ha gent que se’n vol 
aprofitar il·legalment. Creu que aquest problema no està controlat, i pensen que el Decret del 
Govern Balear no ajudarà perquè no els ha donat eines. 
Demana que quan es facin aquestes mesures de canvis de sentit, o d’implantació de semàfors, que 
es facin en temporada baixa. 
Li agradaria que els hi contestés quin és el seu model de mobilitat. Quins són els seus objectius de 
futur?  Vol una ciutat amb més cotxes o amb menys? Vol fer pàrkings dissuasoris fora de la ciutat, 
com va fer l’anterior equip de govern, o els vol fer dins la ciutat? 
 
Sr. Villalonga: Els vol felicitar pel pàrking que s’ha acondicionat al costat del Jutjats. 
Vol fer una sèrie de preguntes: Que tenen pensat per informatitzar els semàfors de la ciutat? 
Quan costa un semàfor amb polsador? Han fet algun estudi sobre els punts negres de transit del 
municipi i que preveuen per solucionar-los? 
 
Sr. Mayans: En el Parlament Balear s’ha aprovat una Llei dels taxis pirates que esperaven els 
taxistes, i que sí creu que podrà resoldre tot el tema dels taxistes pirates. Pensen que aquesta Llei 
beneficiarà a tots els ajuntaments i serà eficient. 
La idea és fer més pàrkings dissuasoris als voltants de la ciutat, però encara no hi ha res tancat. 
El seu model de ciutat continua sent humanitzar-la. Estan damunt del tema de les bicicletes 
públiques. Pensen que les bicicletes és un mitjà de transport ecològic. 
Està d’acord amb que la feina que es veu s’ha de fer a l’hivern, sobretot per evitar problemes als 
ciutadans i als turistes. 
Avui per avui no tenen pressupost per a informatitzar els semàfors. Ho varen estar mirant juntament 
amb el Sr. Larroda i una empresa de fora, i era molt car. 
Les felicitacions que està rebent les comparteix amb el Sr. Larroda, perquè treballen conjuntament. 
Hi ha una estadística de punts negres, feta per la Policia Local. 
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De conformitat amb el que disposa l’article 91.4 del RD 2568/86, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, la 
Sra. Alcaldessa pregunta si algun grup vol sotmetre a la consideració del Ple per raons d’urgència, 
algun assumpte no compres a l’ordre del dia i que no tingui cabuda en el punt de precs i preguntes. 
 
U.1.- Es dona compte d’una moció del Grup Municipal PSOE-PACTE PER EIVISSA, del tenor literal 
següent: 
 

“MOCIÓ D’URGÈNCIA DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA PER DEBATRE 
AL PLE DEL 28 DE JUNY DE 2012 PER TAL QUE L'AJUNTAMENT D'EIVISSA INSTI AL 

GOVERN CENTRAL A MANTENIR L'IVA TURÍSTIC 
 
Alfonso Molina Jiménez, 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 
 
A la vista de les notícies aparegudes les darrers 24 hores en diferents medis de comunicació al 
voltant d'un possible increment de l'IVA turístic, amb les greus conseqüències que aquesta mesura 
suposaria per al nostre model turístic i la competitivitat de les nostres empreses, 
 
Es planteja la següent  
 

PROPOSTA D'ACORD 
 
L'Ajuntament d'Eivissa insta al Govern Central a no incrementar l'IVA turístic, actualment situat en el 
8 per cent, pel gravíssim perjudici que aquesta mesura suposaria a la nostra indústria turística, a 
l'ocupació i, en general, al benestar de la nostra ciutadania. 
 
Eivissa, 28 de juny de 2012 

Sgt. Alfonso Molina Jiménez 
Regidor del grup municipal 
PSOE-Pacte per Eivissa” 

 
Intervencions: 
 
Sr. Molina: En els darrers dies han sortit notícies relacionades, amb la possibilitat de que una de 
les mesures que prengui el Govern a curt termini sigui el canvi de tipus d’IVA per determinats 
productes o serveis, i un d’ells és l’IVA turístic. Creuen que és un error per a l’Illa com a destinació 
turística. Creuen que és urgent que l’Ajuntament es posicioni en nom dels empresaris i ciutadans 
del municipi. 
 
Sr. Rodrigo: Són rumors però com que no hi ha res definitiu ni aprovat, és el moment per 
manifestar-se. Per part del grup Popular accepten la urgència. 
 
