Secretaria General

ORDRE DEL DIA
1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
- Acta núm. 7/13, extraordinària de data 21 de juny
- Acta núm. 8/13, ordinària de data 27 de juny
2n. Proposta d’aprovació definitiva del Reglament del Consell Municipal de la Infància i de
l’Adolescència de l’Ajuntament d’Eivissa.
3r. Proposta d’aprovació definitiva del Reglament d’ús del Centre de Creació Juvenil.
4t. Proposta de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles.
5è. Proposta de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.
6è. Proposta de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana.
7è. Aprovació modificació pressupostària MP22/2013 de Suplement de Crèdit.
8è. Compensació econòmica a la mercantil CESPA SA derivada dels majors costos de consum i
manteniment dels vehicles i contenidors del servei de recollida de residus sòlids urbans i selectiva.
9è. Proposta designació Festes Locals any 2014.
10è. Mocions amb proposta d’acord:
1. Moció del grup municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord per demanar
millores a les inversions territorialitzades dels Pressupostos Generals de l’Estat per al 2014, així
com una revisió del finançament de les Illes.
2. Moció del grup municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord per defensar
la continuïtat del Club Nàutic d’Eivissa.
3. Moció del grup municipal Eivissa pel Canvi, amb proposta d’acord per tal de demanar la
continuïtat del Consorci de Mobilitat.
4. Moció del grup municipal Eivissa pel Canvi, amb proposta d’acord per tal de demanar la
continuïtat del Club Nàutic d’Eivissa.
5. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d’acord per tal que es redacti i s’aprovi el
reglament intern del funcionament de GPS dels taxis.
6. Moció de la Regidora No Adscrita, Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Matínez, amb
proposta d’acord sol·licitant a la Comissió Informativa Especial la verificació dels imports pagat en
concepte de publicitat i comunicació institucional durant els anys 2007, 2008, 2009 i 2010 i els seus
suports documentals garantint els principis de concurrència i publicitat.
7. Moció del grup municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord per realitzar
millores al barri de Puig des Molins.
8. Moció del grup municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord per modificar
l’ordenança fiscal reguladora de les escoletes municipals.
9. Moció conjunta del Partit Moviment Ciutadà EPIC Eivissa, Partit Renovador d’Eivissa i
Formentera i Partit Popular de l’Ajuntament d’Eivissa, amb proposta d’acord, per tal d’adoptar
l’acord polític de Publicitat Institucional.
11è. Decrets i comunicacions:
1. Donar compte de l’informe sobre morositat emès per la Tresoreria i la Intervenció
corresponent al segon trimestre de l’exercici 2013.
2. Donar compte del “Marc Pressupostari 2014-2016”.
3. Donar compte de la composició de les comissions informatives del Grup Popular.
12è. Mocions sense proposta d’acord:
1. Moció del grup municipals EPIC, de control sobre el transport urbà.
13è. Precs i preguntes
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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB CARÀCTER
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 31 D’OCTUBRE DE 2013.

ORDINARI,

PER

L'EXCM.

