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O R D R E   D E L   D I A

1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
Acta núm. 10/12, ordinària de data 2 d’agost.
Acta núm. 11/12, ordinària de data 27 de setembre.

2n. Modificacions i ampliacions de Ordenances Fiscals Reguladores dels Tributs Municipals per a 
l’any 2013.
3r. Proposta de desestimació dels recursos de reposició interposats contra la creació de 7 noves 
llicències d’autotaxi.
4t. Mocions amb proposta d’acord:
1.- Moció amb proposta d’acord sobre condemna de qualsevol tipus de violència vers les dones.
2.-  Moció  del  Grup Municipal  PSOE-PACTE per  Eivissa,  amb proposta  d’acord  per  instar  a la 
Conselleria de Medi Ambient del Govern a no tornar al Bisbat l’església de Sant Francesc de Ses 
Salines.
3.-  Moció  del  Grup Municipal  Eivissa  pel  Canvi,  amb proposta  d’acord  sobre  la  creació  d’una 
comissió per a delimitar les zones de gran afluència turística.
4.- Moció del Grup Municipal Noval Alternativa, amb proposta d’acord per instar al Govern Balear i a 
la patronal d’empreses de vehicles de lloguer, perquè arribin a un acord, a l’objecte d’evitar que 
estableixin la seua seu fiscal fora de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
5.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord per tal d’elaborar un 
cens detallat de les persones sense sostre del municipi.
6.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord per instar al Govern 
espanyol a rectificar l’abast del RD de 15 de novembre sobre desnonaments, garantint la protecció 
d’un major nombre de nuclis familiars.
7.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord sobre la possibilitat 
que els treballadors puguin sol·licitar una bestreta de caràcter extraordinari, amb l’esperit de reduir 
l’impacte que tendrà la supressió de la paga extra de Nadal.
5è. Decrets i comunicacions:
6è. Mocions sense proposta d’acord
7è. Precs i preguntes.

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  CELEBRADA,  AMB  CARÀCTER  ORDINARI,  PER  L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 29 DE NOVEMBRE 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
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Sra. Miriam Valladolid Portas
Sr. Ignacio Rodrigo Mateo
Sr. Alejandro Marí Ferrer
Sr. Raimundo Prats Ramos
Sr. Constantino Larroda Azcoitia
Sra. Lurdes Costa Torres
Sr. Marcos Costa Tur
Sra. Maria del Carmen Boned Verdera
Sr. Enrique Francisco Sánchez Navarrete
Sra. Maria Angeles Martínez Corderas
Sr. Rafael Ruiz González
Sra. Montserrat Garcia Cuenca
Sr. Ildefonso Molina Jiménez
Sr. Vicente Ferrer Barbany
Sr. Antonio Villalonga Juan

Secretari-Acctal.:

Sr. Joaquim Roca Mata

Interventora:

Sra. María José Vegas Hernando

ACTA NÚM. 14/12

A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les deu hores i trenta minuts del dia vint-i-nou de novembre 
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.

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 les actes de les sessions anteriors, núm. 10/12, ordinària 
de data 2 d’agost, i núm. 11/12, ordinària de data 27 de setembre.

2n. Modificacions i ampliacions de Ordenances Fiscals Reguladores dels Tributs Municipals 
per a l’any 2013:

2.1.- Donat compte de la proposta d’acord, del tenor literal següent:
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“PROPOSTA DE MODIFICACIÓNS I AMPLIACIONS D'ORDENANCES FISCALS 
REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS DE L’ANY 2013

ASSUMPTE 2.1.1.-
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LES PISCINES I 
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

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

Verificat que, en relació a les taxes per prestació dels serveis públics o realització d’activitats 
administratives  de  competència  local,  que  s’imposen  o  se  modifiquen,  l’import  de  la  recaptació 
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, 
conforme al que preveu l’artícle24 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Vistos  els  informes  de  la  Intervenció  i  Gestió  Tributaria,  la  Comissió  de  Economia  y 
Administració Municipal,  debatut el expedient,  per 6 vots a favor (PP) y 4 abstencions (3 PSOE-
Pacte, 1 Nova Alternativa), proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la modificació i ampliació de 
l'ordenança fiscal següent:

PUNT 1)  ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LES 
PISCINES I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

Es proposa la modificació de l'article 3r.:

B.  Taxes  per  utilització de les  piscines i  instal·lacions esportives  municipals  del  complex 
poliesportiu de Can Misses i Es Viver

2. PISTES POLIESPORTIVES DE CAN MISSES

Pista gespa 3
- Per equips residents, majors de 16 anys/temporada hivern 270,00 €

- Per equips residents, majors de 16 anys/temporada estiu 120,00 €

- Partits o entrenaments equips residents, majors de 16 anys/llum diürna 20,00 €

- Partits o entrenaments equips residents, majors de 16 anys/llum artificial 22,00 €

- Per equips residents, menors de 16 anys GRATUÏT

- Per equips no residents, majors de 16 anys/temporada hivern 390,00 €

- Per equips no residents, majors de 16 anys/temporada estiu 160,00 €

- Partits o entrenaments equips no residents, majors de 16 anys/llum 
diürna

25,00 €

- Partits o entrenaments equips no residents, majors de 16 anys/llum 
artificial

28,00 €

- Per equips federats, menors o escolars GRATUÏT

Pista gespa 1
- Per equips residents, majors de 16 anys/temporada hivern 135,00 €
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- Per equips residents, majors de 16 anys/temporada estiu 80,00 €

- Partits o entrenaments equips residents, majors de 16 anys/llum diürna 13,00 €

- Partits o entrenaments equips residents, majors de 16 anys/llum artificial 16,00 €

- Per equips residents, menor de 16 anys GRATUÏT

- Per equips no residents, majors de 16 anys/temporada hivern 255,00 €

- Per equips no residents, majors de 16 anys/temporada estiu 110,00 €

- Partits o entrenaments equips no residents, majors de 16 anys/llum 
diürna

18,00 €

- Partits o entrenaments equips no residents, majors de 16 anys/llum 
artificial

20,00 €

- Per equips federats, menors o escolars GRATUÏT

Pista ciment 2
- Per equips residents, majors de 16 anys/temporada 124,00 €

- Entrenaments equips residents, majors de 16 anys/llum diürna 4,50 €

- Entrenaments equips residents, majors de 16 anys/llum artificial 7,00 €

- Per equips residents, menors de 16 anys GRATUÏT

- Per equips no residents, majors de 16 anys/temporada 168,00 €

- Per equips no residents, majors de 16 anys/llum diürna 12,00 €

- Per equips no residents, majors de 16 anys/llum artificial 20,00 €

- Equips que pertanyen a la Lliga Municipal de fútbol-sala (partit o 
entrenament)/jornada

8,00 €

- Equips fútbol-sala federats, menors o escolars GRATUÏT

Pistes de padel
Preus per utilització d'una pista durant 90 minuts

- Matins, fins les 16:30 hores de dilluns a diumenges, i tardes de cap de 
setmana i festius

12,00 €

- Dies feiners, fins les 16:30 hores 15,00 €

- Dies feiners, a partir de les 18:00 hores 18,00 €

Escola de padel
- Majors de 16 anys i adults, 2 sessions/setmana 40,00 €

- Majors de 16 anys i adults, 3 sessions/setmana 60,00 €

- Menors de 16 anys, 2 sessions/setmana 30,00 €

Pistes de padel per club esportiu resident
- Preu per utilització d'una pista durant 60 minuts 5,00 €

3. PISCINES
a.bis) Abonament combinat individual natació-fitness:

Any Semestre Trimestre Mes

- Residents 253,00 € 150,00 € 87,00 € 41,00 €

- No Residents 288,00 € 167,00 € 98,00 € 46,00 €
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f) Taxa activitats complementàries:
Sense ànim de lucre:

- Utilització d'un carrer 15,00 €/hora

Amb ànim de lucre:

- Utilització d'un carrer 20,00 €/hora

4.  ESTADI  MUNICIPAL  D'EIVISSA A CAN MISSES,  CAMP DE FÚTBOL DE CAN CANTÓ  I 
CAMP DE FÚTBOL DE CAN MISSES II

- Equips de categoria nacional resident, per entrenaments i partits/mes 640,00 €

- Equips de categoria nacional resident, per entrenaments i partis/11 mesos 5.800,00 €

- Equips federats Regional i Fútbol Laboral/mes 285,00 €

- Equips federats Regional i Fútbol laboral/11 mesos 1.915,00 €

- Equips federats categories inferiors/mes 59,00 €

- Equips federats categories inferiors/11 mesos 640,00 €

Per entrenament o partit, equips no federats o privats:

- Entrenaments 1,5 h. residents 95,00 €

- Entrenaments 1,5 h. no residents 129,00 €

- Partits residents 135,00 €

- Partits no residents 180,00 €

Torneigs i espectacles esportius o de qualsevol altra mena
- Sense ànim de lucre:

a. Residents 98,00 €

b. No residents 146,00 €

- Amb ànim de lucre:

a. Residents 290,00 €

b. No residents 480,00 €

9. FAMÍLIES
En cas de menors de 18 anys serà gratuït el bany ús lliure, sempre i quan el pare, mare o 

tutor/a tengui un abonament  individual bany ús lliure.
Així como la modificació de l'ANNEX:
C.  Preus  per  la  cessió  i  utilització  del  saló  d’actes  de  l’edifici  del  Patronat  Municipal 
d’Esports de l’Ajuntament d’Eivissa a les instal·lacions municipals de Can Misses.

A. Entitats lucratives, residents al municipi:

- Despeses de manteniment per hora 10,00 €

B. Entitats lucratives, no residents al municipi:

- Despeses de manteniment per hora 15,00 €

C. Entitats no lucratives:

C.1.- Residents al municipi per acte no superior a 3 hores 3,00 €
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C.2.- Residents al municipi per acte superior a 3 hores 6,00 €

C.3.- No residents al municipi per acte no superior a 3 hores 6,00 €

C.4.- No residents al municipi per acta superior a 3 hores 12,00 €

VIGÈNCIA
Les  modificacions  i  ampliacions  de  les  presents  ordenances  fiscals,  aprovades  pel  Ple  d'aquest 
Ajuntament en sessió --- celebrada el dia ---, i que ha estat publicada l’ aprovació definitiva el dia ---, 
BOIB  núm.  ---,  començaran  a  aplicar-se  a  partir  del  dia  següent  de  la  publicació  de  l'aprovació 
definitiva en el BOIB i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

SEGON: Que es procedeixi  a l'obertura del tràmit  d'informació pública mitjançant  la publicació  del 
present acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al taulell d'anuncis de la Corporació a fi de que en 
el termini de 30 dies es puguin presentar les reclamacions que s'estimen oportunes. En el supòsit que 
dins  el  citat  termini  no  es  presentés  cap  reclamació  o  suggeriment,  el  present  acord  s'entendrà 
definitivament aprovat, procedint a la publicació del text íntegre al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Eivissa, a 19 de novembre de 2012 Sgt.: Juan Daura Escandell Tinent d'Alcalde Delegat Àrea 
Econòmica i Admó Municipal

Eivissa a 23 de novembre de 2012
El PRESIDENT LA SECRETARIA 
DE LA COMISSIÓ DELEGADA
Sgt.:Juan Daura Escandell    Sgt.:MªCristina Sala Torres”

2.2.- Donat compte de la proposta d’acord, del tenor literal següent:

“PROPOSTA DE MODIFICACIÓNS I AMPLIACIONS D'ORDENANCES FISCALS 
REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS DE L’ANY 2013

ASSUMPTE 2.1.2.-
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RECOLLIDA DE CANS DE LES 
VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS

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

Verificat  que,  en  relació  a  les  taxes  per  prestació  dels  serveis  públics  o  realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o se modifiquen, l’import de la 
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es 
prestarà, conforme al que preveu l’article 24 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals.

Vistos  els  informes  de  la  Intervenció  i  Gestió  Tributaria,  la  Comissió  de  Economia  y 
Administració Municipal, debatut el expedient,  per 6 vots a favor (PP) y 4 abstencions (3 PSOE-
Pacte, 1 Nova Alternativa), proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la modificació i ampliació de 
l'ordenança fiscal següents

Punt 2) ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RECOLLIDA DE CANS 
DE LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS

Es proposa la modificació de les següents tarifes de l'article 5. Quota tributària:
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Article 5.- Quota Tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
a) Enganxada i retirada del ca a la via pública 60,00 €
c) Dia d'estada a la canera 10,00 €
d) Per adopció 

1. Ca de menys de tres mesos 30,00 €
2. Ca adult 65,00 €
3. Ca adult particular 75,00 €

e) Per lliurament al centre: ca petit 40,00 €
 mitjà 45,00 €
  gros 50,00 €

f) Per col·locació del chip 40,00 €
g) Per injecció antiràbica

1. Propietaris del ca 21,00 €
2. Adoptants 12,00 €

i) Passaports 15,00 €

VIGÈNCIA
Les modificacions i  ampliacions de les presents ordenances fiscals,  aprovades pel Ple d'aquest 
Ajuntament en sessió --- celebrada el dia ---, i que ha estat publicada l’ aprovació definitiva el dia ---, 
BOIB núm. ---, començaran a aplicar-se a partir  del  dia següent de la publicació de l'aprovació 
definitiva en el BOIB i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

SEGON: Que es procedeixi a l'obertura del tràmit d'informació pública mitjançant la publicació del 
present acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al taulell d'anuncis de la Corporació a fi de que 
en el termini  de 30 dies es puguin presentar les reclamacions que s'estimen oportunes. En el 
supòsit que dins el citat termini no es presentés cap reclamació o suggeriment, el present acord 
s'entendrà definitivament aprovat, procedint a la publicació del text íntegre al Butlletí Oficial de les 
Illes Balears.
Eivissa, a 19 de novembre de 2012Sgt.: Juan Daura Escandell Tinent d'Alcalde Delegat Àrea 
Econòmica i Admó Municipal

Eivissa a 23 de novembre de 2012
El PRESIDENT LA SECRETARIA 
DE LA COMISSIÓ DELEGADA
Sgt.:Juan Daura Escandell    Sgt.:MªCristina Sala Torres”

2.3.- Donat compte de la proposta d’acord, del tenor literal següent:

PROPOSTA DE MODIFICACIÓNS I AMPLIACIONS D'ORDENANCES FISCALS 
REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS DE L’ANY 2013

ASSUMPTE 2.1.4.-
ORDENANÇA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TAXA  PER  EXPEDICIÓ  DE  DOCUMENTS 
ADMINISTRATIUS

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

Verificat que, en relació a les taxes per prestació dels serveis públics o realització d’activitats 
administratives  de  competència  local,  que  s’imposen  o  se  modifiquen,  l’import  de  la  recaptació 
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estimada no excedeix,  en el  seu conjunt,  del cost previsible del servei o activitat  que es prestarà, 
conforme al que preveu l’article 24 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Vistos  els  informes  de  la  Intervenció  i  Gestió  Tributaria,  la  Comissió  de  Economia  y 
Administració Municipal, debatut el expedient, per 6 vots a favor (PP) y 4 abstencions (3 PSOE-Pacte, 
1 Nova Alternativa), proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la modificació i ampliació de 
l'ordenança fiscal següent:

PUNT 4) ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 
ADMINISTRATIUS

Es proposa la modificació i ampliació de l'Article 6è., epígraf tercer: documents expedits o fets 
per les Oficines Municipals:

Article 6è.- TARIFA

Epígraf tercer: documents expedits o fets per les Oficines Municipals
1. Per cada document que s'expedeixi en fotocòpia per foli. 0,10 €

2. Per cada document por xerocòpia autoritzada, per certificació. 0,30 €

3. Per cada contracte administratiu que se susbcrigui d'obres, béns o serveis. 12,00 €

4. Per expedició de llicència municipal per a l'entrada en funcionament de 
tocadiscs, televisors, màquines accionades per monedes i altres aparells que 
hagin d'obtenir llicència, per cada un.