Sotmesa a votació la urgència del tractament de la moció, és aprovada per unanimitat. 
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Intervencions: 
 
Sr. Molina: Efectivament només són rumors, però en la situació actual preocupen, perquè 
comencen en rumors i acaben al Butlletí. Aprofitant el Ple d’avui, creu que és urgent que es 
manifestin com a Corporació municipal, en contra d’aquesta pujada de l’IVA turístic. 
No poden perdre competitivitat en relació a altres països.  
 
 
A continuació el Sr. Molina procedeix a la lectura del  text de la proposta d’acord. 
 
Sr. Rodrigo: L’equip de govern també considera que una pujada de l’IVA, seria un error ara mateix. 
Consideren que a curt termini ho haurien d’assumir les empreses, donat que el sector turístic ja té 
els preus tancats amb un any o més d’antelació. 
Com que és un rumor, vol dir que des de Madrid estant donant importància al turisme. Al juny el 
Govern Central ha aprovat el Pla Nacional i Integral de Turisme, que és el primer pla sectorial que 
fa el Govern d’Espanya. 
Està clar que des d’aquí han de defendre la no pujada d’aquest impost, perquè perjudica a 
l’economia local. 
L’incòmode serà tenir que prendre aquestes decisions des de Madrid, perquè el sector privat es 
ressentirà, i segurament tot el mercat i la competitivitat de la industria també es ressentirà. 
Està clar que si prenen aquestes decisions, es fa forçats per una situació econòmica a nivell 
internacional. 
Li accepten la moció, com no podia ser d’altra manera. Creu que tots els organismes eivissencs 
governats pel Partit Popular, estant fent aquesta crida d’atenció als companys de Madrid i espera 
que amb aquesta urgència i diligència, amb les quals votaran la moció, es pugui reaccionar si és 
possible. 
 
Sr. Molina: Vol agrair la posició final de l’equip de govern de recolzar la moció. Entén que defensin 
l’actitud del Govern de l’Estat. Demana que facin tots els esforços possibles per evitar això. 
 
Sr. Rodrigo: A totes les mocions que siguin lògiques, sempre tendran el recolzament de l’equip de 
govern. 
 
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat. 
 
 
8è. Precs i preguntes: 
 
8.1.- Sra. Costa: Preguntes sobre el Festival “Eivissa en Do Major”: 
1. Quin ha set el cost total? 
2. Quans espectadors han gaudit dels tres concerts? 
3. Quan s’ha recaptat amb la venda d’entrades? 
Prec. Demana que responguin a les demandes de sol·licitud d’informació que tenen pendents. 
 
8.2.- Sr. Costa: Prec. Hi ha queixes de gent que a partir de les cinc de la matinada no pot dormir, 
per culpa dels nous aparells de neteja que es fan servir. Demana que siguin sensibles amb aquest 
tema, i que no s’utilitzin aquesta maquinaria a aquestes hores. 
 
8.3.- Sr. Sánchez: Demana que la Plaça d’Espanya completa sigui per a vianants. Com no ho 
faran, prega que disposin els mitjans necessari: Primer, per evitar la imatge lamentable que es va 
donar l’estiu passat amb l’aparcament, i que no es va prendre cap mesura; Segon, no permetre la 
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impunitat de l’estiu passat amb aquest tema; I tercer, que en totes les autoritzacions d’accés de 
vehicles a Dalt Vila, no s’afavoreixi a determinats establiments hotelers, en detriment de la resta 
d’establiments, i sobretot dels visitants i dels ciutadans en el seu passeig pel patrimoni. 
 
8.4.- Sr. Ruiz: L’empresa del pàrking d’es Pratet no escolta al vesins, segueix imposant el seu 
criteri. L’Ajuntament podria fer alguna cosa al respecte, com obrir una petita porta d’accés cap el 
barri d’es Pratet. 
Perquè no és rotatori el pàrking d’es Pratet? 
Demana que es reuneixin amb l’empresa perquè accepti les peticions dels vesins. 
Demana que arreglin la plaça que hi ha davant l’Hotel Royal Plaza, perquè puguin aparcar-hi els 
vesins rotatòriament. 
Demana que mirin el pipican que hi ha a la zona, perquè fa temps que no es neteja. 
 
8.5.- Molina: A un Ple anterior va demanar penjar el pressupostos anuals a la pàgina web. Ho 
reitera. 
 