ASSISTENTS:
Sr. Alcaldessa-Presidenta:
Sra. María del Pilar Marí Torres
Srs. Regidors:
Sr. Juan Daura Escandell
Sra. Catalina Sansano Costa
Sra. María del Pilar Marí Torres
Sr. Juan Mayans Cruz
Sra. Maria del Mar Sánchez Gutiérrez
Sra. Miriam Valladolid Portas
Sr. Ignacio Rodrigo Mateo
Sr. Alejandro Marí Ferrer
Sr. Raimundo Prats Ramos
Sr. Constantino Larroda Azcoitia
Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez
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-Acctal:
Sra. María José Vegas Hernando
ACTA NÚM. 11/13
A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les nou hores del dia trenta-u d’octubre de dos mil tretze;
sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa-Presidenta, Sra. Pilar Marí Torres, es reuneixen els Srs.
Regidors expressats al marge per tal de celebrar sessió ordinària de l'Excm. Ajuntament Ple, en
primera convocatòria, per a la qual han estat citats de forma reglamentària.
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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 anteriors, núm. 7/13, extraordinària de data 21
de juny, i núm. 8/13, ordinària de data 27 de juny.
2n. Proposta d’aprovació definitiva del Reglament del Consell Municipal de la Infància i de
l’Adolescència de l’Ajuntament d’Eivissa:
Vista la proposta d’acord d'aprovació definitiva del Reglament del Consell Municipal de la Infància i
de l'Adolescència del tenor literal següent:
“Assumpte: Aprovació definitiva del Reglament del Consell Municipal de la Infància i de
l’Adolescència de l’Ajuntament d’Eivissa.
Amb data 1 d'agost de 2013, es va aprovar inicialment el reglament del Consell Municipal de la
Infància i de l’Adolescència de l’Ajuntament d’Eivissa, que va ser publicat al BOIB núm. 114, de
data 15 d'agost de 2013, i es posà a exposició pública durant el període de trenta dies i remès a
l’Institut Balear de la Dona als efectes previstos a l’article 7.g de la Llei 12/2006 de 20 de setembre.
Atès que s'ha rebut l’informe sobre l’impacte de gènere de l’Institut Balear de la Dona de data 25 de
setembre de 2013 en el qual figura una proposta de millora i recomanacions,
Atès que s'ha introduït la proposta indicada, i no s'ha presentat cap altra al·legació, es proposa al
Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD:
Primer. Aprovar amb caràcter definitiu el reglament del Consell Municipal de la Infància i de
l'Adolescència de l'Ajuntament d'Eivissa, que s’adjunta com a annex.
Segon. Que es procedeixi a la publicació del text íntegre del reglament aprovat al Butlletí Oficial de
les Illes Balears, als efectes previstos a l’article 103 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre,
Municipal i de Règim Local de les Illes Balears.Eivissa, 10 d'octubre de 2013.Ignacio Rodrigo
Mateo.Regidor delegat”.
“REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA INFÀNCIA I DE
L’ADOLESCÈNCIA DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA
DEFINICIÓ
Article 1.
El Consell municipal de la Infància i de l’Adolescència de l’Ajuntament d’Eivissa és l’òrgan de
consulta i participació on s’aborden els assumptes relatius a la situació de la infància i
l’adolescència del nostre municipi
OBJECTIUS
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Article 2.
1. Mantenir un corrent d’informació i deliberació entre l’Ajuntament d’Eivissa i els infants i
adolescents del municipi sobre totes les actuacions, planificacions i problemàtica general que els
afecti.
2. Possibilitar que les línies d’actuació de l’ajuntament d’Eivissa comptin amb la consulta i l’opinió
del món infantil i juvenil.
3. Sensibilitzar tota la ciutadania i entitats sobre la importància de donar veu pròpia a la participació
dels infants i adolescents, i tenir-la en compte.
4. Establir un marc de participació i aportació infantil i adolescent en diferents actuacions en tot allò
relacionat amb el desenvolupament de les seues competències i la millora de qualitat de vida de la
nostra ciutat:
FUNCIONS DEL CONSELL
Article 3.
Seran funcions del Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència dins de l'àmbit local del municipi
d’Eivissa, les següents:
a) Informar a l'Ajuntament sobre els problemes específics de la infància i l’adolescència.
b) Proposar solucions alternatives als problemes més característics de la infància i l’adolescència.
c) Conèixer el programa anual d'actuació i els recursos destinats a infància i adolescència.
d) Propiciar la coordinació interinstitucional referent a la implantació de polítiques orientades a la
infància i l’adolescència.
i) Participar en l’elaboració del Pla Municipal d'Infància després del diagnòstic de la situació, així
com el seguiment d'aquest pla, vetllant pel seu efectiu compliment.
f) Oferir als menors un canal de participació institucional.
g) Impulsar el compliment dels drets de la infància.
i) Ser informats de les propostes o resolucions municipals respecte a aquells temes d'interès per a
la infància i l’adolescència.
j) Fomentar la igualtat entre nens i nenes, homes i dones, i promoure l'educació per a la no
discriminació per raó de sexe.
COMPOSICIÓ
Article 5.
El Consell municipal de la Infància i l’Adolescència serà integrat per:
Presidència: que serà exercida per l’alcalde/essa de l’Ajuntament d’Eivissa o persona en qui
delegui.
• Secretaria: estarà ocupada per personal municipal i serà designada per la presidència del
Consell. Tendrà veu, però sense vot.
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•

Vocals: nomenats per la presidència, a proposta de cada col·lectiu. Es poden designar
titulars i suplents, amb veu i vot, i són els següents:
a) 8 representants del Grup de participació infantil i adolescent d’Eivissa
b) 2 professors/es en representació dels centres de Primària i de Secundària
respectivament.
c) 1 representant de les APIMA del municipi d’Eivissa.
d) 1 representant de la Comissió tècnica de coordinació interna segell CAI.
e) 2 regidors/es de l’Ajuntament d’Eivissa: 1 regidor/a d’àrea que tengui incidència en les
actuacions recollides al Pla d'Infància i 1 en representació del/s grup/s de l’oposició que, en
el cas d'haver-hi més d'un grup, aquesta representació s'ostentarà de forma rotatòria entre
els diferents grups.