36,05 €

5. Per cada fotocòpia de full de dades o plànols que constin en carpeta 
cadastral.

1,20 €

6. Per certificació de dades en carpeta cadastral, per cada parcel·la cadastral. 12,00 €

7. Per expedició de llicències de traspassos d'activitats comercials, industrials 
i altres.

90,10 €

8. Per expedient de trasmisions de llicències urbanístiques. 150,25 €

9. Per pròrroga del termini d'execució llicència d'obres, per cada termini 
concedit

60,10 €

10. Per expedició d'informes de pagament de tributs municipals (duplicats de 
pagament).

3,00 €

11. Per expedició de targetes magnètiques, a partir de la segona expedicció 
de:
- Accés a La Marina
- Accés a Dalt Vila

125,00 €
60 €

12. Per expedició d'informes de tributació referits a béns d'un determinat 
contribuent.

5,00 €

13. Per llicència d'instal·lació de bandera o pancarta publicitària. 250,00 €

14. Per llicència de publicidat aèria i de publicidat audiovisual. 500,60 €

15. Per llicència de cercavila publicitari:
- Diaris
- Per promotor i abonament de temporada

150 €
3.800,00 €

16.- Taxa anual per cada agent de publicitat dinàmica oral, 365 dies 1.000,00 €
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Epígraf tercer: documents expedits o fets per les Oficines Municipals
17.- Taxa temporal d'agent de publicitat dinàmica oral, contractació d'agents 
per fer promocions de productes específics durant un breu període de temps 
(màxim 4 dies)

100,00 €

18.- Taxa durant un espai reduït de temps (Festes de Nadal, Reis, festes de 
barri, de la Terra), màxim 15 dies

200,00 €

VIGÈNCIA
Les  modificacions  i  ampliacions  de  les  presents  ordenances  fiscals,  aprovades  pel  Ple  d'aquest 
Ajuntament en sessió --- celebrada el dia ---, i que ha estat publicada l’ aprovació definitiva el dia ---, 
BOIB  núm.  ---,  començaran  a  aplicar-se  a  partir  del  dia  següent  de  la  publicació  de  l'aprovació 
definitiva en el BOIB i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

SEGON: Que es procedeixi  a l'obertura del tràmit  d'informació pública mitjançant  la publicació  del 
present acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al taulell d'anuncis de la Corporació a fi de que en 
el termini de 30 dies es puguin presentar les reclamacions que s'estimen oportunes. En el supòsit que 
dins  el  citat  termini  no  es  presentés  cap  reclamació  o  suggeriment,  el  present  acord  s'entendrà 
definitivament aprovat, procedint a la publicació del text íntegre al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Eivissa, a 19 de novembre de 2012 Sgt.: Juan Daura Escandell Tinent d'Alcalde Delegat Àrea 
Econòmica i Admó Municipal

Eivissa a 23 de novembre de 2012
El PRESIDENT LA SECRETARIA 
DE LA COMISSIÓ DELEGADA
Sgt.:Juan Daura Escandell    Sgt.:MªCristina Sala Torres”

Intervencions:

Sra. Sánchez-Jáuregui: Es tractaran totes les modificacions d’ordenançes conjuntament, en un sol 
debat.

Sr.  Molina: Estan  en  contra  de  qualsevol  pujada  de  taxes  en  el  moment  actual.  Creuen  que 
l’Ajuntament aquest any ha tengut uns ingressos molt superiors al que és habitual, per diferents 
motius, i és un bon moment per tenir un poc de generositat amb la gent. Per tant la seva postura 
serà votar en contra.
Vol fer una referència específica a la piscina, ja que es varen abstendre en el Patronat degut a que 
es consolida l’increment de taxes que ja havien acordat, i hi estan en contra.

Sr.  Ferrer: Votarà  en  contra.  No  és  el  moment  de  pujar  taxes.  Desde  el  començament  de 
legislatura estan pujant totes les taxes. El pressupost que està manejant l’Ajuntament en aquest 
moment, és superior al que manejaven a l’anterior legislatura, i no entén perquè pugen taxes. 

Sr. Daura: Les taxes de les piscines no pugen. És un refós de texos i la taxa ja es va  pujar abans.
La de relacions públiques no es puja, és una taxa nova.
En  relació  als  cans,  molt  gent  quan  marxa  de  vacances  deixa  els  cans  solts  sabent  que 
l’Ajuntament els recollirà i els mantindrà, i quan tornen van a recollir-los a la canera. Això té un cost i 
per tant se’ls hi ha de cobrar.

Sr. Mayans: Quan a la pujada de la taxa de cans, vol puntualitzar que aquesta taxa s’actualitza 
perquè encara estava en pessetes. Actualitzen la taxa, que no cobreix el cost del servei.
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Sotmeses a votació les tres propostes són aprovades amb els vots a favor de les Sres. Sánchez-
Jáuregui, Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats i Larroda, 
en contra de les Sres. Costa, Boned, Martínez, Garcia i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, i Ferrer, 
i l’abstenció del Sr. Villalonga.

3r.  Proposta de desestimació dels recursos de reposició interposats contra la creació de 7 
noves llicències d’autotaxi:

Donat  compte de la proposta d’acord de la regidoria  de l’Àrea de Mobilitat,  Medi  Ambient  i 
Protecció Civil, del tenor literal següent:

“PROPOSTA  D’APROVACIÓ  PEL  PLE  DE  L’AJUNTAMENT  D’EIVISA   D’ACORD  DE 
DESESTIMACIÓ DELS RECURSOS DE REPOSICIÓ PRESENTATS CONTRA  L’ACORD  DE 
PLE DE CREACIÓ DE SET NOVES LLICÈNCIES D’AUTOTAXI

Representants de la “Asociación de Autónomos del taxi de Santa Eulalia del Río”, de la “Asociación 
de Autónomos del taxi de Sant Joan de Labritja”, “l'Associació d'Unió Pitiüsa d'Autònoms des Taxi” i 
“Asociación de Taxistas Autónomos de la Ciudad de Ibiza”, en data  6 de novembre de 2012 amb 
R/E  24486,  data  9  de novembre de  2012  amb R/E  24733  i  9  de  novembre  amb R/E  24724, 
respectivament,  varen presentar  recursos  de reposició   contra  l'acord  adoptat  pel  ple  d'aquest 
Ajuntament,  de creació de set noves llicències d'auto-taxi  per a la prestació del servei urbà de 
viatgers en automòbils lleugers de lloguer amb conductor al municipi d'Eivissa en els que sol.liciten:

- La nul·litat dels acords adoptats pel ple de l'Ajuntament d'Eivissa relatius a la creació de set 
noves llicències par transports de viatgers en vehicle turisme auto-taxi, retornant les actuacions 
al moment inicial  
- En compliment de l'article 126 del RD 1211/1990 es precedeixi a la creació d'un àrea de 
prestació conjunta a l'illa d'Eivissa segons el procediment que les regula.
- Que conforme a l'article 111 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les 
administracions  públiques  i  del  procediment  administratiu  comú  (LRJPAC)  es  declari  la 
suspensió de la tramitació de l'adjudicació de les noves llicències d'auto-taxi per concórrer la 
causa  tipificada  a  l'article  62.1e)  a  més  del  greu  perjudici  que  podria  provocar  el  fet  que 
s'atorguin llicències que amb posterioritat els tribunals puguin declarar nul·les de ple dret.

Els serveis Jurídics d’aquest Ajuntament han emès Informe jurídic al respecte, amb data 20 de 
novembre  2012,  que   estima  que  procedeix  desestimar  els  recursos  interposats,  procedint  la 
continuació del tràmits que corresponguin per l'atorgament de les set noves llicències.

LA PROPOSTA QUE ES PRESENTA AL PLE DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA  PER A LA SEVA 
APROVACIÓ ES LA SEGÜENT:

PRIMER: Desestimar  els recursos interposats contra l’acord adoptat pel ple d’aquest Ajuntament, 
de creació de set  noves llicències d’auto-taxi  per a la  prestació del  servei  urbà de viatgers en 
automòbils lleugers de lloguer amb conductor al municipi d’Eivissa de conformitat a l’informe  jurídic 
amb data 20 de novembre  de 2012.

SEGON: Aprovar la continuació dels tràmits que corresponguin per l’atorgament de les set noves 
llicències.

És tot el que es proposa als efectes oportuns.
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Eivissa, 21 de novembre de 2012
Sgt- Paz Hernández Venero
Cap de l’Àrea de Mobilitat, Medi Ambient i VºBª
Protecció Civil EL REGIDOR DE L’ÀREA

Sgt. Juan Mayans Cruz”

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Urbanisme, Obres, Medi Ambient i Serveis 
Municipals.

Intervencions:

Sr. Costa: Votaran a favor de la desestimació dels recursos presentats, en base a l’informe tècnic. 
També és veritat que varen votar a favor de l’aprovació de les bases en el seu moment, i estan 
d’acord que s’apliqui aquesta pujada en el nombre de llicències, que està d’acord amb el Pla de 
Mobilitat que es va aprovar.

Sr. Mayans: L’informe jurídic de la lletrada de l’Ajuntament, diu que no hi ha cap vici de nul·litat i 
pertant s’han de desestimar els recursos.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

4t. Mocions amb proposta d’acord:

4.1.- Moció amb proposta d’acord sobre condemna de qualsevol tipus de violència vers les dones.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ

El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa, en representació de totes les persones que conformen el nostre 
municipi,  condemna qualsevol  tipus de violència  vers les dones,  sense admetre’n cap tipus de 
justificació, i expressa el seu rebuig més contundent davant fets d’aquesta naturalesa.

La violència vers les dones com a vulneració dels drets humans i les llibertats fonamentals és una 
conseqüència de les relacions de poder històricament desiguals entre dones i homes i afecta a tota 
la societat en general. Ni el silenci ni la resignació en són la resposta.

Així, l’Ajuntament d’Eivissa vol renovar el compromís de treballar per fer visible prevenir qualsevol 
manifestació  de  violència,  especialment  vers  les  dones,  i  per  garantir  els  drets  de  les  dones 
víctimes i dels seus fills i filles i prestar-los el suport i l’atenció necessaris perquè puguin superar la 
situació de violència i recuperar-se. La finalitat d’aquest compromís és aconseguir la consolidació 
d’una cultura basada en el respecte mutu, la igualtat, la llibertat i la dignitat humana.”

Intervencions:

Sra. Costa: Com que és una proposta que s’ha consensuat, hi estan d’acord.
Vol fer un matís, ja que en l’exposició de motius es parla de què ha set la Directora de l’Institut 
Balear de la Dona qui ha donat aquesta proposta als Ajuntaments, perquè es pronunciïn sobre 
aquest  tema.  Creu  que  correspon  a  l’Institut  Balear  de  la  Dona  fer  actuacions  i  quantes  més 
activitats possibles, pel tal de què no hi hagi aquests problemes.
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Per  tant,  en  lloc  de  baixar  els  pressupostos  el  que  han de fer  es  més esforços  per  prioritzar 
polítiques perquè no es donin aquests fets.
També creu que l’Ajuntament podria fer més del que està fent en temes de la dona.

Sr. Ferrer: Està totalment d’acord en treballar per eliminar aquesta lacra social. Per tant també 
votaran a favor.

Sra. Sánchez: Llegirà la moció, però abans vol recordar que fer pedagogia i conscienciar a la gent 
sobre aquesta lacra social, és transversal a totes les regidories, i per tant totes les regidories formen 
part d’aquesta iniciativa.

A més de la moció volen fer un record especial a les dues víctimes mortals, Pepita Roig i Carina 
Rosales, i a totes les dones que sofreixen aquesta dolorosa lacra.

A continuació la Sra. Sánchez procedeix a la lectura de la moció. 

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

4.2.- Moció del Grup Municipal  PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord per instar a la 
Conselleria de Medi Ambient del Govern a no tornar al Bisbat l’església de Sant Francesc de Ses 
Salines.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA
SOBRE EL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL PARCA NATURAL DE SES SALINES

(INCLÓS A LA DECLARACIÓ DE PATRIMONI MUNDIAL D’UNESCO)

Lurdes Costa Torres, portaveu i regidora del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l’empara 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 inquietants declaracions realitzades en els darrers dies pel conseller balear de Medi 
Ambient segons les quals el seu departament estaria estudiant la possibilitat  de tornar al Bisbat 
d’Eivissa l’església de Sant Francesc de ses Salines i no obrir el centre d’interpretació previst a la 
zona.

Atès que aquest centre, tot i estar fora del municipi d’Eivissa, té una gran importància per al nostre 
municipi donat que ha de complir la funció de centre d’interpretació de visitants del bé natural inclòs 
a la declaració de Patrimoni Mundial.

Donat que la rehabilitació i condicionament d’aquest espai està realitzada i que no ha de suposar un 
cost addicional per al Govern Balear.

Es proposa la següent

PROPOSTA D’ACORD
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Instar a la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears a no tornar al 
Bisbat d’Eivissa l’església de Sant Francesc de ses Salines i a obrir-la, el més aviat 
possible,  com a centre d’interpretació per als visitants del parc natural (inclòs a la 
declaració de Patrimoni Mundial d’Unesco).

Eivissa, 23 de novembre de 2012
Sgt. Lurdes Costa Torres

Regidora del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa.”