8.6.- Sr. Villalonga: Preguntes: 1. Es va comunicar a la Secretaria General de Turisme, l’acord de 
Ple sobre la negativa a realitzar prospeccions petrolieres? 
2. Quan s’aprovaran les taxes de la publicitat dinàmica oral? 
Precs: 1. Demana que s’instal·li un semàfor amb polsador, a la cruïlla del carrer ses Feixes amb el 
carrer de Talamanca. 
2. Demana que en la mesura del possible, els actes oficials de les festes de la terra, es realitzin per 
la tarda, per la calor, i instar al Consell a canviar-ho. 
3. Demana que es traslladi als diferents departaments de l’Ajuntament, recomanacions de l’ús de 
l’aire condicionat. 
4. Demana que traslladin a la Capitania Marítima, la queixa pel soroll que produeixin els vaixells 
d’esbarjo, que es posicionen en el Puig des Molins. 
Preguntes: 3. Qui va pagar el personal de control d’accés a Dalt Vila, pel SUMIT? 
4. Hores extres de la policia local pel SUMIT? 
 
Sra. Sánchez-Jáuregui: Totes aquestes preguntes es contestaran en el proper Ple. 
 
Ara contestaran les preguntes que s’han formulat per escrit amb 48 hores d’antelació. 
 
8.7.- Pregunta escrita del regidor Sr. Molina, següent: 
 

“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER 
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA 

 
Preguntes que formula Alfonso Molina Jiménez, 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, per ser contestada al 
proper ple ordinari: 
 

− Resultat de l'arqueig de caixa de data 31 de maig de 2012, incloent-hi conciliacions 
bancàries. 

− Llistat de proveïdors pendents de pagament a data 31 de maig de 2012. 
− Quines quantitats estan pendents de cobrament a dia d'avui per part de l'Ajuntament 

d'Eivissa que es corresponguin amb aportacions del Consell d'Eivissa, el Govern de les Illes 
Balears i el Govern Central? A quins conceptes corresponen ? Quin és el calendari previst 
de pagament? 
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Eivissa, 22 de juny de 2012 

Sgt.Alfonso Molina Jiménez 
Regidor del grup municipal  
PSOE-PACTE per Eivissa” 

 
Contestació escrit del 1r. Tinent d’Alcalde, Sr. Daura, següent: 
 
“CONTESTACIÓN A LA PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE-PACTE, CON FECHA DE 
ENTRADA 22-06-2012 Y Nº DE REGISTRO 14.167 
 
- Me informa, el departamento de tesorería e intervención, que debido a que falta pasar algunos 
apuntes, el arqueo de caja a fecha de 31-05-2012 no está preparado, así como el saldo deudor con 
los proveedores, como también los saldos que nos deben por aportaciones el Consell, Govern y 
Gobierno Central. 
Se le dará toda esta información, en el próximo pleno. 
Ibiza, 28 de Junio 2012 

Fdo. Juan Daura Escandell 
1er. Teniente Alcalde 

Concejal de Economía y Hacienda” 
 
8.8.- Pregunta escrita del regidor Sr. Ruiz, següent: 
 

“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER 
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA 

 
Pregunta que formula Rafel Ruiz González, 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: 
 
Quin cost té la nova maquinària o els nous serveis incorporats per l'empresa concessionària del 
servei de neteja i que varen ser presentats recentment per l'equip de govern?  
En cas que aquestes millores suposin una despesa per a l'Ajuntament d'Eivissa, de quina partida es 
pagaran i a quant pujaran durant tot l'any 2012? 
En cas que l'empresa les hagi incorporat sense cost per a l'Ajuntament d'Eivissa, quina és la 
contraprestació municipal que rebran a canvi? 
Eivissa, 25 de juny de 2012 

Sgt. Rafel Ruiz González 
Regidor del grup municipal  
PSOE-PACTE per Eivissa” 

 
Contestació verbal del regidor Sr. Mayans: 
 
A la primera pregunta: No té cap tipus de cost. 
A la segona pregunta: No es pagaran de cap partida. 
A la tercera pregunta: Cap. 
 
8.9.- Preguntes escrites del Sr. Villalonga, següents: 
 

“PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL NOVA ALTERNATIVA, 
PARA SER CONTESTADAS EN LA PRÓXIMA SESIÓN PLENARIA. 
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Preguntas que formula D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del Grupo Municipal de  

NOVA ALTERNATIVA en el ayuntamiento de Eivissa,  
en base al artículo 97 del RD 2568/1986 ROF. 