Article 6.
Poden assistir a les reunions del CMIA per qüestions puntuals i específiques, amb veu i sense vot,
persones de vàlua reconeguda, amb coneixement de la matèria de la qual es tracti, i/o
associacions, quan siguin convidades per la presidència o a requeriment del Consell.
Article 7. El Grup de participació infantil i adolescent d’Eivissa
7.1. Es crea el Grup de participació infantil i adolescent d’Eivissa amb la finalitat de fer efectiu el seu
dret a ser escoltats en relació amb tots els assumptes municipals que els concerneixen.
7.2. El Grup de participació infantil i adolescent d’Eivissa està integrat per infants i adolescents,
triats democràticament, amb un nombre màxim de 50, entre l'alumnat dels centres escolars del
municipi d’Eivissa. Per tal d'assegurar la representació de tots els col·lectius -risc d'exclusió social,
discapacitats, etc.-, l'Ajuntament pot demanar a les associacions i/o entitats implicades el
nomenament de representants.
7.3. Són requisits per formar-ne part, els següents:
- Residir al municipi d’Eivissa.
- Tenir entre 8 i 17 anys durant l'any escolar.
- Voluntarietat i comptar amb el consentiment de qui ostenti la pàtria potestat o la guàrdia i custòdia.
7.4. Els membres del Grup de participació infantil i adolescent perdran la seva condició per les
causes següents:
- En complir els 18 anys.
- Per revocació del consentiment prestat per qui ostenti la pàtria potestat o la guàrdia i custòdia.
- Per incompliment de les seves obligacions, a proposta de la majoria del Grup.
- Els que voluntàriament ho manifestin per escrit dirigit al Grup de Participació.
7.5. El Grup de participació infantil i adolescent d’Eivissa ha de triar els seus representants al
Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència en un nombre màxim de 8: 4 representants de
Primària i 4 de Secundària, tot tenint en compte que aquesta representació de nens i nenes i
adolescents sigui equilibrada.
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7.6. Els infants i adolescents triats per representar el Grup de participació infantil d'Eivissa en el
Consell ostentaran la condició de vocals d’aquest òrgan i la seva representació per un període d'un
any. Anualment se celebrarà una nova votació per triar els representats del Grup en el Consell. Tot i
això, els representants podran ser reelegits.
7.7. El Grup de participació infantil es reunirà almenys quatre vegades a l’any durant els mesos
lectius escolars. En cas necessari, el Grup podrà ser dividit en seccions per reunir els infants i
adolescents en funció de la seva edat, temes d’interès, etc.
7.8. A més d'actuar com a part del Consell Municipal d'Infància, el Grup de participació infantil
exercirà de forma independent el seu dret a ser escoltat en relació amb tots els assumptes
municipals que els concerneixen a través de les audiències infantils que podrà mantenir amb
l’alcalde/essa i el govern municipal.
Article 8. La Presidència
La presidència del CMIA correspon a l’alcalde/essa del municipi, que podrà delegar-la en un
regidor/a de l’Ajuntament.
8.1. Funcions de la Presidència:
a) Representar el CMIA.
b) Fixar l’ordre del dia, convocar, presidir i moderar les sessions.
c) Garantir la participació dels infants i adolescents.
d) Coordinar la relació entre el Consell i els òrgans de govern i de gestió de l’Ajuntament.
e) Exercir totes les altres funcions que siguin inherents a la seua condició de president/a del Consell
o que li siguin encomanades per aquest.
Article 9. La Secretaria
Estarà ocupada per personal municipal i serà designada per la presidència del Consell.
9.1. Funcions de la secretaria.
a) Preparar i cursar la proposta de l'ordre del dia de les sessions.
b) Assistir a les sessions, amb veu i sense vot, estenent acta de les sessions i, una vegada
aprovades, autoritzar-les rubricant-les.
c) Autoritzar amb la seva signatura els acords aprovats pel Consell i les modificacions que
s'introdueixin.
d) Facilitar als vocals la informació i assistència tècnica necessàries per al millor desenvolupament
de les funcions a ells assignades.
i) Vetllar per la ràpida posada en coneixement de la presidència de tots els assumptes, informes,
propostes i documents que tenguin entrada en la secretaria.
f) Expedir, amb el vistiplau de la presidència, certificacions sobre actes i acords del Consell.
g) Totes les que li siguin atribuïdes per la presidència per a la bona marxa dels assumptes del
Consell o de les seves comissions.
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Article 10. Els vocals
10.1. Funcions:
a) Rebre, amb una antelació mínima de set dies, la convocatòria amb l'ordre del dia de les reunions,
excepte les convocatòries de caràcter extraordinari, que es podran realitzar amb quaranta-vuit
hores d'antelació.
b) Assistir a les reunions i participar en els debats exposant la seva opinió i formulant les propostes
que estimin pertinents.
c) Exercir el seu dret al vot, així com expressar-ne el sentit i els motius que ho justifiquen.
d) Proposar a la presidència, a través de la secretaria del Consell, la inclusió de punts en l'ordre del
dia de les sessions ordinàries i formular precs i preguntes.
i) Aportar la informació relativa al seu àmbit de representació que el Consell li requereixi.
f) Rebre informació de tot allò que esdevingui en el Consell i que interessi per al seu bon
funcionament.
g) Participar en aquelles comissions per a les quals el Consell el designi.
10.2. En cas d'absència o malaltia i en general quan concorri alguna causa justificada, els membres
titulars podran delegar el seu vot en un altre membre mitjançant la corresponent acreditació o ser
substituïts per uns altres, prèvia acreditació davant la Secretaria del Consell.
10.3. Els vocals del Consell perdran la seva condició de membres per les causes següents:
a) Quan deixin d'ostentar la condició per la qual van ser designats.
b) Per incompliment de les seves obligacions, a proposta del Ple, davant l'òrgan que el va designar.
c) Els membres que voluntàriament ho manifestin en escrit dirigit al president/a.
d) Els infants i adolescents causaran baixa quan es donin les circumstàncies establertes en l'article
7.4 d'aquest reglament.
10.4. Tots els vocals seran designats i cessats a proposta dels organismes o grups a qui
representen i correspon a la presidència el seu nomenament i revocació.
10.5. El nomenament dels vocals es farà per un període de quatre anys, sense perjudici dels canvis
que hi puguin produir-se.
FUNCIONAMENT
Article 11. Del Ple
11.1. El Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència es constituirà en la primera sessió del Ple,
a convocatòria de la Presidència.
11.2. El Ple del Consell es reunirà amb caràcter ordinari dues vegades a l'any. Es pot celebrar
sessió extraordinària sempre que sigui necessari a proposta de la Presidència o a petició dels
representants del Grup de Participació Infantil i Adolescent.
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11.3. Les sessions ordinàries del Consell seran convocades amb una antelació mínima de set dies,
i amb quaranta-vuit hores si és extraordinària, acompanyades de l'Ordre del Dia, data, hora i lloc de
celebració i, si escau, de la documentació suficient.
11.4. Se celebraran en horari compatible amb les activitats escolars i de manera que es faciliti
l'assistència de tots els infants i adolescents del Grup de Participació.
11.5. El Consell es considerarà vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixi
almenys la meitat més un dels membres amb dret a vot i en segona convocatòria, mitja hora
després, qualsevol que sigui el nombre de membres assistents amb dret a vot, sempre que no sigui
inferior a set. En qualsevol cas, és imprescindible la presència de la presidència i de qui ostenti la
secretaria.
Article 12. Comissions de treball
12.1 Podran constituir-se tantes comissions de treball com siguin necessàries amb caràcter fix o
variable, en funció de temes d'especial rellevància per a la infància i/o l’adolescència, així com de la
incidència en la seva realitat. En aquest cas s’ha de contemplar la presència de personal tècnic com
a informadors qualificats en funció de la temàtica que s'abordi, i de personal tècnic designat per la
Comissió Tècnica de Coordinació del Segell CAI.
11.2. Les funcions de les comissions de treball seran:
a) Dissenyar i desenvolupar les actuacions incloses en el Pla Municipal d'Infància.
b) Assessorar al Ple del Consell en els assumptes que els siguin sotmesos.
c) Estudiar i investigar temes d'importància i rellevància per a la infància.
d) Elevar informes dels diferents estudis i investigacions així com de les seves conclusions al Ple
del Consell.
i) Realitzar propostes alternatives d'acord amb la realitat dels infants i adolescents.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Per a totes aquelles qüestions que no prevegin el present Reglament, regirà la normativa
interna de l’Ajuntament d'Eivissa, així com la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions
públiques i procediment administratiu comú, que igualment formaran el criteri a seguir en cas de
conflicte d’interpretacions.
Segona. Qualsevol modificació d’aquest Reglament l’haurà d’aprovar el Ple de la Corporació, una
vegada obtingut el vot favorable de les dues terceres parts de membres del Consell. El mateix
règim se seguirà en cas de proposta de dissolució del Consell.
Tercera. Els presents estatuts que consten de dotze articles i tres disposicions finals, entraran en
vigor una vegada aprovats definitivament pel Ple de l’Ajuntament i publicat el seu text íntegre en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.”
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Cultura, Joventut, Educació, Serveis
Socials, Esports i Promoció Turística i Econòmica.