Intervencions:

Sra.  Costa: Sap  que  aquesta  església  no  està  en  el  municipi,  i  de  que  és  un  tema  que, 
aparentment podria pensar-se que no correspon debatre’l aquí. Els va doldre que el Conseller de 
Medi  Ambient,  en unes declaracions a la premsa digués que estava estudiant  la possibilitat  de 
tornar al Bisbat l’església de Sant Francesc, perquè els pareix un menyspreu per part del Govern 
Balear, i d’un conseller que té competències directes en el parc natural de ses Salines dir això, 
esprés d’haver fet una inversió directa a aquesta església, i després de que s’han assabentat que el 
que es paga de lloguer és una quantitat simbòlica i no gravosa per les actes del govern balear
Vist també que la Conselleria de Cultura s’oferia per mantenir aquesta infraestructura, per tal que es 
converteixi  en el  centre d’interpretació del parc natural  de ses Salines com era la intenció,  i  la 
intenció de les obres de rehabilitació que s’han fet. Vol ressaltar la importància que té per al nostre 
municipi l fet que hi hagi aquest centre d’interpretació,perquè és on s’ha d’explicar exactament les 
característiques i  el  perquè del  bé  natural  que forma part,  juntament  amb els  altres  tres béns 
culturals  que inclou la  declaració de la  UNESCO, i  que sempre s’han tractat  conjuntament,  no 
només per voluntat de l’Ajuntament, sinó perquè es una prescripció de la UNESCO. Pertant sí que 
afecta al municipi, i per això han volgut fer aquesta proposta d’acord, primer, perquè ja s’ha fet la 
inversió més important i segon, perquè existeix fins i tot el contingut d’aquest centre d’interpretació, 
perquè hi ha una exposició que explica com es fa l’extracció de sal, i que es va muntar i organitzar 
perquè llavors formés part d’aquest centre d’interpretació.

Sr. Ferrer: El valor del parc natural de ses Salines s’ha hagut de treballar molt per part de tota la 
ciutadania. És un error ara desmuntar això, tornant una església que en aquest moment no tenia 
cap tipus d’ofici religiós, i havent-se gastat diners públics per a la reforma i consolidació de l’edifici, 
que estava en molt mal estat. Tenint en compte el que paguen, és necessari mantenir-la com a 
centre d’interpretació. És un error tornar-la per un tema de lloguer i s’hauria de demanar que el 
Bisbat no cobri lloguer per l’edifici, perquè no ells tampoc paguen IBI.

Sra. Sansano: En principi estan d’acord amb aprovar aquesta moció, si bé vol puntualitzar, que el 
centre d’interpretació no és l’església, que s’hi segueix fent culte. És la casa parroquial que es va 
cedir al Govern Balear i és allí on té que tenir lloc aquest centre d’interpretació. Per les notícies que 
tenen, sembla ser que la casa parroquial  ja s’ha tornat al Bisbat. L’Alcaldessa va parlar amb el 
Bisbe, i va comentar que podia estar d’acord en negociar que es torni al Govern Balear.
Estan d’acord amb la dinamització cultural del parc natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera, 
perquè estan dins de la delimitació de l’àmbit de la declaració de la UNESCO.
La declaració de la UNESCO ha de ser sempre el nord que ha de guiar al Consistori. Vol suggerir a 
més, que aquest centre d’interpretació es podria veure ampliat, perquè prop d’allí hi ha la casa de 
peó caminer que és del Consell Insular, que es va restaurar i dona joc a fer moltes coses. Just 
davant  hi  ha  el  refugi  propietat  de  l’empresa  de  ses  Salines,  i  que  temporalment  va  cedir 
gratuïtament  al  Consell  Insular,  on  hi  guarda  tot  el  patrimoni  moble  marítim  que  s’ha  pogut 
recuperar. Espera que quan la situació econòmica millori  puguin ser completament restaurades, 

13



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 29 de novembre de 2012

perquè es podria fer un important museu marítim.

Sra.   Sánchez-Jáuregui:  S´hauria  de  rectificar  la  moció  en  el  següent  sentit  :  “  Instar  a  la 
Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, a fi que sol·liciti al Bisbat d’Eivissa, la 
devolució de la casa parroquial de l’església de Sant Francesc de ses Salines, i a obrir-la, el més 
aviat possible, com a centre d’interpretació per als visitants del parc natural, inclòs a la declaració 
de Patrimoni de la Humanitat”.

Sra. Costa: No sabia que s’hagués tornat. Així, encara es més greu el menyspreu del Conseller, 
que ni tan sols ha parlat amb les autoritats d’Eivissa.
Demana que també s’afegeixi a l’acord, a part de les matisacions que ha dit la Sra. Alcaldessa, que 
se li remeti al Conseller l’informe emès per la missió de supervisió de la UNESCO a l’any 2009, que 
cita  en varis  moments  la  importància  que  té  aquest  centre  d’interpretació  a  l’església  de Sant 
Francesc.
Que el  Conseller  responsable  del  parc  natural  de  ses Salines,  i  responsable  de que es  pugui 
explicar quina és la funció de la salinera d’Eivissa, que és la única industria que té l’Illa, hagi tornat 
aquest centre de l’església de Sant Francesc, sense dir-h,  li pareix ofensiu.
Vol remarcar que assenyalin en aquest informe, els paràgrafs on es parla de la presentació del bé.
El Conseller per estalviar, també ha parlat de reduir el personal del parc natural. Aquest informe a la 
pàgina 7 diu que: “respecte al patrimoni natural la missió veu bé l’increment de personal per a la 
part natural del lloc”.
Vol destacar que al final d’aquest informe, la sisena recomanació diu: “la missió recomana a les 
autoritats que finalitzin  el  projecte de centre de visita de l’Ermita de Sant  Francesc,  a la  major 
brevetat possible”.

Sr. Ferrer: Demana que s’afegeixi també un apartat dient que la cessió sigui gratuïta.

Sr. Villalonga: Demana que recordin que també s’ha de protegir la necròpolis, la posidònia i sa 
Caleta. 

Sra. Sansano: L’hi sembla bé afegir a la moció el que ha dit la Sra. Costa. Vol recordar que, tot i 
que per l’Ajuntament ha de ser sempre prioritari  vetllar  per la declaració de béns patrimonials i 
naturals  de  la  UNESCO,  no  els  hi  corresponen  segons  quines  negociacions  que  comportin 
implicacions econòmiques.
Quan al tema del personal del parc natural, correspon al Govern Balear. Sembla ser que anaven a 
fer unes retallades bastant fortes, però ha vist que ho han pogut reduïr i finalment només es reduirà 
en una persona.
Respecte  al  que  ha  dit  el  Sr.  Ferrer,  encara  que  és  important  que  quan  menys  costi  per  a 
l’administració, serà més suportable, aquesta negociació l’ha de fer el Govern Balear amb el Bisbat. 
Si que poden dir alguna cosa, però creu que no s’hauria d’incloure en aquesta moció.
Quan al que diu el Sr. Villalonga, creu que han de vetllar perquè tot el que està declarat, tant el 
patrimoni històric com el natural, estigui sempre el millor possible. Aquest no es debat d’ara. Creu 
que  ho  podrien  parlar,  i  des  del  principi  ha  obert  la  porta  a  l’Ajuntament  de  Sant  Josep  i  de 
Formentera, perquè entrin al Consorci, paguin i hi participin.

Sr. Ferrer: Si ho poden demanar, també poden demanar que sigui gratuït. Si l’església no paga IBI, 
ho podrien cedir gratuitament. 

Demana que consti en acta que el Grup Popular no vol afegir a la moció que es demani que sigui 
gratuït.
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Sra.  Sansano: No ha dit  que no estigui  d’acord en que sigui  gratuït.  Ha dit  que els agradaria 
aprovar la moció amb les rectificacions que s’han fet, i afegir lo de l’informe de la UNESCO. Ha dit 
que quan més econòmic i  si  pot  ser  gratuït  millor,  però el  debat  de l’IBI  no s’ha incloure dins 
aquesta moció.

Sr. Ferrer: Només demana que sigui gratuït.

Sra. Sansano: Ho poden demanar al Bisbe, però la moció la recolzen de la forma que han dit.

Sotmès l’assumpte a votació amb els vots a favor de les Sres. Sánchez-Jáuregui, Sansano, Marí, 
Sánchez, Valladolid, Costa, Boned, Martínez, Garcia i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, 
Larroda, Costa, Sánchez, Ruíz, Molina, i Villalonga, i l’abstenció del Sr. Ferrer, s’adopta el següent 
acord:

1. Instar a la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, a fi que sol·liciti al 
Bisbat d’Eivissa, la devolució de la casa parroquial de l’església de Sant Francesc de ses 
Salines, i a obrir-la, el més aviat possible, com a centre d’interpretació per als visitants del 
parc natural (inclòs a la declaració de Patrimoni de la Humanitat).

2. Remetre  a  la  Conselleria  Medi  Ambient  l’Informe emès  per  la  UNESCO  en  el  mes  de 
novembre de l’any 2009, que tracta la importància de l’església de Sant Francesc com a 
centre d’interpretació.”

4.3.- Moció del Grup Municipal  Eivissa pel  Canvi,  amb proposta d’acord sobre la  creació d’una 
comissió per a delimitar les zones de gran afluència turística.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EIVISSA PEL CANVI

Vicent  Ferrer  Barbany,  portaveu  del  grup  municipal  d’Eivissa  pel  Canvi,  a  l’ampar  del  que 
estableixen  els  articles  91.4  i  97.3  del  Real  Decret  2568/1986  que  aprova  el  Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu debat i 
aprovació al proper ple ordinari la següent MOCIÓ:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El comerç és un motor econòmic molt important per a la nostra ciutat. Creant molts llocs de treball 
directament i indirectament. Dinamitzant l'economia de la nostra ciutat 
Amb el Decret Llei sobre Comerç del Govern Balear la única possibilitat de regulació del comerç per 
part dels ajuntaments és determinar quines són les "zones de gran afluència turística".

ACORD :

Que la corporació aprovi la creació d'una comissió, formada per les associacions de comerciants, la 
PIME i  representants  del  ple  de l'ajuntament,  tant  equip  del  govern com de la  oposició,  per  a 
consensuar i delimitar aquestes zones

Eivissa, 26 de novembre de 2012
Signat: Vicent Ferrer Barbany

Portaveu del grup municipal d’ExC”
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Intervencions:

Sr.  Ferrer: A  l’anterior  Ple  va  presentar  una moció  que parlava  d’aquest  Decret,  que és  molt 
desfavorable per al petit i mitjà empresari, sobretot en el tema de comerç.
Dins aquest Decret, hi ha un apartat de crear un grup per decidir quines son les àrees de gran 
afluència  turística.  Això  pels  comerços  és  de  vital  importància.  Perquè  es  pugui  sentir  tothom 
representat i entrar dins una decisió que sigui consensuada, es convenient que es creï aquesta 
comissió  per  desenvolupar  aquestes  àrees,  on  estigui  representats  totes  les  associacions  de 
comerciants, la PIMEEF, l’equip de govern i l’oposició, perquè quedin definitivament creades unes 
àrees de gran afluència turística que serveixin per ara i per més endavant.

Sra. Boned: Estan a favor de la moció. Troben que és imprescindible que, per valorar i determinar 
quines són les zones de gran afluència turística, hi hagi un consens sectorial, comercial i també 
amb representants de l’Ajuntament, no només de l’equip de govern sinó també de l’oposició, que 
també representen als ciutadans.

Sr. Prats: Per part de l’Ajuntament, les zones de gran afluència turística segueixen mantenint les 
que s’aprovaren l’agost de 2010. No hi ha cap inconvenient en crear aquesta comissió, i en aprovar 
la moció, perquè el comerç és una cosa de tots.

Sr. Ferrer: Dona les gracies per aprovar la moció, la primera en tota la legislatura.
Si les zones de gran afluència turística es determinen malament, tothom farà el que voldrà i això no 
ho podria resistir la majoria de petits comerços, que és una xarxa econòmica molt important, directa 
i indirectament per a la nostra ciutat.

Sr. Prats: Els importa molt el petit i mitjà comerç. Estan treballant en el pla de dinamització del 
comerç de la ciutat. Si presenta més mocions, tal vegada n’hi aprovarien alguna més.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

4.4.- Moció del Grup Municipal Noval Alternativa, amb proposta d’acord per instar al Govern Balear i 
a la patronal d’empreses de vehicles de lloguer, perquè arribin a un acord, a l’objecte d’evitar que 
estableixin la seua seu fiscal fora de la comunitat autònoma 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

Régimn Local de las Islas Baleares

EXPONE

El Govern Balear, ha anunciado una reforma fiscal para 2013 que supone la creación de cuatro 
tributos medioambientales sobre: el consumo de envases no retornables de bebidas, el consumo de 
agua, las grandes superficies y los vehículos de alquiler, con los que prevé recaudar 70,5 millones 
de euros.

El tributo referente a los vehículos de alquiler pretende gravar a las empresas que prestan este 
servicio con un coste de entre 3 y 15 euros por día y vehículos en sus flotas. La patronal de este 
sector ha manifestado que esto supone un duro golpe para el conjunto de empresas, afectando a 
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su competitividad y un grave riesgo de cierre de actividad.

Ante la negativa del Govern Balear a negociar con la patronal de este sector una alternativa o 
un  modo  de  aplicación  menos  agresivo  para  las  PYMES,  estás  han  manifestado  que  están 
estudiando la posibilidad de establecer su sede fiscal fuera de la comunidad autónoma de les Illes 
Balears.

Si finalmente esto ocurre, las PYMES son conscientes que deberán soportar dicho tributo, pero 
estableciendo su actividad económica en otras CCAA donde obtengan mejores condiciones fiscales 
en cuanto a impuestos como sociedades, matriculación y circulación.

Teniendo  el  impuesto  de circulación  un carácter  municipal,  trasladar  la  razón social  a  otra 
comunidad,  representa un grave riesgo de pérdida de ingresos para este municipio,  siendo por 
tanto  fundamental  para  esta  corporación  que las  empresas de alquiler  de  vehículos  continúen 
manteniendo sus establecimientos y flotas de vehículos en nuestra localidad.

SOLICITA

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

PROPUESTA DE ACUERDO

Instar al Govern Balear y a la patronal de empresas de vehículos de alquiler, a que lleguen a un 
acuerdo, que no penalice ni reste competitividad a dichas empresas, con el objeto de evitar que 
establezcan su sede fiscal fuera de la comunidad autónoma de les Illes Balears, con los graves 
perjuicios económicos que ellos puede suponer para nuestro municipio.

Eivissa, a 26 de noviembre de 2012
Fdo. Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr. Villalonga: El Govern Balear ha presentat una espècie d’esborrany del que l’any que ve volen 
recaptar per varis conceptes, entre ells els cotxes de lloguer, als quals volen aplicar una taxa molt 
elevada. Això afectaria a tots els cotxes de lloguer. A la nostra Comunitat Autònoma els vehicles de 
lloguer és un sector molt important.
Les empreses de lloguer demanen que es reguli el sector, i que el focus d’economia submergida 
que  hi  ha,  s’elimini.  Demanen  que  hi  hagi  un  registre  que  obligui  a  la  inscripció  de  totes  les 
empreses, perquè quan arriba la temporada porten molts vehicles de lloguer que no tributen a l’Illa, 
fan la temporada i després se’ls emporten, i això a l’Ajuntament no l’interessa. També demanen que 
els vehicles de lloguer que es lloguin a l’illa paguin els impostos aquí.
El sector està bastant preocupat. Estan plantejant fer una calendari de mobilitzacions, i això fa que 
s’incrementi la conflictivitat i per tant que es puguin perdre visitants. Una cosa que els afecta molt 
com Ajuntament, és que les empreses de lloguer estan plantejant traslladar la seva seu fiscal a 
altres comunitats autònomes, ja que els ingressos dels cotxes no aniran a l’Ajuntament.  Això ho 
haurien d’evitar i per això presenta la moció.  Com que es veu que ja estan negociant potser hauria 
de canviar una mica la moció en el sentit de que es continuí negociant.