 
1.- Desde el 1 de enero de 2012, hasta la fecha, ¿se han adquirido armas de fuego para la 

policía local?  
 En caso afirmativo, ¿En que fecha?, ¿Qué cantidad?, ¿Qué modelos y marcas? 
2.- Desde el pasado día 1 de mayo, hasta la fecha, ¿cuántas denuncias ha formulado la 

policía local por incumplimiento de ordenanzas, especificando el tipo infracción y el barrio en el que 
se han producido? 

3.- ¿Qué funcionarios ocupan plazas pendientes de convocar, referentes a la oferta de 
empleo público 2008? 

4.- ¿Cuando se convocará la reunión del equipo de gobierno con el resto de grupos 
municipales, sobre los usos del puerto? 

5.- ¿Qué porcentaje de Seguridad Social abona el ayuntamiento por los cargos políticos y de 
confianza? 

6.- Existe algún registro informático, en el que se detalle las actuaciones que se celebran en 
Can Ventosa, las entradas vendidas, la obra realizada, etc. 

7.- ¿Cuál es, el nivel de estudios y la experiencia profesional del Gerente del Consorcio 
Eivissa Patrimonio de la Humanidad? 

8.- ¿Cuál es, el nivel de estudios y la experiencia profesional del Gerente de  IMVISA? 
 9.- ¿Cuántas personas, ocupan legal o ilegalmente las viviendas de Santa Margarita? 

 
Eivissa, a 25 de junio de 2012 
Fdo. Antonio Villalonga Juan” 

 
Contestacions escrites següents: 
 
De la Sra. Alcaldessa, següents: 
 

“Visto su escrito presentado con fecha 25 de junio de 2012 con registro de entrada 
14180, pregunta número 1. Desde el 1 de enero de 2012, hasta la fecha, ¿se han adquirido 
armas de fuego para la policía local? En caso afirmativo, ¿en qué fecha? ¿qué cantidad? 
¿qué modelos y marcas? 
 
En relación a la adquisición de armas cortas para la Policía Municipal comentarle que: para este 
año se había previsto la adquisición de 13 pistolas semiautomáticas de la marca Glock, calibre 9 
mm Parabelum, que están pedidas y a punto de llegar, con sus correspondientes fundas de 
seguridad. Además, se han encargado 30 Sprays de gel, más eficaces en sitios abiertos que los 
que se vienen usando de pimienta. 

Eivissa, 28 de juny de 2012 
Marienna Sánchez-Jáuregui 

Alcaldesa” 
 

“Visto su escrito presentado con fecha 25 de junio de 2012 con registro de entrada 
14180, pregunta número 2. Desde el pasado día 1 de mayo, hasta la fecha, ¿cuántas 
denuncias ha formulado la policía local por incumplimiento de ordenanzas, especificando el 
tipo infracción y el barrio en el que se han producido? 
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No las clasificamos por calles o barrios, sino por conceptos. Para determinar el lugar habría que 
buscarlas una por una, y no nos dará tiempo. No obstante, desde el 1º de julio introduciremos estos 
campos en la base de datos. Adjunto la relación completa por fechas, del 1º de mayo al 22 de 
Junio. Y también el resumen que sigue, por conceptos. 
 
Perros.- 10 
Limpieza.- 21 
Música.- 54 
Prostitución.- 30 
Ocupación.- 31 
Obras.- 13 
Venta Ambulante.- 58 
M. Ambiente.- 3 
Consumo alcohol.- 23 
Publicidad.- 28 
Molestias varias.- 10 
Horarios cierre.- 10 

Eivissa, 28 de juny de 2012 
Marienna Sánchez-Jáuregui 

Alcaldesa” 
 

“Visto su escrito presentado con fecha 25 de junio de 2012 con registro de entrada 
14180, pregunta número 4. ¿Cuando se convocará la reunión del equipo de gobierno con el 
resto de grupos municipales, sobre los usos del puerto? 
 
La próxima semana convocaré a todos los concejales de la corporación para presentar el proyecto 
de Autoridad Portuaria. 

Eivissa, 28 de juny de 2012 
Marienna Sánchez-Jáuregui 

Alcaldesa” 
 
De la 2ª Tinent d’Alcalde, Sra. Sansano, següents: 
 
“En contestació a les seves preguntes presentades en escrit de data 25 de juny número de registre 
d’entrada 14.180, pel que fa a la meva àrea: 
 
3.- S’entrega quadre adjunt referent a les places pendents de convocar de l’oferta d’empleo públic 
2008. 
 