8

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 31 d’octubre de 2013

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.
3r. Proposta d’aprovació definitiva del Reglament d’ús del Centre de Creació Juvenil:
Vista de la proposta d'acord del tenor literal següent:
“PROPOSTA D'ACORD DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT
A LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA
ASSUMPTE: APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT D'ÚS DEL CENTRE DE CREACIÓ
JUVENIL AMB MODIFICACIONS INSTITUT BALEAR DE LA DONA
Amb data 1 d'agost de 2013, es va aprovar inicialment el Reglament d'ús del Centre de Creació
Juvenil, que va ser, que va ser publicat al BOIB núm. 114, de data 15 d'agost de 2013, posant-se a
exposició pública durant el període d’un mes i remesa a l’Institut Balear de la Dona als efectes
previstos a l’article 7.g) de la Llei 12/2006 de 20 de setembre.
Havent-se rebut l’informe sobre l’impacte de gènere de l’Institut Balear de la Dóna en data 2 de
setembre de de 2013 en el qual recomana la introducció en el Reglament d’una sèrie de
recomanacions pel que fa al llenguatge emprat.
Havent-se introduït les correccions indicades, i no havent-se presentat cap altra al·legació, es
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar amb caràcter definitiu el Reglament de d'ús del Centre de Creació Jove , que
s’adjunta com a annex.
Segon.- Que es procedeixi a la publicació del text íntegre de la ordenança aprovada al Butlletí
Oficial de les Illes Balears, als efectes previstos a l’article 103 de la Llei 20/2006 de 15 de
desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears.Eivissa, 9 d'octubre de 2013.
Tècnica de Joventut
Encarnación Silverde Fernández

Regidora de Joventut
Maria del Mar Sánchez Gutiérrez”

Vist el reglament d'ús del centre de creació juvenil C19 del tenor literal següent:
“REGLAMENT D'US DEL CENTRE DE CREACIÓ JUVENIL C19
CAPÍTOL 1. - DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- OBJECTE
Aquest reglament regula el funcionament del Centre de Creació Jove, així com els drets i
obligacions de les persones usuàries i l' ús de les instal·lacions, i té per objecte:
Preveure la utilització racional i ordenada de les instal·lacions, garantint a les persones joves del
municipi i entitats, en igualtat de condicions, l'accés i utilització de les mateixes.
Garantir l'aprofitament integral dels recursos disponibles, tant materials com humans.
Establir sistemes de control de les activitats.

9

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 31 d’octubre de 2013
Pretén ser un espai per a la producció, promoció, formació i creació jove. Un lloc de trobada amb
usos alternatius i polivalents d'oci creatiu. Proporcionant als joves les eines suficients, de màxima
qualitat i de difícil accés per a la majoria d'ells, per a què puguin desenvolupar activitats artístiques.
A través d'uns serveis com aules d'estudi, sales d'arts plàstiques, d'arts escèniques, audiovisuals i
un punt d'informació jove o punts de trobada.
Segons les dades que consten al Institut Nacional d'Estadística la població del municipi d'Eivissa
que compren aquestes edats, segregada per sexe, és la que mostra a continuació la següent taula:
10 – 14 anys