Sr. Daura: Li han proposat un canvi de text de la moció que no sap si accepta.

Sr. Villalonga: Sí, l’accepta.
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Sr. Daura: Llegirà el canvi de text: 

“Instar  al  Govern  Balear  a  què  continuï  negociant  amb la  patronal  d’empreses de vehicles  de 
lloguer,  perquè arribin a un acord sobre la nova reforma fiscal,  de forma que la seua aplicació 
generi les menors distorsions en el sector i s’eviti d’aquesta forma, que estableixin la seua seu fiscal 
fora de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.”

Sr.  Molina: Hi  ha  un  problema  de  recaptació,  i  davant  això  el  Govern  Balear  busca  sectors 
d’activitats econòmiques, d’on es puguin obtenir recursos per finançar despesa pública. Ara s’ha 
fixat en un sector que creu que pot obtenir diners que són els rent a car, que és un sector que està 
dividit en dos grans grups, les grans multinacionals i les empreses locals.
Es crea una taxa que només pagaran les empreses que estan domiciliades a Balears, creant un 
greuge comparatiu front a les que estan fora, i com que els d’aquí no son tontos marxaran fora.
Al final aconseguiran que la matriculació de determinats vehicles que paguen els seus impostos en 
aquesta Comunitat, els paguin fora, amb la qual cosa estan intentant aconseguir recursos per a la 
comunitat i al final aquests aniran a altres comunitats.
El Sr. Alcaraz ha demanat que no s’apliqui a Formentera. Pareix ser que estan parlant d’una taxa 
que serà discriminatòria dins del sector, i a més també entre illes.
El problema real és la paraula eco-taxa, perquè és tabú.
Donat que amb aquesta taxa es pretén fer descansar sobre un determinat sector la recaptació que 
s’ha d’aconseguir, hi estan contra, i pertant proposen una altra redacció alternativa que digui:

“Demanar al Govern Balear que en la reforma fiscal que prepara, plantegi la introducció d’una taxa 
turística, que gravi el consum de recursos públics de territori de l’impacte medioambiental de les 
estades turístiques, i que no faci descansar l’esforç fiscal en un sector d’activitat concret com el rent 
a car.”

Sr.  Villalonga: Li  agrada la  proposta  que ha fet  el  Sr.  Molina,  i  podrien  presentar  una moció 
conjunta en un proper Ple. Ara estan parlant dels cotxes i no d’hotels. 
Demana votar conjuntament aquest text de la moció sobre el cotxes, i pels hotels,  buscar un text 
per presentar una moció en el proper Ple.

Sr. Daura: Tampoc els agrada lo dels rentacar, i per això fan la proposta alternativa. Faran el que 
puguin per evitar-ho, però no està a les seues mans.

Sr. Molina: S’abstendran.

Sotmès l’assumpte a votació amb els vots a favor de les Sres. Sánchez-Jáuregui, Sansano, Marí, 
Sánchez, Valladolid, i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, Larroda, i Villalonga, i l’abstenció 
de les Sres. Costa, Boned, Martínez, Garcia, i Srs. Costa, Sánchez, Ruíz, Molina i Ferrer, s’adopta 
el següent acord

“Instar  al  Govern  Balear  a  què  continuï  negociant  amb la  patronal  d’empreses de vehicles  de 
lloguer,  perquè arribin a un acord sobre la nova reforma fiscal,  de forma que la seua aplicació 
generi les menors distorsions en el sector i s’eviti d’aquesta forma, que estableixin la seua seu fiscal 
fora de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.”

4.5.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord per tal d’elaborar 
un cens detallat de les persones sense sostre del municipi.
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Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA PER TAL D’ELABORAR UN
CENS DE PERSONES SENSE SOSTRE DEL MUNICIPI

Enrique Sánchez Navarrete, 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 el proper ple ordinari la següent MOCIÓ:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El problema de les persones sense sostre a la nostra ciutat va en augment des de l’any 2010.

Durant  la  passada  legislatura,  el  Consell  d’Eivissa  es  va  comprometre  a  construir  un  Centre 
d’Atenció Integral i els ajuntaments de l’illa a mancomunar els costos de funcionament d’aquest 
centre. Aquesta nova infraestructura permetria donar servei al perfil de baixa exigència que a dia 
d’avui no es pot atendre des dels serveis públics disponibles a l’illa.

La  unitat  mòbil  d’emergència  social  de  Cruz  Roja  es  l’únic  servei  que  s’acosta  al  lloc  on  les 
persones es troben les persones que viuen al carrer, única forma de conèixer la seva situació real, 
valorar-la  i  oferir  ajuda concreta ja  que aquest  perfil  d’usuari  de serveis  socials  rares vegades 
s’acosta fins al centre d’acollida municipal o altres serveis (centre de dia, menjador social, etc).

És essencial conèixer la realitat de les persones que viuen en el carrer del nostre municipi i que 
l’Ajuntament d’Eivissa des dels seus serveis socials coordini tant els recursos municipals (servei de 
recollida de fems i neteja, policia local, serveis socials, etc.), com els recursos de les associacions 
que més es poden acostar a aquest col·lectiu (Cruz Roja, Caritas, Deixalles, etc).

Pensant a curt termini, seria bo que l’actuació proposada es fes abans de l’arribada de l’hivern per a 
anticipar necessitats d’intervenció. A mig termini, és necessari per conèixer amb precisió de dades i 
d’acostament a la vida i a l’estat de les persones sense sostre en el nostre municipi, amb l’objecte 
de valorar  la  necessitat  de prioritzar  la  construcció del  centre d’acollida  insular  per part  de les 
administracions que es van comprometre a fer-lo

Per tot això, es planteja la següent:

PROPOSTA D’ACORD

L’Ajuntament d’Eivissa elaborarà un cens detallat de les persones sense sostre del nostre municipi, 
llocs  on  viuen,  classificació  dels  diferents  perfils  de  ciutadans  i  ciutadanes  que  es  troben  en 
aquestes circumstàncies i necessitats bàsiques a cobrir, així com de totes les dades que els serveis 
socials  municipals  considerin  necessaris  per  tenir  un  coneixement  real  i  profund  d’aquestes 
personers i la seva situació en els carrers de la ciutat.

Eivissa, 26 de novembre de 2012
Sgt. Enrique Sánchez Nacarrete,

Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa.”

Intervencions:
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Sr. Sánchez: Que els últims anys en el municipi hi ha hagut un augment de persones que viuen al 
carrer, és una realitat que ja no escapa a ningú. La passada legislatura es va donar impuls a la 
construcció  d’un  centre  d’acollida  insular,  que  donaria  atenció  al  que  seria  el  perfil  de  baixa 
exigència.  Avui  dia  ningú  està  donant  atenció  al  perfil  de  baixa  exigència.  La  unitat  mòbil 
d’emergència social de la Creu Roja, és clarament insuficient i l’ajuda pública està congelada.
Els problemes d’aquest col·lectiu i el desconeixement del mateix, és la pitjor de les realitats.
Creu que l’elaboració d’un cens, aconseguiria el coneixement fidedigne del nombre de persones 
que viuen en situació de total exclusió social en el municipi, perquè ara hi ha dades molt confuses. 
És necessari  que es quantifiqui  l’abast  real  del  problema que tenen aquestes persones en els 
carrers del municipi. S’hauria de saber també un coneixement de les característiques del problema 
d’aquestes persones, el temps que porten al carrer, el temps que porten vivint en el municipi, els 
carrers o cases que ocupen, barris en els quals estan convivint, i sobretot serviria per establir quins 
serveis es poden utilitzar o crear, per donar atenció a les necessitats reals que tenen aquestes 
persones.
L’elaboració d’aquest cens es pot simultaniejar, amb una intervenció molt més propera i més eficaç 
a l’hivern.
Una  característica  que  té  aquest  col·lectiu,  és  que  és  difícil  apropar-se  a  ell.  El  fet  d’establir 
simultàniament un servei d’ajuda amb un servei d’apropament, a la vegada que s’elabora el cens, 
ajudaria  a apropar-se a ells  i  prendre contacte amb els  serveis  socials,  i  establir  les possibles 
ajudes o pal·liar les necessitats en la mesura del possible.
Sortirien també de dubtes sobre notícies confuses que tenen, de que hi pot haver nens vivint en 
cases  ocupas  o  en  els  carrers.  Això  és  una  necessitat  urgent,  per  establir  quines  serien  les 
intervencions, inclòs de serveis socials específics.
També  serviria  per  impulsar,  des  de  dades  reals,  la  necessitat  de  la  construcció  d’un  centre 
d’acollida insular.

Sra. Valladolid: El que sol·licita ja s’està fent, i pertant arriba tard. Li comentarà la feina que s’està 
fent, i pregaria a tots els grups de l’oposició que s’incorporessin ,i tenguessin aquest recolzament 
polític per continuar aquesta feina.
Des del passat dia 26 d’agost d’enguany, s’està treballant conjuntament amb Caritas, Creu Roja, 
centre d’acollida municipal i els Serveis Socials de l’Ajuntament. Des d’ençà s’han fet sis reunions i 
s’ha constituït la xarxa d’inclusió social d’Eivissa, que és un òrgan tècnic i executiu i consta de tres 
nivells d’intervenció.
El primer nivell, és el d’acollida, que inclou tots els serveis que ha mencionat abans, i atenen en 
primera instància a aquest sector de la població. Per fer aquesta recollida s’ha elaborat una fitxa, a 
la qual es recullen totes les dades personals que el mateix usuari pot omplir, i que ja estan fent 
servir tots aquests serveis. Pposteriorment servirà per acabar de fer el cens.
El segon nivell que és el d’intervenció, tracta d’incloure aquests serveis, com poden ser la Fundació 
Deixalles, l’IBSALUT, o inclús la policia local.
Un tercer  nivell,  que és el  residencial,  i  que serà incloure  aquests  serveis  que presten,  o  que 
mantenen per un temps determinat o indefinit  aquestes persones, com pot ser l’hospital de can 
Misses, la residencia Reina Sofia o el centre d’acollida municipal.
Des  de  que  es  varen  començar  a  fer  aquestes  reunions,  s’han  creat  aquestes  ferramentes 
metodològiques, consensuades per tots els tècnics d’aquests serveis. Com ja li ha dit abans, la fitxa 
tècnica, s’ha fet també un full de derivació entre serveis, i finalment un pla d’intervenció per actuar 
amb aquest sector de la població.
Amb  aquestes  eines  s’hi  troba  l’elaboració  d’un  cens,  per  saber  realment  la  xifra  d’aquestes 
persones.
Els  tècnics calculen que a mitjans de desembre,  ja tendran la primera recollida de dades.  Són 
conscients de què no són xifres definitives, que s’haurà de fer un seguiment, per anar valorant i 
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actualitzant.
Aprofitant la necessitat de disposar d’aquest cens, a nivell d’Ajuntament, a partir del mes d’octubre 
s’ha posat en marxa una base de dades informàtica en el centre d’acollida municipal, per poder 
tenir coneixement de les persones que utilitzen aquest servei, dels serveis que són més demandats 
i de quins municipis són. Això també servirà per incloure aquestes dades en aquest cens.
Aquestes reunions han permès elaborar una cartera de serveis, establir pautes d’abordatge tècnic 
no només en les situacions que es plantegen diàriament, sinó que també es planificaran situacions 
excepcionals, com pot ser una ona de fred o de calor, emergències socials, una catàstrofe, etc.
Per tant nostra proposta seria que, en comptes d’aprovar aquesta moció que queda incompleta per 
insuficient, i que s’està fent una feina molt més ample, seria modificar aquest text per incloure tot 
aquest treball i comptar amb el recolzament polític de tots els grups que formen aquest consistori.

Sr. Sánchez: Segons ha entès amb el que ha dit al final el que vol és mantenir la redacció de la 
moció, però incloent tot el que ha explicat? Què proposa?
Si el que proposa és el recolzament a tota l’activitat  que ja s’està fent, hi està d’acord, però no 
retiren la moció, perquè tot el que diu és molt interessat, però només és continuar el treball iniciat 
abans.
Li pareix molt interessant la fitxa tècnica i el full de derivació des del centre d’acollida municipal, no 
tant perquè siguin usuaris d’aquest centre, que no ho són, ja que són més bé dels serveis que es 
presten dins del centre. El centre d’acollida municipal no és un centre de baixa exigència, és un 
centre de mitjà o alta exigència, i el perfil d’exclusió social és un perfil de baixa exigència
L’interessant de l’actuació que estan fent ara, és que elaboren un cens, entre CAM, Caritas i Creu 
Roja, amb dades que l’Ajuntament ja tenia i que eren molt dispars entre sí. 
Li vol recordar que moltes persones que estan vivint en el carrer, no van al CAM ni a Caritas, i no 
tots estan sent atesos per la unitat mòbil d’emergència social de la Creu Roja. Per tant, si estan 
elaborant un cens amb els dades que ja tenien, no avancen res. És necessari involucrar a la policia 
local i als serveis de neteja, perquè aquesta gent que esta treballant al carrer són els que veuen on 
viu aquesta gent.
Creu que el que estan fent ara és incomplet. Lo iideal seria donar el recolzament a tot el que ha 
plantejat, i ara, que l’Ajuntament doni els recursos necessaris, econòmics, materials i personals, als 
serveis socials perquè puguin ampliar i utilitzar tots els serveis municipals, i altres serveis socials 
específics per poder elaborar un cens complet.

Sra. Valladolid: Amb les coses de menjar no es juga. Aixo és un tema molt important i prioritari, i 
vostè vé aquí a treure pegues. Què ha fet vostè?
Estan treballant amb el primer nivell, que es tracta d’aquesta fitxa de recollida de dades personals. 
Quina xarxa d’inclusió social hi havia quan estava vostè? Cap. Els tècnics no podien ni anar a les 
meses d’exclusió social. Això s’ha posat en marxa ara.
En el segon nivell  que és el d’Intervenció, hi estan el serveis que vostè ha proposat, com és la 
policia local, però primer ve el primer nivell.
No fa falta una partida econòmica per dur-ho endavant, només fa falta tenir il·lusió, ganes i posar-se 
a treballar. Aquests plans d’actuació són cost zero, són tot mitjans humans.

El que proposa és els següent: “ Que  tots els partits polítics del consistori recolzin aquesta xarxa 
d’inclusió social d’Eivissa. Que se li doni el suport per poder continuar amb aquesta tasca que estan 
realitzant. Poder reconèixer les eines metodològiques que han set dissenyades i consensuades, per 
part de tots els serveis que formen part d’aquesta xarxa. Que els censos que s’elaborin es portaran 
a  terme amb aquesta  fitxa  d’acollida,  que  ha  set  consensuada,  per  tal  d’evitar,  principalment, 
aquests desviaments quantitatius de les persones, i tenir un coneixement real de xifres de persones 
sense sostre al nostre municipi, i que se li doni el reconeixement a aquesta xarxa d’inclusió social 
d’Eivissa, com una eina útil per dur a terme la intervenció, la planificació i l’abordatge amb aquest 

21



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 29 de novembre de 2012

sector de la població, així  com també de les situacions excepcionals que havia proposat abans, 
quan a provocades per emergències socials, fenòmens meteorològics, com pot ser una ona de fred 
o  de  calor,  i  catàstrofes  naturals.  Així  com,  finalment,  reconèixer  a  aquest  Ajuntament  i 
específicament a la regidoria de benestar social la supervisió, en coordinació i direcció d’aquesta 
xarxa d’inclusió social, per part de tots els grups polítics que formen part d’aquest consistori.”