5.- El personal electre que procedeix d’una altra administració 28,85%, resta personal electre i 
personal de confiança 32,55% 
 
6.- Si existeix registre informàtic. Per una banda fulla Excell on s’especifica data, gènere, títol de 
l’Obra, Companyia, i número d’assistents a l’acte. A més d’això, al departament de tresoreria 
s’envia una liquidació de cada acte. 
D’altra banda, també s’obri una fitxa amb tota la informació de cada espectacle. 
 
7.- El Gerent del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, és llicenciat en arquitectura superior, i 
ha treballat com a arquitecte professional durant 5 anys. 

Lina Sansano Costa 
2ª Tinent d’Alcalde 
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Eivissa, 28 de juny de 2012” 
 
Del regidor Sr. Mayans, següents: 
 
 “Visto su escrito presentado con fecha 25 de junio de 2012 con registro de entrada 
14180, pregunta número 8. ¿Cuál es, el nivel de estudios y la experiencia profesional del 
Gerente de IMVISA? 
 
ESTUDIOS 
 
Diplomado de la Escuela Superior de Comercio de Pau (Francia) (Título de nivel Bac+5, superior a 
las licenciaturas) 2000 
Licenciado en Economía por la Universidad de Zaragoza 2002 
Especialista Universitario en Consultoría de Empresas, UNED 2003 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
Contabilidad 
 
 Contabilidad y fiscalidad de empresas: 2003-2004 
 
Gerente de empresas y organizaciones 
 
 Ibiza de Publicaciones SA: Dedicada a la edición de publicaciones locales. 2004-2007 
 
 Asociación de Empresarios ACOMSEJA: 2007-2008 
 
 Editorial Librepensamiento: Dedicada a la edición de publicaciones gratuitas, y a servicios a 
ONG’s: 2008-2011 

Eivissa a 28 de junio de 2012 
Juan Mayans 

Regidor” 
 
 “Visto su escrito presentado con fecha 25 de junio de 2012 con registro de entrada 
14180, pregunta número 9. ¿Cuántas personas ocupan legal o ilegalmente las viviendas de 
Santa Margarita? 
 
Solo hay una persona que ocupa una de las viviendas legalmente. Estamos en conversaciones con 
el IBAVI para que se pueda proceder a su desahucio. 

Eivissa a 28 de junio de 2012 
Juan Mayans 

Regidor” 
 
Sra. Sánchez-Jáuregui: Ara es contestaran les preguntes pendents de l’anterior Ple. 
 
Contestació verbal del Sr. Prats, a la pregunta de la regidora Sra. Costa següent: 
 
“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? 
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Sr. Prats: S’ha posat informació en el centres educatius, a la pàgina web de l’Ajuntament, en 
premsa escrita, a les xarxes socials, i en el Centre d’Informació Juvenil. 
 
I la segona part de la pregunta, sobre com s’havia realitzat la contractació del personal: 
En el primer moment es va estudiar treure a licitació les escoles d’estiu, després d’un rigorós estudi 
econòmic, es va demostrar que era més viable la gestió directa per part de l’Ajuntament. Una 
vegada presa la decisió es va notificar al SOIB perquè realitzés una oferta pública. El SOIB va 
tancar les llistes el dia 18 de maig. Aquestes llistes no es poden tornar a obrir, a no ser que quedi 
alguna plaça deserta. 
 
Contestació verbal del regidor Sr. Prats, a la pregunta del regidor Sr. Molina següent: 
 
“Com està el telecentre? Quina és la perspectiva que té de funcionament. Amb Conveni o 
no?” 
 
Sr. Prats: El telecentre està en funcionament. El funcionament és per a tot l’any. Hi ha un Conveni 
per part del Consell Insular i del Govern Balear, que està pendent de revisió dels serveis jurídics. 
 
Contestació verbal del regidor Sr. Mayans, a les preguntes de la regidora Sr. Costa, següents: 
 
“1. que ha fet l’actual equip de govern durant aquest tempos, per exigir al soci el que li 
corresponia durant tot aquest any?” 
 
Sr. Mayans: Estan estudiant les accions judicials a exercitar contra els incompliments contractuals, 
que venen de fa ja temps, cosa que l’anterior equip de govern no va fer en el seu dia. 
 