15 – 19 anys

20 – 24 anys

25 – 29 anys

Homes

1067

1094

1567

2551

Dones

1038

1111

1603

2447

Font: Institut Nacional d'Estadística
Observam que la població d'homes i dones, a la qual es dirigeix el centre de creació jove es similar i
no hi haurà diferències significatives de gènere per aquest aspecte.
Article 2.- PRINCIPIS
L' organització del centre de creació jove respon als principis de polivalència dels espais i serveis,
de integració i coordinació de les institucions, així com de participació de les persones usuàries.
Els serveis que es presten en el Centre han de mantenir-se en una eficient coordinació i execució
integrada dins de la programació general.
Totes les persones o entitats que vulguin fer ús del centre de creació jove hauran de seguir les
normes generals d'us i reserves establertes en aquest reglament, en l'article 12.
Article 3.- SUBJECTE
El centre de creació juvenil es dirigeix principalment a la població juvenil del municipi.
A efectes del present reglament s'entén per persones usuàries aquelles persones que accedeixen
al centre a través de l'ús d'espais i també aquelles persones que hi accedeixen perquè ofereixen les
activitats o les proposen.
Podran ser persones usuàries del centre de creació jove:
• Les persones joves d'entre 13 i 30 anys i les entitats, col·lectius o associacions quan els
components tenguin entre 13 i 30 anys majoritàriament.
• Les persones de 0 a 12 anys i a partir de 31 anys quan l'oferta d'espais i activitats no estigui
totalment ocupada pel anterior grup de persones usuàries. Sempre i quan compleixin els
objectius del centre establerts en aquest reglament.
• També poden ser persones usuàries altres administracions, que desenvolupin programes
dirigits a joves i que responguin als àmbits d'actuació del centre de creació, previ informe
favorable dels tècnics de la Regidoria de Joventut.
Article 4.- DESCRIPCIÓ DE L'ESPAI JOVE
El centre de creació jove és un equipament municipal de gestió pública i titularitat municipal dirigit a
la població juvenil. Està situat al carrer Castellà número 19, de la zona de l'Eixample, en el terme
municipal d'Eivissa, què és una de les zones més cèntriques d'Eivissa.
L'edifici consta de planta baixa més quatre plantes, amb una superfície útil de 895,55 m2 més una
terrassa de 77,55m2.
Al centre de creació jove hi podrem trobar els següents espais i els seus aforaments:
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Planta baixa
ESPAI
Vestíbul
Distribuïdor
Informació
Àrea de treball
Sala polivalent
Camerino
Banys
Garatge 1
Garatge 2
Garatge 3
Distribuïdor

SUPERFÍCIE
31,75
5
9,37
8,57
111,63
8,95
10,38
24,5
4,26
7,9
9,83

DENSITAT OCUPACIÓ
2
2
10
10
2
2
0
10
10
10
2
Total planta

AFORAMENT
16
3
1
1
56
5
0
3
1
1
2
88

Planta primera
ESPAI
Vestíbul
Distribuïdor
Àrea internet– biblioteca
Aula formativa
Garatge
Banys
Escala

SUPERFÍCIE DENSITAT OCUPACIÓ
21,15
2
5,65
2
37,8
2
49,25
2
6,59
10
10,44
0
17,06
2
Total planta

AFORAMENT
11
3
25
19
1
0
9
59

Planta segona
ESPAI
Hall
Distribuidor
Aula de dansa
Aula de teatre
Garatge
Banys
Escala

SUPERFÍCIE DENSITAT OCUPACIÓ
21,15
2
5,65
2
37,8
2
49,25
2
6,59
10
10,44
0
17,06
2
Total planta

AFORAMENT
11
3
25
33
1
0
9
82

Planta tercera
ESPAI
Vestíbul
Distribuïdor

SUPERFÍCIE DENSITAT OCUPACIÓ
21,15
2
4,36
2

AFORAMENT
11
2

11

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 31 d’octubre de 2013
Aula d'arts plàstiques
Aula multimèdia
Garatge
Sala de neteja
Banys
Escala

66,56
21,06
3,65
3,95
10,44
17,06

2
2
10
0
0
2
Total planta

44
14
0
0
0
9
81

Planta quarta
ESPAI
Vestíbul
Àrea de treball 1
Àrea de treball 2
Distribuïdor
Despatx 1
Despatx 2
Sala de reunions
Office
Garatge
CPD informàica
Banys
Escala

SUPERFÍCIE DENSITAT OCUPACIÓ
7,42
2
24,8
10
11,4
10
11,56
2
11,97
10
9,62
10
11,53
10
7,76
10
10,08
10
10,71
0
8,43
0
17,06
2
Total planta