Sra. Sánchez: El Sr. Sánchez està d’acord amb aquesta redacció que ha donat la Sra. Valladolid, o 
hi ha alguna possibilitat de conjugar ambdós textos?

Sr. Sánchez: Ha volgut conjugar-ho i la Sra. Valladolid ha dit que no. El que volen és substituir-la.

Sra. Valladolid: Si l’hagués volgut conjugar perquè no ho ha fet quan l’ha presentat?  Aquesta 
moció no es pot aprovar perquè és incompleta i insuficient. Ja s’està fent el que proposa. El que 
demanen i proposen és ampliar-la per poder incloure tota la feina que s’està fent.

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, i Larroda, a favor 
de  les  Sres.  Costa,  Boned,  Martínez,  Garcia,  i  Srs.  Costa,  Sánchez,  Ruíz,  Molina  i  Ferrer,  i 
l’abstenció del Sr. Villalonga.

4.6.- Moció  del  Grup  Municipal  PSOE-PACTE per  Eivissa,  amb proposta  d’acord  per  instar  al 
Govern espanyol a rectificar l’abast del RD de 15 de novembre sobre desnonaments, garantint la 
protecció d’un major nombre de nuclis familiars.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA PER A LA SUSPENSIÓ O
PARALITZACIÓ DE MANERA IMMEDIATA DE TORTS ELS PROCEDIMENTS D’EXECUCIÓ

HIPOTECÀRIA O DESNONAMENTS

Alfonso Molina Jiménez, regidor del grup municipal  PSOE-Pacte per Eivissa, a l’empar del quer 
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

Les execucions hipotecàries estan provocant situacions dramàtiques de persones que perden la 
propietat  del  seu  habitatge  habitual  i  permanent  i  són  desnonades,  obligades  legalment  a 
abandonar el seu habitatge habitual, sense tenir, moltes vegades, altre lloc on anar, sense disposar 
de recursos econòmics i tenint sota la serva responsabilitat a menors o persones més vulnerables.

Fa temps que la societat civil ve denunciant aquesta injusta situació provocada pels desnonaments, 
producte la  majoria  de vegades de la crisi  econòmica,  i  ve reclamant solucions,  que han estat 
desateses. Parlam d’un vertader drama social.

Aquests dies, des de diversos àmbits, s’ha expressat la necessitat de modificar la normativa vigent 
en  matèria  de  desnonaments,  inclòs  l’Advocada  General  del  Tribunal  de  Justícia  de  la  Unió 
Europea  s’ha  pronunciat  sobre  el  nostre  sistema d’execucions  qüestionant  la  legalitat  d’alguns 
aspectes.
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Per la seva part, el Govern d’Espanya, en data 215 de novembre de 2012, va aprovar un Reial 
Decret al respecte, que no dóna solució al problema. La moratòria aprovada pel Govern retarda el 
desnonament dos anys per a alguns col·lectius, però la resta de l’execució segueix endavant. A 
més, és tant restrictiva, que seran més les famílies que no s’hi podran acollir que les que realment 
podran fer-ho.

Per tot això, es planteja la següent

PROPOSTA D’ACORD
1. L’Ajuntament  d’Eivissa  manifesta  que  el  Reial  Decret  sobre  desnonaments  aprovat  pel 

Govern d’Espanya el 15 de novembre de 2012 és insuficient per pal·liar la dramàtica situació 
actual. La moratòria és massa restrictiva tant per la seva durada com pel perfil dels grups 
socials que s’hi poden acollir. En conseqüència s’insta al Govern espanyol a rectificar el seu 
abast garantint la protecció d’un major nombre de nuclis familiars i allargant el termini de la 
moratòria.

2. L’Ajuntament d’Eivissa insta al Govern espanyol a modificar la legislació vigent en matèria 
hipotecària  per instaurar,  per l’habitatge habitual  i  permanent,  i  la segona oportunitat,  la 
dació en pagament i el lloguer social.

3. L’Ajuntament  d’Eivissa,  conscient  de  la  gravetat  de  la  situació  que  estant  vivint  moltes 
famílies, demana a les entitats bancàries que suspengui o paralitzin de forma immediata tots 
els  procediments  d’execució  hipotecària  que s’estiguin  tramitant,  per  habitatge habitual  i 
permanent, en aquest terme municipal.

4. L’Ajuntament d’Eivissa demana a les entitats bancàries que, una vegada hagin suspès o 
paralitzat  els  procediments  d’execució  hipotecària,  congelin  la  generació  d’interessos de 
demora i demés despeses que pugui generar per al particular la suspensió o paralització del 
procediment judicial.

5. L’Ajuntament d’Eivissa insta al Govern de les Illes Balears a que negociï amb les entitats 
financeres titulars de crèdits hipotecaris a les Illes la signatura d’un conveni per establir una 
moratòria en l’execució dels préstecs hipotecaris sobre l’habitatge habitual i permanent, per 
un termini mínim de 3 anys, i per a famílies que conformin col·lectius vulnerables.

6. L’Ajuntament  d’Eivissa  acorda  cancel·lar  tots  els  comptes  corrents  i  demés  dipòsits  i 
productes, així com totes les vies de negoci (inclòs el pagament de la nòmina del personal 
de l’Ajuntament) amb aquelles entitats que no suspenguin o paralitzin tots els procediments 
d’execució hipotecària o desnonaments que s’estiguin tramitant en aquest terme municipal 
respecte d’habitatge habitual.

7. La secretaria de la corporació municipal farà arribar una còpia d’aquesta moció a les entitats 
amb les que aquest ajuntament tengui comptes corrents oberts i demés dipòsits i productes 
contractats.

Eivissa, 26 de novembre de 2012
Sgt. Alfonso Molina Jiménez
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”

Intervencions:
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Sr. Molina: Estam en una situació delicada econòmicament, que afecta de manera diferent a la 
gent en funció del seu nivell de renda.
La  xifra  de  400.000  desnonaments  és  una  barbaritat.  Molts  procedeixen  de  males  pràctiques 
bancàries  i  de  que  determinades  persones  en  situacions  problemàtiques  pel  tema  del  treball, 
principalment, no son capaços d’atendre a les seues obligacions amb el banc. A això se suma una 
Llei hipotecària que té més de cent anys i que no s’ha actualitzat en el temps.
Recentment han vist que l’advocada general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, opina que 
no és legal en alguns aspectes d’acord amb la normativa europea.
Hi ha molta gent que està perdent la seua primera residència i això és un clamor social.
El  PSOE a  nivell  nacional  ha  presentat  una  proposició  no  de  llei,  i  una  proposició  de  llei  de 
transformació  per  intentar  resoldre  aquest  tema,  per  posar  mesures pal·liatives  perquè això  no 
afecti  a tanta gent.  Les dos ocasions varen ser rebutjades.  Però suposa que portat pel  clamor 
social,  el  govern  el  15  de novembre va  aprovar  un Reial  Decret  que proposava determinades 
mesures per resoldre aquest problema, i estableix uns criteris molt restrictius. El PSOE-Pacte s’ha 
manifestat en contra d’aquesta llei per insuficient, perquè entre altres coses no resolt els problemes 
sinó que els posposa en el temps.
Per això presenten aquesta moció perquè s’aprovi una declaració i una actuació concreta. 

Sr. Ferrer: Fa dos mesos Eivissa pel Canvi va presentar una moció en relació als desnonaments.
És amoral treballar amb bancs que estan desnonant a famílies, per l’únic fet que no han pogut 
pagar degut a una crisis econòmica creada pels propis bancs, i que aquests a més estiguin rebent 
diners  públics  per  seguir  funcionant.  S’ha  de  prendre  alguna  solució  perquè  els  bancs  no 
mantenguin aquesta actitud.
Votarà a favor d’aquesta moció, i espera que ara que han vist que el problema és greu també la 
recolzin.

Sr. Villalonga: Avui també votarà a favor al igual que quan va fer la moció el Sr. Ferrer.
Fa uns anys ja hi havia desnonaments quan hi havia el PSOE en el govern, i en aquell moment no 
es va fer res.
Li  agradaria  saber  quants  comptes  corrents  té  l’Ajuntament,  i  quins  costs  o  perjudicis  tendria 
cancel·lar tots els comptes corrents.
Quan al tema de demanar a l’Estat que canviï una norma, potser ho haurien de fer amb els Diputats 
que tenen en el Congrés i no via Ajuntament. No serveix de res i s’haurien de centrar a qüestions 
més municipals.

Sr. Daura: És un tema greu i difícil. La major part dels préstecs que ara no es poden pagar, són de 
quan manava el Sr. Zapatero i el PSOE, que varen permetre que la gestió bancària fos així. La Sra. 
Valenciano ha manifestat que sent vergonya pel que no varen fer durant 8 anys.
El Partit Popular en un any, almenys ha pres mesures.
L’Ajuntament  d’Eivissa,  expressa  així  mateix,  el  seu  rebuig  a  totes  aquelles  mesures  que 
condicionades pel seu oportunisme polític, o per la càrrega emocional que comporta la constatació 
de l’evidència de ciutadans i famílies de bona fe, en situació de greu necessitat, portarien a un 
encariment general del crèdit, i per tant, la inaccessibilitat als ciutadans menys afavorits.
Què passaria amb els préstecs que han donat els bancs si cancel·len tots els comptes?. Han de ser 
seriosos.

Sr. Molina: Suposa que votaran que no, no li ha quedat clar. Agraeix el vot a favor d’Eivissa pel 
Canvi i Nova Alternativa. Creu que sí que és important que els Ajuntaments elevin a Madrid els 
problemes del ciutadans. Està segur que tots els diputats fan la seua feina a Madrid, però també els 
poden ajudar un poc.
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Els govern anteriors sí que varen fer coses. La llei hipotecària és de l’any 1909. Han passat uns 
quants governs, no només el PSOE, i cap ha fet coses que s’haurien hagut de fer.
La seva portaveu en el congrés és la Sra. Soraya Rodríguez, no la Sra. Valenciano, i efectivament 
la Sra. Rodriguez ha dit que hi ha coses que s’haurien pogut fer i que no s’han fet.
El  Partit  Popular  ha fet  una llei  limitada,  el  col·lectiu  que se’n podrà beneficiar  és molt  reduït  i 
seguirà havent problemes.
Li agradaria cridar l’atenció de que hi ha Ajuntaments on el Partit Popular està a l’oposició, i ha 
demanat  a  l’equip  de  govern  que  cancel·lin  els  comptes  amb  entitats  que  estiguin  executant 
préstecs hipotecaris, i a altres, que estan en el govern, fhan aplicat aquesta mesura. Això serveix 
per enviar un missatge d’atenció a la banca.
Imagina que votaran en contra de la moció tal i com està presentada, demana que es facin dos 
votacions, una sobre els cinc primers punts i una altra sobre el sisè.

Sr. Ferrer: El Sr. Daura l’ha sorprès quan ha dit que durant vuit anys no s’ha fet res. En el Congrés 
de diputats hi  ha una bancada d’un partit  i  una bancada d’un altre.  Si  creien que s’estava fent 
alguna cosa incorrecte, el més normal seria que haguessin presentat mocions per demanar que es 
canviés.
Creu que això s’hauria d’assumir per tots els que estaven en aquells moments en el Congrés de 
Diputats, perquè creu que aquesta praxis bancària anava molt be en el tema del maó, molta gent 
guanyava molts diners, i aquesta gent no tenia ganes que es remogués el tema.
Defendre que no s’ha d’aprovar aquesta moció, perquè durant vuit anys no s’ha fet res, li sembla 
molt poca solvència.
El  drama és que molta de gent  ara està  al  carrer  sense tenir  on dormir,  i  els  bancs seguiran 
guanyant diners.
Entre tots han d’intentar  fer  alguna cosa per aturar aquesta situació,  i  posar-se d’acord per fer 
reaccionar a qui té que reaccionar.

Sr. Villalonga: La qüestió no és de jerarquia. Està aquí com a regidor i es dedica als temes del 
municipi. Segons quins temes nacionals considera que s’han de debatre en el Congrés de Diputats. 
Que tots els municipis d’Espanya es posen d’acord per demanar el mateix serviria de pressió, però 
creu que la via és el Congrés de Diputats.
Creu  que  és  un  tema  nacional  i  que  no  s’ha  de  parlar  aquí.  Per  parlar  de  la  gent  amb  risc 
d’embargament del pis, s’ha de dir perquè els diferents governs no posen als bancs en cinta i la 
resposta és perquè els bancs presten els diners per les campanyes electorals.
L’Ajuntament sí que pot fer una residència de baixa exigència, o un cens de persones en risc de 
desnonaments. El tema és com poder evitar els desnonaments a nivell municipal.

Sr. Daura: Espanya és l’únic país de la comunitat europea que no està acollit a un conveni que hi 
ha sobre el sobreendeutament dels consumidors. Repeteix que el Partit Popular en un any, almenys 
ha parat els desnonaments, mentre s’estan estudiant altres mesures.
No poden entrar en la gestió dels bancs. L’Ajuntament no hi ha d’intervenir. 

Sra. Sánchez-Jáuregui: Respecte a la base de la moció, tothom vol que hi hagiu una solució a la 
situació acutal, però en els termes que està redactada la moció és inviable perquè no tenen les 
mesures legislatives idònies per gestionar. Creu que des de l’Ajuntament, i en la mesura que es 
pugui, han d’ajudar a aquestes persones que estiguin en aquesta situació. Respecte a la votació 
per separat el Sr. Secretari l’hi ha dit que la moció és única i s’ha de fer una sola votació.

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, i Larroda, a favor 
de  les  Sres.  Costa,  Boned,  Martínez,  Garcia,  i  Srs.  Costa,  Sánchez,  Ruíz,  Molina,  Ferrer,  i 
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Villalonga.

4.7.- Moció  del  Grup  Municipal  PSOE-PACTE  per  Eivissa,  amb  proposta  d’acord  sobre  la 
possibilitat que els treballadors puguin sol·licitar una bestreta de caràcter extraordinari, amb l’esperit 
de reduir l’impacte que tendrà la supressió de la paga extra de Nadal.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA PER TAL MINIMITZAR
L’IMPACTE DE LA SUPRESSIÓ DE LA PAGA EXTRA DE NADAL DELS

FUNCIONARIS DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA

Enrique Sánchez Navarrete, 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

La supressió de la paga extra de Nadal dels funcionaris és una mesura que tindrà un gran impacte 
entre els treballadors de totes les institucions, entre d’altres els de l’Ajuntament d’Eivissa. A altres 
llocs d’Espanya ja s’han buscat fórmules per intentar minimitzar aquest impacte, cosa que també es 
pot fer a la nostra institució complint en tot moment amb la normativa estatal, autonòmica i local.