“2. Que ha fet l’actual equip de govern aquest any, per vendre els actius que té ITUSA? Amb 
qui han fet aquestes acciones? Quan les han fet? I quin objectiu tenia cadascuna d’elles?” 
 
Sr. Mayans: L’objectiu principal és vendre. Totes aquestes preguntes se li varen contestar a la 
Comissió d’Economia. 
 
Contestació escrita del regidor Sr. Larroda, a la pregunta del regidor Sr. Sánchez, següent: 
 
“Sr. Sánchez contestació a la seva pregunta formulada oralment l’anterior Ple: Han detectat 
que està proliferant en els guals dels municipi, dispositius com cadenes, per reservar l’espai 
que, en teoria és públic. És legal? Han demanat autorització? 
 
A continuación se transcribe el informe elaborado por el Grupo de Tráfico. 
 
Zonas reservadas: 
 
Ordenanza Municipal de Circulación, Art. 40 
 
Las reservas especiales de espacio destinado a operaciones circunstanciales de mudanzas, carga 
y descarga de mercancías, ubicación de equipos industriales o de servicios o similares requieren la 
autorización administrativa previa. 
Cuando el solicitante tenga concedida la autorización de ocupación de la vía pública y haya 
satisfecho el pago de las tasas correspondientes, el mismo lo deberá señalizar por su cuenta el 
espacio a ocupar mediante la señalización correspondiente. 
No se ha encontrado nada que prohíba la reserva de espacio con pivotes y cadenas de plástico. 
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En la ciudad hay varias zonas que están en esta situación. Estas licencias de ocupación para carga 
y descarga para establecimientos particulares ya no se conceden. 

Eivissa a 28 de juny de 2012 
Constantino Larroda 

Regidor” 
 
Contestació escrita de la 2ª Tinent d’Alcalde, Sra. Sansano, a la pregunta del regidor Sr. Sánchez, 
següent: 
 
“3. Volen una relació de les visites guiades a Dalt Vila, costejades per l’Ajuntament el darrer 
any, amb especificació detallada dels grups o persones que hi assisteixen, i els motius que 
justifiquen que l’Ajuntament costegi aquestes visites? 
 
“Li faig arribar quadre resum sobre les visites guiades del Centre Madina Yabisah durant l’any 2011. 
Totes les visites són de grups, ja que es demana un mínim de 5 persones, i gratuïtes, és un servei 
que ofereix l’Ajuntament. 

Lina Sansano costa 
2ª Tinent d’Alcalde 

Eivissa, 28 de juny de 2012” 
 
Contestació escrita de la regidora, Sra. Valladolid, a la pregunta de la regidora Sra. Martinez, 
següent: 
 
“Sra. Martínez contestació a la seva pregunta formulada oralment l’anterior Ple. Perquè 
s’incompleix el Reglament Municipal de Normalització Lingüística en el convit a participar en 
el cine fòrum per a Eivissa? Tenen previst complir aquest Reglament? 
 
Es va realitzar en llengua catalana i atès que han rebut peticions de que la publicitat també es 
realitzés en castellà van decidir fer-ho en les dues llengües oficials de la Comunitat. L’Ajuntament 
ajustarà les seves actuacions al previst al reglament i a la resta de legislació aplicable. 

Eivissa, a 28 de juny de 2012 
Miriam Valladolid 

Regidora” 
 
Contestació escrita del regidor Sr. Marí, a la pregunta del regidor Sr. Ferrer, següent: 
 
“A: Sr. C. Vicent Ferrer Barbany 
Regidor Eivissa pel Canvi 
 
Resposta a la pregunta del Ple del 31 de maig de 2012 relatives a les actuacions efectuades a 
l’entitat “Multiprecios Wang, S.L.” se informe el següent: 
 
Es va donar trasllat a la Policia Local qui va realitzar una inspecció el 22 de juny de 2012 i el 
resultat de la mateixa ha set el Butlletí de denuncia 364 000316174 per no presentar la 
documentació necessària pel desenvolupament de l’activitat. 
 
D’acord amb la Llei d’Activitats 12/2012 s’estan tramitant els corresponents expedients 
administratius que en breu aportaran actuacions a la inspecció efectuada. 
Eivissa, 27 de juny de 2012 
EL REGIDOR DELEGAT, 
Alejandro Marí Ferrer.” 
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Contestació escrita del 1r. Tinent d’Alcalde, Sr. Daura a la pregunta del regidor Sr. Villalonga, 
següent: 
 
“2. Quins immobles del municipi estan exempts de l’IBI? 
 