AFORAMENT
4
2
1
6
2
1
2
1
2
0
0
9
30

Total edifici 258 persones
Descripció de les sales específiques del centre:
• Aula formativa: Espai per a realitzar els cursos de la programació pròpia del centre per
cessió. Inclou material de projecció, accés a wifi, taules i cadires.
• Aula d'arts plàstiques: Espai adaptat per a modalitats com pintura, escultura... Sala
escalonada que disposa de taules, banquetes, material de projecció, accés a wifi i àrea de
neteja del material.
• Aula de dansa i teatre o polivalents per a activitats similars: Dos espais convertibles en un
sol, adaptats per a la dansa, el teatre, el ball... Disposen d'equip de so, de miralls, cortines
fosques i un sòl entarimat.
• Sala polivalent: Sala gran que ocupa tota la planta baixa per a la creació i exposició de
materials dels joves artistes. Disposa d'entrada individual des del carrer, escenari, material
de projecció, equip de so, vestidors, cadires, taules, instal·lació per a penjar quadres, vitrines
d'exposició...
• Aula multimèdia: Espai per a la realització de cursos i activitats per a un nombre màxim de
12 persones i, on tothom necessiti un ordenador.
• Aula internet i biblioteca: Espai situat a la planta baixa de l'edifici, amb entrada independent
des del carrer. Diàfana i preparada amb escenari, vestidor, banys, estructura per a penjar
quadres i vitrines per a exposicions.
• Sala d'estudi i consulta: Oberta per a complementar la biblioteca municipal i equipada amb
ordenadors, servei d'internet amb wifi i espais per a l'estudi.
• Vestíbul: Espais de trobada i de lliure convivència entre els joves. Es troben a cada planta,
abans d'entrar a les sales. També hi contem la terrassa del primer pis.
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CAPÍTOL 2. GESTIÓ I ORGANITZACIÓ
Article 5.- ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
L'equipament juvenil C19 depèn orgànicament del Servei de Joventut de l'Ajuntament d'Eivissa, que
serà responsable de la gestió i de la programació pròpia del mateix.
La comissió Tècnica de Joventut serà la responsable d'autoritzar les sol·licituds d'ús presentades a
través del model de sol·licitud de l'annex d'aquest reglament.
Article 6.- ÒRGANS RESPONSABLES DEL CENTRE
A través de les seues plantilles orgàniques i relacions dels llocs de feina, l'Ajuntament d'Eivissa i
dins de la Regidoria de Joventut, adscriurà a l'equipament juvenil el personal que consideri per a la
bona gestió del C19.
Serà competència de la Regidoria de Joventut:
• Dirigir i conservar les instal·lacions i la organització dels serveis
• Coordinar la utilització del centre, així com els programes de les diferents activitats que en
ell es realitzin, concedint les oportunes autoritzacions per a la utilització de les instal·lacions.
• Fixar, motivadament, l'horari d'ús del centre, les vacances o reparacions, fent-ho
públicament i sense perjudici de la notificació individual a les persones usuàries habituals.
• Disposar del pressupost del C19, dins del límit de la seua competència.
• Programar les activitats.
• Vigilar i sancionar les infraccions que es cometin per les persones usuàries.
• Dictar les instruccions i normes de règim intern per a la millora de la organització i control
dels serveis i, en especial, determinar els usos que se li donen a cada part de l'edifici.
• La resta què, expressament li delegui Alcaldia.
L'organització del personal adscrit a les instal·lacions serà feta per l'Ajuntament d'Eivissa d'acord a
les previsions legals en aquesta matèria, de forma que quedi garantit:
• L'obertura i el tancament de la instal·lacions, amb permanència continua de personal
municipal.
• Que les activitats en el interior de l'equipament es realitzin amb normalitat i coordinadament,
segons la normativa establerta.
• El bon ordre, neteja i adequat ús de les instal·lacions.
• La conservació i manteniment de l'edifici e instal·lacions.
• La recepció de suggeriments i queixes que es formulin, transmitint-les a l'Alcaldia o al
Regidor de Joventut.
• La notificació e informació a les entitats juvenils i les persones usuàries del centre d'aquelles
comunicacions e instruccions municipals que directament els hi afectin.
Dins de la plantilla de personal s'asseguraran els següents llocs de feina amb les seues funcions
específiques:
1. Personal responsable del centre què serà el personal tècnic de la Regidoria de Joventut,
encarregat de:
1. Programació, seguiment, avaluació i la difusió de les activitats del centre.
2. Vetllar pel compliment dels objectius proposats i pel respecte de la filosofia del centre.
3. Realitzar anualment la memòria on es reflectirà l'activitat del centre, els objectius, la
metodologia, els criteris d'avaluació i la programació.
4. Dependran de la persona responsable són els serveis administratius i el servei de
informació.
5. Organitzar, coordinar i supervisar el funcionament dels serveis i els espais.
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2.

3.

4.

5.

6. Controlar la presència i dedicació del personal.
7. Impulsar noves activitats pel públic en general, potenciar la presència dels joves, avaluar
globalment les activitats desenvolupades i col·laborar en la millora dels serveis.
8. Recollir i analitzar les dades per elaborar la memòria anual.
9. La resta que es derivin del seu càrrec.
Personal dinamitzador / informador juvenil amb les següents funcions:
1. Propiciar interaccions entre els joves, implicant-los en l'organització.
2. Canalitzar les consultes i peticions dels joves, facilitant-lis informació i atendre les
demandes.
3. Impulsar l'interès i la motivació pels cursos o tallers oferts en el C19, així como potenciar
la creació de grups de treball per a la seua participació.
4. Investigar les necessitats e inquietuds dels joves, oferint-lis una actitud interessada cap a
les seues pròpies iniciatives i interessos personals.
5. Oferir i donar a conèixer tota la oferta de serveis i activitats que el propi espai ofereixi.
6. Potenciar la promoció de les capacitats creatives.
7. Realitzar accions de foment de l'associacionisme i participació ciutadana.
8. Atendre personal i telefònicament a totes les persones que demanin informació del
centre i de la Regidoria de Joventut.
9. Tenir al dia els panells informatius del centre.
10. Actualitzar les xarxes socials.
11. Recollir i administrar les inscripcions de les activitats del centre que ho requereixin.
12. Recollir i coordinar les sol·licituds sobre els diferents espais del centre.
13. Control dels horaris d'ús dels espais del centre.
Personal monitor específic a desenvolupar activitats puntuals que el propi espai generi.
1. Aquest personal pot estar contractat directament per l'Ajuntament d'Eivissa o bé formar
part d'una proposta d'activitat per part d'una associació o entitat sense ànim de lucre,
sense contracte directe amb l'Ajuntament.
2. Aquest personal específic haurà de complir les mateixes funcions que el personal propi,
mantenint la metodologia de feina i el reglament d'ús de la instal·lació.
Personal auxiliar administratiu per als tràmits del centre i de la Regidoria de Joventut.
Personal de neteja propi de l' Ajuntament.
Article 7.- SERVEIS