El  grup  PSOE-Pacte  proposa  permetre  als  treballadors  de  l’Ajuntament  d’Eivissa  que  així  ho 
desitgin rebre un pagament extraordinari, durant la primer setmana de gener, sense que això suposi 
augmentar  el  numero  legal  de  pagues  extraordinàries  ni  modificar  les  retribucions  d’aquestes 
pagues per a l’any 2013, i per tant complint totes les normatives, els pactes i els convenis del propi 
ajuntament.

El mètode proposat pel nostre grup és l’aprovació d’una bestreta extraordinària per una quantitat 
corresponent a 2/3 d’una paga extra per al treballador que voluntàriament ho sol·liciti, a pagar dintre 
dels primers dies de gener i a retornar amb les pagues extraordinàries de juny i desembre.
Amb aquest mètode, els treballadors de l’Ajuntament d’Eivissa cobrarien:

· 2/3 de la quantitat de paga extra en concepte d’endavant extraordinari al gener de 2013.
· 2/3 de la seva paga extra de juny.
· 2/3 de la seva paga extra de desembre.

En tot cas, aquesta solució hauria de ser consensuada entre l’equip de govern i els representants 
del  personal  municipal  i  no  hauria  de tenir  caràcter  obligatori  sinó  voluntari.  El  grup  municipal 
PSOE-Pacte entén quer a la taula de negociació ers poden trobar altres solucions, sempre amb 
l’esperit de minimitzar l’impacte que tindrà sobre els treballadors l’eliminació completa de la paga 
extraordinària de Nadal.

Així, es proposa la següent

PROPOSTA D’ACORD

L’Ajuntament d’Eivissa oferirà la possibilitat que els treballadors puguin sol·licitar una bestreta de 
caràcter extraordinari amb les següents condicions:
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· Serà extraordinària i per tant compatible amb altres bestretes de caràcter ordinari.
· Es  negociarà  prèviament  amb  els  representants  dels  treballadors  i  les  treballadores 

municipals.
· PSOE-Pacte proposa que la bestreta extraordinària s’aboni durant la primera setmana de 

gener i que suposi 2/3 de la paga extra però entén que aquesta proposta ha de ser objecte 
de  negociació  entre  l’equip  de  govern  i  els  representants  sindicals  i,  per  tant,  que  pot 
articular-se de manera diferent  però sempre amb l’esperit  de reduir  l’impacte  que tindrà 
sobre les economies familiars al supressió de la paga extra de Nadal.

Eivissa, 26 de novembre de 2012
Sgt.: Enrique Sánchez Navarrete,

Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa.”

Intervencions:

Sr. Sánchez: Donades les circumstancies dels treballadors de l’Ajuntament, la proposta que fan és 
que els treballadors puguin sol·licitar una bestreta de caràcter extraordinàri i per tant compatible 
amb altres bestretes de caràcter ordinari.
Això ja s’ha fet  a l’Ajuntament,  és possible fer-ho i  no suposaria una càrrega excessiva ni pels 
serveis econòmics ni per al departament de Personal. Sería algo voluntari i la situació de liquiditat 
de l’Ajuntament també ho fa possible.
L’abonament d’aquesta bestreta seria la primera setmana de gener, i una de les possibilitats seria 
cobrar un muntant de 2/3 de la paga extra, a tornar en les dues pagues extres de 2013. L’objectiu 
d’això es pal·liar  l’impacte que tendrà la supressió de la paga extra de nadal.  És una proposta 
oberta a la negociació amb els treballadors i a altres suggeriments.

Sra. Sansano: Agraeix que hagin presentat aquesta moció, encara que així com està redactada no 
la votaran a favor. Demana que quedi sobre la taula.
La  intenció  i  la  voluntat  de  l’equip  de  govern  és  afavorir  el  màxim  possible  la  situació  dels 
treballadors públics. Fa temps que ja han plantejat propostes perquè els serveis jurídics i econòmics 
els hi diguin la viabilitat de les mateixes. Potser no són iguals que la que presenta el Sr. Sánchez, 
però són molt semblants.
El que ella plantejava era un 25% de la paga de juny, i de la paga de Nadal un 15%. Ho estan 
mirant i si és viable serà que sí.
Una  altra  possibilitat,  és  que  la  part  que  correspon  a  la  productivitat  variable  que  cobren  els 
treballadors, dels mesos de novembre i desembre, separar-les i la de novembre pagar-la amb la 
nòmina de desembre. És poca cosa però qualsevol ajuda és bona.
Un altre tema és veure si entre el servei de recursos humans i d’Intervenció, poden avançar uns 
dies els pagament de la nòmina de desembre.
Vol deixar clar que qualsevol acord es pactarà a la mesa general de negociació.

Sr. Sánchez: Entén que la voluntat és compartida. El tema de la productivitat  variable és poca 
cosa, i no seria una solució al problema.
No entén que vulguin avançar encara més la nòmina de desembre, perquè això augmentaria els 
temps fins a la paga de gener. Per això la seua proposta era pagar la primera setmana de gener.
L’Ajuntament  no té  la  capacitat  normativa  d’avançar  les  pagues  extres,  per  això  utilitzarien  un 
procediment que ja està previst en el pacte i en el conveni. Cada treballador podria demanar-ho de 
forma individual. Amb aquest acord aconseguirien enviar un missatge als treballadors de que tenen 
una ferramenta per resoldre aquestes circumstàncies. No entén perquè diuen que no a la moció.
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Sr. Villalonga: Entén que la moció consisteix en què l’Ajuntament avança una part de les pagues 
extres de l’any que ve. Votaran a favor de la moció, però és realment un préstec que està fent 
l’Ajuntament i que després tornarà a l’Ajuntament. Estan finançant al personal, i podria existir el cas 
de l’any que ve, per qualsevol motiu, no hi hagi pagues extres, amb la qual cosa l’Ajuntament té que 
tenir-ho previst i avisar als treballadors de que això podria passar i com ho haurien de tornar.
Per tant, demana que Intervenció faci un informe de quina és la millor forma perquè ni l’Ajuntament 
ni el personal surtin perjudicats.

Sra. Sansano: Reitera que ja fa més d’un mes que estan mirant d’ajudar a tots els treballadors que 
estiguin interessats amb això. Estan parlant no de préstecs sinó de bestretes, i estan tipificades per 
llei. A altres administracions tots els treballadors fixes tenen dret a demanar bestretes.
La  fórmula  per  la  qual  podrien  ajudar  als  treballadors,  és  el  que  estan  mirant  els  serveis 
d’intervenció  amb molt  d’interès,  i  de seguida que ho tenguin clar  ho negociaran amb la mesa 
general de negociació.
No poden aprovar aquesta proposta tal i com està redactada. Vol que consti en acta que en el fons 
de la qüestió hi estan tots d’acord.

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, i Larroda, a favor 
de  les  Sres.  Costa,  Boned,  Martínez,  Garcia,  i  Srs.  Costa,  Sánchez,  Ruíz,  Molina,  Ferrer,  i 
Villalonga.

5è. Decrets i comunicacions:

5.1.- 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.

6è. Mocions sense proposta d’acord:

No se n’han presentat.

7è. Precs i preguntes:

7.1.- Sra. Costa: Precs: 
1. Avui porten el llaç amb la bandera catalana, per una banda, com a mostra de reivindicació a favor 
de la llengua catalana, perquè entenen que està reiteradament maltractada pel Partit Popular. Una 
segona motivació per portar aquest llaç, són les noves limitacions que el Partit Popular està fent 
sobre  la  utilització  dels  símbols  i  una tercera  motivació,  és  perquè tenen coneixement  que un 
membre d’aquesta Corporació, va ordenar a l’entreacte d’un concert, la retirada d’uns llaços com 
aquests a dos musics de l’orquestra simfònica. L’hi pareix que això és anar en contra de la llibertat 
de les persones.  Demana als governs del Partit Popular, que deixin de retallar drets ciutadans, fins 
i tot la utilització de símbols, i de la llibertat d’expressió.

7.2.- Sr. Costa: Demana una relació completa i detallada, dels expedients de contractació d’obres, 
que s’hagin tramitat  des del  20 de juny de 2011 fins avui,  pel  procediment  negociat,  tant  amb 

28



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 29 de novembre de 2012

publicitat com sense publicitat, així com la relació detallada de les empreses convidades a cada 
expedient.

7.3.- Sra. Boned: 1. En quin estat es troben les targetes City Card i Cruise Card? Varen fer la 
presentació a la World Travel Market?
2. El 2 d’agost va fer constar en acta, que demanaven còpies de totes les llicències dels clubs que 
actuen en el port i les projeccions. Demana quan els hi donarà?
3. Ja han decidit el model de port que volen per la temporada següent?
4. Pensen posar ciment a tots els arbres que es talen? No sap si ho fan a petició dels vesins, o a 
partir d’ara serà una norma de l’Ajuntament. Concretament parla dels arbres que hi ha a la Plaça 
Riquer, que s’han tapat i creu que posaran jardineres, que no donen l’oxigen i l’ombra que dona un 
arbre a l’estiu i més a una zona turística com és el Port.

Prec. Quines mesures s’estan aplicant a sa Penya? Quins controls fan?
Demana que facin alguna cosa en favor dels vesins.

7.4.- Sr. Ruiz: Precs. 1. Demana al Sr. Larroda que estudiï la fórmula per arreglar el Carrer Corona 
i passar la factura a l’empresa.
2. Demana que esborrin les fletxes que queden per esborrar de la carrera eternal running.

7.5.- Sra. García: 1. És el recordatori d’un prec, sobre una petició que li  va fer l’Associació de 
dones progressistes, sobre la clau de sa Miranda, o en el seu cas un local per reunir-se, i encara no 
hi ha res. Demana si es pot aconseguir alguna de les dues coses.
2. El dia internacional sobre la violència de gènere, haurien de sortir al carrer a manifestar-se. No és 
suficient firmar una moció.

Pregunta: Perquè no es multa més als ciutadans que no recullen els excrements dels cans?

7.6.- Sr. Molina: Preguntes: 1. Quina és la valoració política que fa l’Alcaldessa, respecte al tracte 
d’Eivissa en els pressupostos generals de l’Estat, i que el que s’acorda en el Consell d’Alcaldes no 
s’hagi dut, ni com a moció ni com a esmena als pressupostos?
2. Quina valoració fan de què no hi hagi partida per a la depuradora?

Prec. 1. Demana que tirin de les orelles als representants del Partit Popular, en el Congrés i el 
Senat, perquè no han traslladat coses necessàries per l’Illa i acordades pel Consell d’Alcaldes.

7.7.- Sr. Ferrer: Prec. 1. Demana que controlin els bars dels passatges d’Abad i Lasierra.

Preguntes: 1. Quantes palmeres del municipi estan afectades per la plaga del “picudo rojo”?
2. Li sembla bé al Sr. Rodrigo la promoció que es fa de la ciutat?
3. Li sembla bé al Sr. Rodrigo la promoció que es fa de la ciutat i de l’Illa a les fires?

7.8.-  Sr.  Villalonga: Preguntes.  1.  En  relació  als  llocs  de  treball  de  les  contractes  de  fems i 
desratització, vol saber si compleixen amb les titulacions exigides?
2. Quin seria el cost de canvis de comptes corrents d’entitats bancàries?
3. En quina situació es troba la construcció d’una residència de baixa exigència? Es farà?

Precs:  1.  Demana  que  l’Ajuntament  miri  la  possibilitat  de  què  es  creï  un  cens  d’afectats  per 
desnonaments.
2. Demana que intervenció faci un informe, de si es poden avançar les pagues extres.
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3.  Demana que els  músics,  quan actuïn  en els  actes  públics  del  patronat,  s’abstinguin  de dur 
símbols polítics.

Sra. Sansano: Contestació com a regidora del barri de sa Penya, referent al prec que ha fet la Sra. 
Boned. S’està mirant de potenciar el reten de sa Penya.

Sr. Rodrigo: 
- Contestació a les preguntes de la Sra. Bonet.
1. Quan a la City Card està bastant avançada. Faran una presentació pública més oficial, en el mes 
de gener. S’ha ofert als Ajuntaments si es volen incorporar, i Santa Eulària ja ha dit que s’incorpora. 
Ho tractaran en el Consell d’Alcaldes, perquè l’Alcaldessa impulsi que s’incorporin tots. Ja hi ha 116 
empreses apuntades amb descomptes, i estan tancant la manera de comercialitzar-la en aerolínies, 
una  ja  ha  dit  que  l’interessa.  A  les  navilieres  els  interessa,  les  oficines  de  turisme  la 
comercialitzaran. Tenen espai reservat a tres webs de l’Illa, perquè també la comercialitzin.
2. Demana disculpes sobre les llicències, sol·licitarà les còpies i els hi facilitarà.
3. Respecte al port, si els ve bé es poden asseure’s el dimecres de la setmana que ve, i comencen 
a debatre, arrel del que els expliquin demà en el Consell.

- Contestació a les preguntes 2 i 3 del Sr. Ferrer:
Tot és millorable. Considera que el que és la promoció turística del municipi, que és la competència 
que els correspon, no va malament. La promoció de l’Illa també és millorable. L’experiència de la 
World Travel Market ha set positiva, en quan a anar independents de Turespaña i del Govern. Li 
agradaria  que  al  final  es  traslladés  la  partida  pressupostària  al  Consell,  com  diu  l’Estatut 
d’Autonomia. Quan més diners tinguin, més fàcil serà fer la promoció doncs ara han de compartir 
les despeses amb la iniciativa privada. Per sort a aquesta fira ha funcionat, i dóna la sensació que 
els empresaris s’animaran a seguir aquests tipus d’experiències.

Sra. Sánchez: Contestació referida als precs 1. i 2 de la Sra. García.
1. L’Associació té la clau. En el ple anterior li va contestar a la pregunta que li va fer, inclus després 
del ple, com no li  havia quedat clar a la Sra. García, ho varen tornar a parlar.  El que falta per 
concretar són els dies que usaran el Casal.
2. Respecte al dia internacional sobre la violència de gènere, des del Casal de Dones, el dia 20 es 
va fer una projecció al matí, a la qual es va convidar a tots els instituts. Després es va fer una unitat 
didàctica. A la tarda es va fer la mateixa projecció per a tot el públic que hi va voler assistir. Per tant 
entén que des de l’Ajuntament si donaren aquest recolzament a aquest dia, encara que creuen que 
és una responsabilitat  de  tota la  societat,  que ha de donar  recolzament  contra la  violència  de 
gènere. També li vol recordar que no és una competència de l’Ajuntament. Així i tot, evidentment 
faran les unitats didàctiques que facin falta, i des del Casal de Dones insistiran en fer pedagogia 
sobre aquest tema.

Sr. Larroda: Contestació referida al prec 2 de la Sra. Boned.
Respecte a la Plaça Riquer hi ha un projecte de remodelació per a l’any que ve. Hi van arbres i no 
només jardineres.