“Contestación a la pregunta del Sr. Villalonga con relación a los inmuebles exentos de pagar IBI del 
municipio de Ibiza. 
 
Total inmuebles exentos  923 
 
Imvisa         1 
Itusa         1 
Obispado      39 
Asociaciones        5 
Autoridad portuaria     37 
Cáritas         6 
Caib         5 
Consell        8 
Cruz Roja        1 
Hacienda        1 
Estado       81 
Iglesia Cristiana Biblica      4 
Once         1 
Patronatos        3 
Iglesia Evangélica       1 
Seguridad Social       2 
Ayuntamiento    723 
En investigación       4 

Sgt.: Juan Daura Escandell 
Primer Tinent d’Alcalde Delegat 

de l’Àrea Econòmica i d’Admó. Municipal.” 
 
Contestació de la 2ª Tinent d’Alcalde, Sra. Sansano, a la pregunta de la regidora Sra. Bonet, 
següent: 
 
“Preguntes realitzades per la Sra. Boned Verdera sobre despeses de Carnaval. 
 
Li faig arribar les despeses de Carnaval de 2012 i 2011. 
Les despeses referides al Mercat Medieval, s’entregaran al proper Ple, atès que avui no està 
tancada la facturació. 
Lina Sansano Costa 
2ª Tinent d’Alcalde 
Eivissa, 28 de juny de 2012” 
 
Contestació escrita del 1r. Tinent d’Alcalde, Sr. Daura, a la pregunta escrita del regidor Sr. Sánchez, 
formulada en el Ple de data 31 de maig. 
 
“Pregunta con registro de entrada 11003 
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Sr. Enrique Sánchez: 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. 
 
 · Lina Sansano 
 
ANY 2011 
 
Reunió UNESCO a París 
21 – 23 juny 
 
Reunió al Ministeri de Cultura 
22 de setembre 
 
I Jornada sobre Posidònia a Formentera 
24 d’octubre 
 
Reunió al Ministeri de Cultura 
3 de novembre 
 
Reunió a Cáceres, organització Fira Medieval 
11 – 12 novembre 
 
Assemblea Grup Ciut 
 
Firma Conveni Consolidació Murada al Ministeri de Foment 
1 de desembre 
 
Reunió Família Pintor Chico Prats 
13 de desembre 
 
ANY 2012 
 
Reunió Treball Grupo III Patrimoni Mundial al Ministeri Cultura 
16 de gener 
 
Acte Institucional Dia de las Illes Balears 
29 de febrer – 1 de març 
 
 · Pilar Marí 
 
Reunió Comissió Educació Grupo Ciudades Patrimonio, Madrid. 
13 – 14 de març 2012. 
 
 · Alejandro Marí 
 
Reunió Pla Hidrològic, conselleria de Medi Ambient. 
19 de desembre. 
 
Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de les Illes Balears 
15 de maig 2012. 
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 · Juan Mayans 
 
Reunió Consorci d’aigües a la FELIB 
19 de desembre 
 
Reunió Consorci d’aigües a la FELIB 
20 de febrer 2012 
 
Reunió Consorci d’aigües i Consorci Únic d’Infraestructures de les Illes Balears en FELIB. 
2 d’abril 2012. 
 
 · Ignacio Rodrigo 
 
Feria Expogay, Torremolinos. Presentación bodas en Baluarte 
1 d’octubre. 
 
Feria Las Mil y una bodas, Madrid. Presentación bodas en Baluarte 
2 d’octubre. 
 
Feria IBTMN, Barcelona. Fomento viajes Concreso e Incentivos 
3 desembre 
 
Visita Parc Bit, Mallorca Feria IBTMN, Barcelona 
4 desembre 
 
Feria IBTMN, Barcelona 
3 desembre 
 
FITUR 
17-19 gener 2012 
 
Premios Acueducto, Segovia 
6 març 
 
Feria SEATRADEF, MIAMI 
7-11 març 
 
Presentación Ibiza 123, Madrid Feria 
9 maig 
 
 · Cap de gabinet 
 
Firma Conveni ministeri de Foment. 
1 de desembre. 
 
Reunió Secretaria d’Estat de Turisme. 
24 d’abril 2012. 
 
Reunió Ministre de Justícia. 
24 de maig 2012. 
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Joan Daura 
Regidor” 

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