El servei públic del Centre de Creació Juvenil, C19 posarà a l'abast dels joves els següents serveis:
• Programació variada i continuada d'activitats de caire creatiu i proposades per les persones
joves.
• Cessió d'espais destinats a un ús concret i específics per entitats i joves: sales de formació o
reunió, sales d'arts plàstiques, sala d'arts escèniques, sala d'arts visuals i sala de
informàtica.
• Recolzament a iniciatives de les pròpies persones joves, oferint-lis recursos de difícil accés.
• Servei de sala d'estudi i consulta amb ordenadors i servei de wifi.
Article 8.- DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS
Els serveis tindran un ús obert i compartit per part de totes les persones usuàries del servei.
Diferenciant-se la cessió d'espais a entitats, associacions o col·lectius juvenils i, per altra banda la
cessió d'espais a joves artistes.
Encara que el C19 no preveu espais dedicats exclusivament a la música, s'atendrà a aquesta
disciplina encara que es desenvolupi en un altre espai municipal.
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Els serveis d'aula formativa, internet i biblioteca seran de caràcter gratuït i la resta de serveis com la
programació de tallers i la cessió d'espais quedaran subjectes als preus públics regulats per la
corresponent ordenança fiscal.
L'horari de funcionament de l'equipament serà establert mitjançant resolució de l'Alcaldia o de la
persona Regidora delegada de Joventut. Haurà de constar en un cartell a l'entrada de l'edifici i es
pub licitarà habitualment tant a la pàgina web municipal com en les publicacions del servei de
Joventut.
Qualsevol activitat que es desitgi desenvolupar s'ha d'ajustar a l'horari establert per l'equipament.
Únicament es programaran activitats fora de l'horari amb caràcter excepcional en el cas que
s'organitzi des del propi Servei de Joventut o hi hagi un acord previ amb la persona responsable
municipal de l'equipament.
La programació del centre és l'instrument ordenador de l' activitat del mateix, i vendrà de l'aportació
dels joves i de les persones responsables del centre.
CAPÍTOL 3. RÈGIM D´'US DELS ESPAIS PER PART D'ENTITATS, INSTITUCIONS O
PERSONES FÍSIQUES
Article 9.-NORMES GENERALS DELS ESPAIS OBJECTE DE CESSIÓ
El personal al servei del centre exigirà sempre a les persones usuàries la presentació del DNI.
Per fer ús dels serveis i sales, es demanarà el nom d'una persona responsable així com, almenys,
la següent informació: horari que sol·licita, nombre d'usuaris, edat, material, telèfon, direcció de
correu electrònic...
Les persones responsables del centre es reserven la possibilitat de tancar total o parcialment les
instal·lacions a les persones usuàries i públic en general, en casos excepcionals d'un interès
preferent o de força major, comunicant-ho sempre.
Totes les activitats realitzades en el centre hauran d'emprar materials adequats, què en cap cas
podran alterar l'estat dels bens del Centre.
El material i l'espai cedit s'hauran de tornar en el mateix estat que ha estat facilitat.
Seran considerades activitats no aptes per a realitzar al centre de creació jove, aquelles de caire
estrictament polític, activitats d'ordre comercial, que no aportin continguts culturals en dimensió
suficient, activitats de caràcter lúdic d'iniciativa individual o col·lectiva que persegueixin l'estricta
satisfacció en un context festiu familiar, de grups d'amics, etc. i activitats amb contingut
antidemocràtic, incívic, discriminatori, sectari, xenòfob o estrictament religiós.
Article 10.-SOL·LICITUD DE RESERVA D'ÚS DELS ESPAIS
Les reserves hauran de fer-se per escrit mitjançant la sol·licitud, de l'annex, que es recollirà al servei
de informació del C19. En cas que dues entitats o associacions demanin el mateix espai del C19
pels mateixos dies, serà preferent la sol·licitud que s'hagi registrat abans.
En la sol·licitud s'indicarà l'espai, les necessitats materials i tècniques, la data, l'horari, nom de la
persona responsable que ho sol·licita, dades de contacte, així com la intenció d'ús i activitats que es
pretén. S'haurà d'especificar si l'activitat serà gratuïta per les persones usuàries o quina taxa es
preveu cobrar i en concepte de què (salari professor, despeses materials...)
El full de sol·licitud s'entregarà en el mateix servei de informació personalment o per correu
electrònic i s'enviarà a la direcció del centre.
S'avisarà telefònicament a les persones sol·licitants per comunicar la decisió. Posteriorment es
confirmarà per escrit perquè les persones usuàries en tenguin còpia.
Article 11.-PROCEDIMENT DE L'AUTORITZACIÓ D'ÚS
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Totes les sol·licituds s'han de presentar per escrit al centre de creació jove seguint el model de
sol·licitud annexe, amb una antelació mínima a 15 dies de l'inici de l'activitat.
Per a la tramitació de les sol·licituds l'Ajuntament pot requerir la documentació que consideri
necessària a les persones interessades.
L'autorització municipal contindrà literalment les condicions, la temporalitat, la finalitat de la cessió i
el preu de l'activitat. Així com la metodologia de treball.
Seran espais objecte de cessió les aules formatives, les d'arts plàstiques, escèniques, multimèdia i
la sala polivalent.
• Podrà sol·licitar l'ús qualsevol persona física, grup o entitat jurídica pública o privada.
• La capacitat d'ús de les instal·lacions cedides haurà d'ajustar-se a l' aforament legalment
autoritzat.
• Les persones, grups o entitats a qui es cedeixin els espais, hauran d'acomodar-se als
horaris dels mateixos. Si es vol desenvolupar una activitat fora dels horaris establerts es
valorarà cada petició per la direcció del centre.
• Dels danys personals o materials que es derivin durant el temps de cessió respondrà,
segons la legislació vigent, l'entitat sol·licitant de la mateixa.
• Així mateix es podrà revocar la cessió de l'ús de l'espai, per un mal ús o bé perquè les
activitats realitzades vagin en detriment dels objectius del centre.
• De la mateixa forma es perdrà el dret a sol·licitar en un futur una nova cessió de l'espai,
quan les activitats desenvolupades siguen diferents al que s'havia demanat, o contraries a la
moral i l'ordre públic o bé no haver abonat la taxa corresponent.
• No es permetrà reservar o guardar material en el centre a excepció que la direcció ho
consideri per motius excepcionals.
• El material tècnic amb el que estan dotades les sales quedarà constància en el moment de
la cessió.
• En el cas que hi hagi més d'una petició per a un espai determinat en una mateixa data i
hora, i totes les sol·licituds compleixin els requisits, es farà per estricte ordre cronològic. Si
bé prioritzaran les activitats que tinguin una major repercussió en el municipi.
Article 12.-CRITERIS PER A LA CESSIÓ D'US DELS ESPAIS
La cessió dels espais del C19 es valorarà relacionant l'activitat sol·licitada i els objectius del centre,
exposats a continuació de més a menys rellevància:
• dirigir-se un públic d'entre 13 i 30 anys.
• afavorir la creació juvenil, a través de les modalitats artístiques , plàstiques, escèniques o
visuals.
• major nombre de participants i/o inscrits a l'activitat i demanda real de l'activitat.
• exclusivitat de l'activitat i la no existència d'aquesta a altres espais d'Eivissa. Es vigilarà que
les activitats no entrin en competència amb altres espais privats del municipi.
• fomentar la participació i autoorganització juvenil.
• estimular i promocionar les creacions dels joves.
• fomentar l'aprofitament del temps lliure i d'oci de forma saludable.
Article 13.-CONVENIS D´'US
L'Ajuntament podrà establir convenis d'ús dels diferents espais amb les entitats o persones físiques
que ho sol·licitin que regirà les condicions específiques d'ús dels espais per part de l'entitat, essent
el present Reglament d'aplicació subsidiària.
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Article 14.-DEURES DE LES PERSONES SOL·LICITANTS I ORGANITZADORS
D'ACTIVITATS
Les entitats o persones autoritzades per fer ús dels espais són responsables de qualsevol
desperfecte o perjudici que el desenvolupament de l'activitat autoritzada pugui ocasionar en el bens
o interessos municipals i/o col·lectius, a banda de respondre, en els termes legalment establert, dels
danys a tercers i béns aliens.
Per a la realització d'activitats obertes al públic, s'haurà de comptar amb una pòlissa de
responsabilitat civil que garanteixi, en quantitat suficient, la reparació dels possibles danys a les
persones, els materials i les instal·lacions.
En totes les reserves i cessions d'espais es demanarà una persona responsable o persones
responsables, que tindran cura que aquestes es desenvolupin de conformitat amb les normatives
generals d'aplicació respectant el present Reglament i complint les indicacions de les persones
responsables administratius municipals i agents de l'autoritat. També vetllaran per a que les
instal·lacions quedin en perfecte estat per al seu ús posterior i hauran de romandre a l'equipament
durant el recurs de l'activitat.
Article 15.-TAXES
L'ús privatiu dels espais està regulat per les ordenances fiscals vigents aprovades per Ple
Municipal. No es permet la utilització de l'espai sense l'ingrés previ de l'import de la taxa
corresponent i l'entrega del comprovant de pagament a les persones responsables de la instal·lació,
excepte els casos d'exempció.
CAPÍTOL 4. NORMES D'ÚS DE L'ESPAI JOVE
Article 16.- CONDICIONS
L'objectiu bàsic és aconseguir que les persones usuàries s'impliquin en el funcionament de
l'equipament, tinguin cura del seu estat de conservació i el visquin com un espai que els pertany,
potenciant al màxim el seu caràcter públic i obert. Cal establir unes mesures per garantir el bon ús i
la conservació de les instal·lacions, el respecte entre les persones usuàries.
Article 17.- DRETS I DEURES DE LES PERSONES USUÀRIES
•
•
•