Sr. Larroda: Contestació a la pregunta 1 del Sr. Ferrer.
1. Es va fer un tractament a més de la poda. De totes formes li passarà una relació per escrit de tot 
aquest tema.

Contestació referida al prec 1 del Sr. Ruíz.

30



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 29 de novembre de 2012

1.Té raó que el carrer està en molt mal estat, ja s’ha instat a l’empresa verbalment varies vegades, i 
com no ho arreglen se’ls ha instat per escrit. Insistiran, i sinó haurà de prendre la decisió de fer-ho 
l’Ajuntament.

Quan a la relació d’expedients que demana el Sr. Costa, l’hi passaran.

Sra.  Sánchez-Jáuregui: Ara es contestaran les preguntes formulades per escrit  amb 48 hores 
d’antelació, a la celebració del Ple.

7.9.- Preguntes escrites del regidor Sr. Ruiz, del tenor literal següent:

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

Pregunta que formula Rafel Ruíz González, regidor del PSOE-PACTE per Eivissa a l’Ajuntament 
d’Eivissa, d’acord amb l’article 97 del RD 2568/1986 pel que s’aprova el ROF i amb l’article 95 de la 
Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:

Quines són les instruccions de tipus tècnic que s’han donat als redactors del nou plec del servei de 
neteja i recollida de residus? Existeix un document on constin els criteris que l’equip de govern vol 
que quedin reflectits al mateix? En cas afirmatiu, ers sol·licita es doni compte del mateixos.

Eivissa, 12 de novembre de 2012
Sgt. Rafel Ruiz González

Regidor del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”

Contestacions verbals del regidor Sr. Mayans, següents:

Les  instruccions  tècniques  les  estan  donant  els  nostres  funcionaris  del  departament  de  Medi 
Ambient, i estan recolzant al Sr. Sánchez en tot allò que requereix per al nou plec. Aquest plec anirà 
a índex de resultats, perquè l’equip de govern pensa que així pot complir les expectatives que tenen 
sobre  la  neteja  de  la  ciutat.  Es  tindrà  en  compte  el  tema  de  patrimoni  de  la  humanitat, 
l’estacionalitat, que s’incloguin els serveis de platges, així com la recollida de posidònia, etc. També 
volen que hi hagi un controlador de l’Ajuntament, pagat per la contracta. Això es tot el que li pot 
explicar d’aquest plec, que espera que tard o d’hora estigui enllestit.

7.10.- Preguntes escrites de la regidora Sra. Boned, del tenor literal següent:

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

Pregunta  que  formula  Carmen  Boned  Verdera,  regidora  del  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:

Quina ha estat l’empresa organitzadora del curs de monòlegs (nom i CIF de la mateixa)?
En quines dates, lloc i horari s’ha impartit el curs?
Quines han estat les persones encarregades de la formació (nom i cognoms de les mateixes)?
Quantes places es varen oferir i quantes es varen cobrir? Quant es va recaptar en concepte 
d’inscripcions al curs?
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Quan s’ha pagat a l’empresa organitzadora per la realització d’aquest curs?

Eivissa, 15 de novembre de 2012
Sgt. Carmen Boned Verdera
Regidora del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”

Contestacions verbals de la 2ª Tinent d’Alcalde, Sra. Sansano:

L’empresa organitzadora és José de la Casa, NIF 52124237 G.
Les dates són del 2 fins al 7 de novembre, a Can Ventosa i un dels dies al Casal de Joves, de 19 a 
21 hores, i el dissabte de 10 a 13 hores.
Es varen oferir 20 places, hi va haver 21 sol·licituds, i aquesta plaça de més també es va acceptar. 
Eren 20 euros per persona.
No s’ha pagat res a l’empesa organitzadora, perquè ell mateix cobrava els 20 euros.
Consideren que va ser un èxit. Els alumnes ha demanar poder seguir amb un curs de continuació, 
que  si  poden,  i  els  pressupostos  ho  permeten  el  faran.  Ha  sabut  que  també hi  ha  més gent 
interessada.

7.11.- Pregunta escrita del regidor Sr. Sánchez, del tenor literal següent:

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

Pregunta  que  formula  Enrique  Sánchez,  regidor  del  PSOE-PACTE  per  Eivissa  a  l’Ajuntament 
d’Eivissa, d’acord amb l’article 97 del RD 2568/1986 pel que s’aprova el ROF i amb l’article 95 de la 
Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:

- Relació de regals i obsequis fets per l’Ajuntament d’Eivissa des de juny de 2011 fins a 
l’actualitat a persones alienes a la institució municipal. Especificació del tipus de regal, el seu 
cost, partida pressupostària a la que s’ha carregat, motiu pel que s’ha fet, persona a la que 
ha estat adreçat i medi pel que s’ha fet entrega (personal, correu postal, servei de porteria 
municipal, etc).

Eivissa, 19 de novembre de 2012
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete

Regidor del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”

Contestació escrita de la Sra. Alcaldessa:

“Contestació a la pregunta con registro de entrada 25362 formulada por Enrique Sánchez: 
Relació  de regals  i  obsequis  fets  per  l’Ajuntament  d’Eivissa  des  de juny de 2011  fins a 
l’actualitat a persones alienes a la institució municipal. Especificació del tipus de regal, el 
seu cost, ...

Tipus detall institucional motiu Servei Despesa
Cubreféretres Defunció Ángela Díaz Jiménez Floristeria 90€
Es Baladre Fra. 013070 (Merceria Ángela)
Cubreféretres Defunció Jaume Marí Marí Floristeria 90€
Es Romaní Fra. 493 (Pare Diputada V. Marí)
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Cubreféretres (Àvila) Defunció Sra. De l’Alcalde d’Àvila Floristeria 135€
Es Romaní Fra. 497 Enviat a Àvila
Corona Defunció Vicenta Marí Floristeria 150€
Es Baladre Fra. 13.608 (Capella de San Ciriac)
Cubreféretres Defunció Francisco Cebellán Floristeria 85€
Es Romaní Fra. 540 (Marit Cantant de Cor Ciutat d’Eivissa)
Bessons de plata (botons Visita Oficial Ambaixador de Croàcia Lliurament 55€
Eivissencs) a Espanya (maig 2012) personal
Joieria Guillem Fra. 1333 Alcaldia
Bessons de plata i agulla Alcaldes i Alcaldessa de les ciutats Lliurament 630,08€
(botons Eivissencs) Patrimoni (Assemblea Grup de Ciutats personal
Joieria Pomar Fra. 10/12/B Patrimoni de la Humanitat d’Espanya a Alcaldia

Eivissa) (juny 2012)
Detall floral Lina Bufí (amb motiu de la seva hospita- Floristeria 45€
Es Baladre RFra. 13548 lització just abans del nomenament com a

Medalla d’Or de la ciutat)
Detall floral Pilar de Can Vadell Floristeria 30€
Es Baladre Fra. 13.548
Llibres Institucionals Lliurat a les diferents visites oficials a Lliurament --

l’Ajuntament personal
Alcaldia

Eivissa, 29 de novembre de 2012
Marienna Sánchez-Jáuregui

Alcaldessa”

7.12.- Pregunta escrita del regidor Sr. Sánchez, del tenor literal següent:

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

Pregunta  que  formula  Enrique  Sánchez,  regidor  del  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:

- Quina va ser l’empresa productora dels monòlegs al baluard de Sant Pere del passat estiu? 
(nom i CIF de la mateixa)

- S’ha  abonat  alguna  quantitat  a  la  citada  empresa  per  la  programació  dels  monòlegs 
esmentats  (data  de  la  factura,  import  de  la  mateixa,  data  d’abonament  i  partida 
pressupostària a la que s’han carregat?

Eivissa, 22 de novembre de 2012
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete

Regidor del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”

Contestació verbal de la 2ª Tinent d’Alcalde, Sra. Sansano:

L’empresa es diu Secuoia Producciones S.L., CIF B83708404. La factura és la 763 de 13 d’agost 
de  2012,  per  168  euros.  En  realitat  no  els  hi  pagaven  res  anaven  a  taquilla,  i  aquest  import 
correspon a 4 persones per 12 euros. El concepte de la factura era l’actuació d’Iñaqui Urrutia que 
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va ser el 29 de juliol de 2012, i no es va carregar a cap partida perquè el que es va ingressar en 
taquilla és el que se’ls hi va transferir.

7.13.- Preguntes escrites de la regidora Sra. Costa, del tenor literal següent:

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

Pregunta que formula Lurdes Costa Torres, regidora del 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:

A la vista de les reiterades declaracions de l’alcaldessa sobre la petició d’un nou informe del CETIS 
relacionat amb les tarifes, a qui s’ha encarregat aquest informe, quin és el seu objectiu, quin cost ha 
tingut, a quina partida pressupostària es carregarà, en quina data ha entrat a l’Ajuntament i quines 
són les seves conclusions.

Eivissa, 22 de novembre de 2012
Sgt. Lurdes Costa Torres

Regidora del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”

Contestació verbal del regidor, Sr. Mayans:

L’informe va ser encarregat al lletrat Sr. Rodríguez Rodríguez, perquè fes una anàlisis econòmic de 
la concessió, a fi de determinar les actuacions a seguir en relació a l’aprovació de les tarifes i a un 
possible arrendament de l’estació. El dictamen es va rebre el més passat, i en el mateix es concloïa 
que procedia declarar la nul·litat de diferents acords municipals i de la societat IMVISA.

7.14.- Pregunta escrita de la regidora Sra. Costa, del tenor literal següent:

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

Pregunta que formula Lurdes Costa Torres, regidora del 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 ha estat el cost de l’informe sobre el CETIS elaborat pel catedràtic Andrés Monzón?

Eivissa, 22 de novembre de 2012
Sgt. Lurdes Costa Torres

Regidora del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”

Contestació verbal del regidor, Sr. Mayans, següent:

El cost de l’Informe és de 7.434 euros.

7.15.- Pregunta escrita de la regidora Sra. Boned, del tenor literal següent:
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“PREGUNA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA

Pregunta  que  formula  Carmen  Boned  Verdera,  regidora  del  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:

Es  reitera  la  pregunta  realitzada  en nombroses ocasions,  tant  en comissió  informativa  com en 
sessió plenària, sobre el número de visites turístiques organitzades per l’Ajuntament d’Eivissa amb 
la contractació d’un guia extern durant l’any 2012, especificant el col·lectiu o persones per a les que 
ha estat organitzada i el motiu.

Eivissa, 23 de novembre de 2012
Sgt. Carmen Boned Verdera
Regidora del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”

-Contestació escrita del regidor, Sr. Rodrigo, del tenor literal següent:

“DE: Regidoria de Turisme
DIRIGIT A: Psoe-Pacte per Eivissa
Assumpte: Resposta pregunta ple registre d’entrada 25.845
Data: Eivissa, a 28 de novembre de 2012
Fins a la data d’avui s’han organitzat per la regidoria de turisme les següents visites turístiques:
a) Visites teatralitzades: Realitzades de Gener a Novembre 17,  dirigides  a públic  en general. 
Activitat que es realitza els dissabtes a la tarda si hi ha demanda.
b) Visites específiques:
1- 27 d’abril Visita Dalt Vila grup Workshop MICE Ibiza, 25.-27 abril. Públic objectiu: Organitzadors 
d’events.
2- 11 de maig Meet Ibiza event organitzat Ibiza Convention Bureau. Públic objectiu: Organitzadors 
d’events.
3- 26 de maig Visita teatralitzada. Públic objectiu: Grup Intercanvi IES Balafia.
4- 25 d’agost, visita Dalt. Públic objectiu:presidenta Convention Bureau Espanya.
5- 17-19 setembre, Públic objectiu:  Companyies de creuers. Col·laboració,  OET Miami,  Autoritat 
Portuària, empreses privades, la Fundació Turística, Ajuntaments de l’illa d’Eivissa, Govern Balear, 
Consell de Formentera, Públic objectiu: Organitzadors d’events.
6- 16 d’octubre visita a la posidònia Talamanca. Públic objectiu. Organitzadors d’events IEs Isidor 
Macabich, projecte internacional Leonardo.
7- 16.18 octubre Pres Trip Bazar TV. Col·laboració OET Argentina i Grup Ciutats Patrimoni.
8- 27-29 octubre Pres Trip 7 periodistes de viatges de la India, amb la col·laboració OET India, Grup 
Ciutats Patrimoni, i la Fundació Turistica.
Per qualsevol dubte o mes informació sàpiga que la porta del meu despatx esta oberta. Salutacions 
cordials.
Sgt. Ignacio Rodrigo Mateo.
Regidor de Turisme.”

7.16.- Pregunta escrita de la regidora Sra. Boned, del tenor literal següent:

“PREGUNA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
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Pregunta  que  formula  Carmen  Boned  Verdera,  regidora  del  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:

Quantes factures i per quin import i concepte ha presentat l’empresa Mucho ticket S.L. des de juny 
de 2011 fins a dia d’avui?
Quins serveis ha prestat en aquest temps o continua prestant en l’actualitat aquesta empresa per 
encàrrec de l’Ajuntament d’Eivissa?

Eivissa, 23 de novembre de 2012
Sgt. Carmen Boned Verdera
Regidora del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”

-Contestació escrita del regidor, Sr. Rodrigo, del tenor literal següent:

“DE: Regidoria de Turisme
DIRIGIT A: Psoe-Pacte per Eivissa
Assumpte: Resposta pregunta ple registre d’entrada 25.846 de 23 de novembre de 2012.
Data: Eivissa, a 28 de novembre de 2012

a) L’empresa Mucho Tichet S.L. ha gestionat els següents serveis:
1- Contracte Exp 35/10- Servei d’informació turística a les oficines municipals
En aquest servei la relació de factures i imports és la següent:

17/06/2011 9954,78 Juny
25/07/2011 9954,78 Juliol
19/08/2011 9954,78 Agost
20/09/2011 4977,39 1 al 15 set
13/10/2011 4977,39 16 al 30 set
25/10/2011 7713,01 Octubre
18/11/2011 7713,01 Novembre
20/12/2011 7713,01 Desembre
04/01/2012 7713,01 Gener
17/02/2012 7713,01 Febrer
17/02/2012 250,00 € Imprevists oficines 2011
19/03/2012 7713,01 Març
18/04/2012 7713,01 Abril
24/05/2012 7713,01 Maig
18/06/2012 9954,78 Juny
17/07/2012 9954,78 juliol
17/07/2012 9954,78 Agost
31/08/2012 4877,39 1 al 15 set
31/08/2012 4977,39 16 al 30 set
15/10/2012 7909,10 Octubre
31/10/2012 7909,10 Novembre

Total 157,410,52

2- Suport al desenvolupament de les APPS de turisme
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18/11/2011 590,00 Sweb apps
04/01/2012 1203,60 Sweb apps
Subtotal 1793,60

3- Servei d’atenció turística als Creuers en el Port d’Eivissa

20/09/2011 3.835,00 50% Restant att. Creuers
Subtotal 3.835,00

4- Suport a un estand d’Eivissa Crea a la fira d’estocs

29/09/2011 531,00 Estand en fira d’estocs
Subtotal 531,00

5- Desenvolupament de la City Card

04/01/2012 14.160,00 Control web anys 11 i 12
04/01/2012 2.478,00 Pag. Web, Prog. gestió..
04/01/2012 4.248,00 Terminals, ...., etc.
Subtotal 20.886,00

Tots serveis des de juny de 2011: 184.456,12 euros.
b) L’empresa actualment gestiona el  servei d’informació turística a lrs oficines municipals i  està 
donant suport al desenvolupament de la city card.
Per qualsevol dubte o mes informació sàpiga que la porta del meu despatx esta oberta. Salutacions 
cordials.
Sgt. Ignacio Rodrigo Mateo.
Regidor de Turisme.”

7.17.- Preguntes escrites del regidor Sr. Villalonga, del tenor literal següent:

PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL NOVA ALTERNATIVA,
PARA SER CONTESTADAS EN LA PRÓXIMA SESIÓN PLENARIA.

Preguntas que formula D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del Grupo 
Municipal del NOVA ALTERNATIVA en el Ayuntamiento de Eivissa,

en base al artículo 97 del RD 2568/1986 ROF.

1.- ¿Cuales son los consumos municipales de agua, por contador y trimestre del año 2010, 
2011 y 2012?

2.-  En relación a los puestos de trabajo de la empresa de suministro de agua AQUALIA, 
establecidos en las condiciones de la contrata, 

¿Qué titulación y cursos, son necesarios para ocupar los distintos puestos de trabajo?
Dicha titulación y cursos, ¿ha sido verificada por parte de este Ayuntamiento? ¿Cuál ha sido 

el resultado?

3.- ¿Cuando  se  celebrará  la  reunión  del  Consejo  de  Participación  ciudadana, 
correspondiente al segundo semestre de 2012?
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4.- En  relación  a  la  participación  Ciudadana,  ¿en  qué  propuestas  o  proyectos  está 
trabajando este ayuntamiento en la actualidad?

5.- ¿En qué situación se encuentra el hermanamiento de Eivissa con Dubrovnik?

6.- ¿Cuánto dinero se ha gastado en bolsas para excrementos de perros, indicando la fecha 
de pago y la cantidad de bolsas adquiridas, en los últimos dos años?

7.- En  la  actualidad,  ¿qué  empresa  o  persona  realiza  las  funciones  de  gerencia  de  la 
empresa IMVISA?

Eivissa, a 26 de Noviembre de 2012

Fdo. Antonio Villalonga Juan”

-Contestació verbal de la 2ª Tinent d’Alcalde Sra. Sansano, a la pregunta 5, següent:

Es va iniciar l’expedient, i des d’aquí s’han donat instruccions perquè es demanin informes a la 
Tècnica de Cultura, a la Tècnica de Patrimoni Històric,  al Tècnic de Turisme, i  al  Sr.  Francesc 
Torres Piters com a especialista d’història eclesiàstica. Encara manquen alguns d’aquests informes, 
de seguida que els tenguin faran la proposta d’acord.

-Contestació verbal de la regidora Sr. Valladolid, a les preguntes 3 i 4, següent:

3. Se celebrarà quan hi hagi disponibilitat d’agenda de les persones implicades.
4. No té molt de sentit. El passat mes es va convocar el Consell de Participació Ciutadana, i se li va 
donar  a  conèixer  tant  la  memòria  com totes  les  propostes  i  els  projectes  en  els  quals  s’està 
treballant aquest Ajuntament. A més s’està treballant amb l’idea de poder ampliar dos pestanyes 
més dins de la pàgina web, per una banda el registre d’entitats veïnals, i per una altra banda, també 
es barrejava la possibilitat d’una altra pestanya per tenir coneixement de totes les associacions de 
vesins que hi ha, mostrar les activitats que realitzen, on tenen els locals socials, etc.

Quan a les preguntes 1 i 2, el regidor Sr. Mayans, fa entrega de la documentació sol·licitada al Sr. 
Villalonga, la qual atesa la seva extensió no s’inclou a la present acta.

-Contestació escrita que fa entrega el Sr. Mayans, quan a la pregunta 6., del tenor literal següent:

“NUM: 152/09
REF: SRR

ASUNTO:  PREGUNTAS  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  NOVA  ALTERNATIVA  PARA  SER
CONTESTADAS EN LA PRÓXIMA SESIÓN PLENARIA.
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INFORME: En fecha 26 de noviembre de 2012 y con registro de entrada número 25.876, el señor
Antonio Villalonga Juan, portavoz del Grupo Municipal Nova Alternativa en el Ayuntamiento de Ibiza
formula  una  serie  de  preguntas  para  ser  contestadas  en  el  próximo  pleno  municipal.

En referencia a la pregunta sobre cuanto dinero se ha gastado en bolsas para excrementos de
perros,  indicando  la  fecha  de pago  y  la  cantidad  de  bolsas  aquiridas  se  informa lo  siguiente:

2011Factura A-16A-57A-70TotalUnidades240.000240.000240.000720.000Importe  (€)  IVA
incluido5.947,205.692,325.692,3217.331,84Fecha de pago4/08/201120/10/201120/06/2012  

2012
Factura A-5 A-35 A-60 Total
Unidades 240.000 240.000 240.000 720.000
Importe (€) IVA incluido 5.692,32 5.692,32 5.837,04 17.221,68
Fecha de pago 16/05/2012 28/08/2012 Pendiente de pago

En total en los dos años solicitados se han adquirido 1.440.000 bolsas para excrementos de perros 
el que ha supuesto unos costes de 34.553,52 euros.

Eivissa, a 28 de Noviembre de 2012
Fdo.Sandra  Romero  Ramón
Técnica de Medio Ambiente”

-Contestació escrita de la Sra. Alcaldessa, a la pregunta 7, següent:

“Contestación  a  la  pregunta  con  registro  de  entrada  255876  formulada  por  Antonio 
Villalonga: En la actualidad, ¿qué empresa o persona realiza las funciones de gerencia de la 
empresa IMVISA?

En  estos  momentos,  no  hay  ninguna  persona  que  ejerza  este  puesto,  pero  estamos  siendo 
asesorados por los asesores externos y por el equipo técnico del propio ayuntamiento.

Eivissa, 29 de noviembre de 2012
Marienna Sáchez-Jáuregui

Alcaldesa”

Sra. Sánchez-Jáuregui: Ara es contestaran les preguntes pendents de l’anterior Ple.

Les preguntes de la regidora Sra. Costa que tenen relació amb l’autoritat Portuària i amb situacions 
que ja estan resoltes.

-Contestació verbal de la Sra. Alcaldessa, a la pegunta 9.4.1 del regidor Sr. Sánchez:
Ho ha verificat,  i  efectivament el  dia 24 de juny de 2011 la grua va retirar el  seu cotxe.Estava 
aparcat en el carrer Abad i Lasierra núm. 55, en el lloc de càrrega i descàrrega d’un supermercat. 
Aquest dia tenia reunions en el CETIS tot el matí. Va pensar que ja havia passat l’hora de càrrega i 
descàrrega, i no era així. El va retirar per la tarda i és veritat que no va pagar res. No l’hi van dir res 
i ella tampoc ho va demanar. Sembla que era una pràctica habitual i entén que a partir d’ara deixarà 
de ser-ho.

-Contestació escrita de la  regidora Sra.  Valladolid  a la pregunta 9.4.2 del  regidor  Sr.  Sánchez, 
següent:
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“En  resposta  a  la  pregunta  del  Sr.  Enrique  Sánchez  Navarrete  en  el  Ple  Ordinari  del  dia  25 
d’octubre de 2012.
Quan es va produir la darrera reunió de la mesa d’exclusió social, i les decisions que es 
prengueren en aquesta reunió?
La última reunió es va fer el 22 de març de 2012 en al qual es va decidir que es traslladaria al 
Consell d’Alcaldes la decisió dels compromisos que cada Ajuntament i el Consell Insular assumirien 
en concepte de manteniment econòmic dels serveis de: Centre d’Acollida Municipal, Centre de dia i 
menjador social.
Eivissa a 28 de novembre de 2012
Miriam Valladolid Portas
Regidora de Benestar Social
i Participació ciutadana”

-Contestació verbal del regidor Sr. Mayans, a la pregunta 9.1.1 de la regidora Sra. Costa: 
A la reunió celebrada el passat dilluns 22 d’octubre al Consell, es va parlar de l’encàrrec realitzat al 
Sr. Ruben Rodríguez Rodríguez. En aquesta reunió hi estaven la Sra. Alcaldessa, el President del 
Consell,  la  Consellera  de Transports,  el  Sr.  Julio  Sánchez,  tècnics  d’ambdues institucions  i  ell 
mateix. A data d’avui estant estudiant les conclusions que es desprenen de l’informe emès pel Sr. 
Rodriguez. Les reunions mantingudes amb la societat Sagalés i els concessionaris d’autobusos han 
set moltes. En relació al preu dels informes sol·licitats, el del Sr. Monzón va costar 7.434 euros, i el 
del Sr. Rodriguez 14.220 euros.

-Contestació verbal del regidor Sr. Mayans, a la pregunta 9.8.1 del regidor Sr. Ferrer:

Segons  pareix  durant  la  legislatura  anterior  existien  negociacions  entre  el  Consell  i  la 
concessionària del CETIS, i no consta a l’Ajuntament l’existència de cap conveni, ni de cap informe 
econòmic que avali el preu de la tarifa per sota d’un euro.

-Contestació escrita del 1r. Tinent d’Alcalde Sr. Daura, a la pregunta 9.7.2, del regidor Sr. Molina, 
següent:

“CONTESTACION A LA PREGUNTA REALIZADA POR D. ILDEFONSO MOLINA EN EL PLENO 
ANTERIOR SOBRE LA RECAUDACIÓN DE MULTAS DE TRÁFICO:

DERECHOS RECONOCIDOS ....................................  1,922,736,34
RECAUDACIÓN LIQUIDA .......................................  1,162,396,34

IBIZA, 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012
Fdo. Juan Daura Escandell
Primer Tinent d’Alcalde Delegat
de l’Àrea Econòmica i d’Admó. Municipal.”

- Informe que entrega el regidor Sr. Mayans, al regidor Ferrer, referent a la pregunta 9.8.3 reclamant 
una contestació pendent de fa dos plens, del tenor literal següent:

“NUM: 151/12
REF: SRR

ASSUMPTE:  RESPOSTA PREGUNTA PLANTEJADA PEL  GRUP MUNICIPAL  EXC PER SER 
CONTESTADA EN SESSIÓ PLENÀRIA
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INFORME:  En data 24 de setembre de 2012, amb registre d'entrada número 20.705, el senyor
Vicente Ferrer Barbany, portaveu i regidor d'EXC per Eivissa a l'Ajuntament d'Eivissa, formula la
següent  pregunta  per  ser  constestada  en  sessió  plenària:

Relació de les despeses que ha tingut aquest ajuntament del dia 1 de gener al 31 d'agost de 2012
en  matèria  de:

1.  Recollida  de  fems  i  recollida  selectiva:

Els serveis de recollida de fems i  recollida selectiva venen prestats per l'empresa concessionària
CESPA, S.A. que factura mensualment a l'ajuntament um cànon que engloba aquests serveis de
recollida juntament amb les feines de neteja viària.  La factura s'emet amb un únic concepte de
cànon i en concepte de "Importe de los servicios de recogida selectiva y residuos sólidos urbanos,
su transporte al vertedero y limpieza viaria del municipio de Eivissa, según acuerdo de pleno de
fecha 20/12/2001, más la modificación - ampliación del servicio de limpieza viaria según contrato de
fecha  14/03/2005.  "  

En el període comprés entre l'1 de gener i el 31 d'agost s'han facturat per aquest concepe (recollida
de  residus  i  neteja  viària)    un  total  de  3.082.257,09  euros.

2.  Eliminació  de  fems,  abocador.
2.1  -  Separació  de  tipus  de  residus  a  l'abocador:

2.1.1  Poda
2.1.2  Posidònia
2.1.3  Recollida  ordinària  de  contenidors
2.1.4  Estris

Pel que fa a l'eliminació de fems a abocador, mensualment l'empresa gestora de l'abocador, UTE
GIREF  presenta  factura  en  concepte  de  "Tratamiento  controlado  de  los  siguientes  residuos
(residuos  sólidos  urbanos  y  voluminosos)  en  vertedero  Ca  Na  Putxa  según  autorización  del
Consell".  Aquestes  factures  s'acompanyen  de  les  corresponents  factures  rectificatives  amb les
aportacions del Consell Insular. L'import de facturació és un únic concepte no apareix desglossat
per  tipus  de  residu.  

L'import de facturació pels mesos compresos entre l'1 de gener i el 31 d'agost per eliminació de
fems  a  l'abocador  és  de  643.060,39  euros.

S'adjunten dades de les entrades a abocador per cada tipus de residu realitzades per l'Ajuntament
d'Eivissa.  (dades  oficials  del  Consell  Insular)

3.  Neteja  ordinària  de  la  ciutat.
Com s'ha comentat al punt 1, la empresa concessionària de la neteja i recollida de residus de la
ciutat factura mensualment un únic cànon que engloba els dos conceptes, neteja i recollida.  Les
quantitats  facturades  són  les  recollides  a  l'apartat  1.

4. Neteges especials, entenent com neteja especial, totes les que s'han considerat excloses de la
contracta  i  s'han  facturat  com  a  extres.

Des  de  l'1  de  gener  al  31  d'agost  s'han  facturat  per  part  de  l'empresa  de  neteja  factures
extraordinàries  per  un  total  de  59.024,20  euros,  dels  quals:
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-  44.599,25  €  corresponen  a  la  retirada  de  posidònia  de  les  platges  del  municipi.
-  2.314,65  €  corresponen  a  la  neteja  d'abocaments  d'enderrocs  i  residus  en  solars.
-  657,24  €  corresponen  a  les  dues  neteges  realitzades  a  la  platja  de  Sa  Penya
-  11.453,06  €  corresponent  a  actes  festius  (cap  d'any,  reis,  canaval,  mercat  medieval)

5.  Compensació  de  reciclatge,  ingressos  rebuts  de  la  recollida  selectiva  de  la  ciutat.

En compensació de reciclatge l'Ajuntament no rep cap ingrés, els beneficis de la recollida selectiva
passen a l'empresa concessionària de la recollida, segons s'estableix a la pròrroga del servei de
neteja  viària  i  recollida  selectiva  del  terme  municipal  d'Eivissa  de  2001  (expedient  40/01).

Eivissa, a 28 de Novembre de 2012
Fdo. Sandra Romero Ramón
Tècnica de Medi Ambient”

Sra. Sánchez-Jauregui: Abans d’aixecar la sessió vol dir que el ple de la sobrassada, enguany el 
faran el divendres dia 21 de desembre.

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les catorze hores del dia, de la qual 
s’estén la present Acta que consta de quaranta-dos folis que, amb mi el Secretari, firmen tots els 
assistents.

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