•

Ser tractats amb educació i amabilitat per tot el personal que treballi al centre.
Fer ús de l'equipament els dies i hores assenyalats en el programa o cessió contractada, si
bé, el centre, per necessitats de programació o força major anul·larà o variarà les condicions
establertes, comunicant sempre el fet als afectats amb antelació suficient.
Trobar les instal·lacions, mobiliari i material en perfectes condicions.
Presentar les queixes, suggeriments o reclamacions que estimi convenients, per escrit en
els fulls disponibles en el Servei de informació del propi centre.
Article 18.- DEURES

Tots les persones usuàries hauran de complir amb les següents obligacions:
• Comunicar al personal treballador del centre les anomalies en el funcionament.
• Tractar amb respecte a la resta de persones usuàries, així com als treballadors i les
treballadores de l'equipament.
• Complir amb els horaris establerts del centre.
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Article 19.- NORMES GENERALS I ESPECIFIQUES
•
•
•
•
•
•

El personal al servei del centre exigirà sempre a les persones usuàries la presentació del
DNI.
Està prohibit fumar ni introduir begudes ni aliments dins les sales.
Està prohibit l'entrada a animals excepte el gos guia.
S'haurà d'evitar al màxim els renous innecessaris i parlar amb to adequat a l'ús de cada
sala.
L'Ajuntament no es fa responsable de cap objecte personal de les persones usuàries.
Queda reservat el dret d'admissió, el qual permet a un establiment públic admetre o refusar
l'entrada a una persona, grup de persones o entitats per motius concrets i objectius que no
siguin discriminatoris o contraris als drets fonamentals.
Article 20.- FULLS DE RECLAMACIONS I OBJECTES PERDUTS

Com a garantia dels drets de les persones usuàries del centre, existiren fulls de reclamació en el
servei de informació. Qualsevol persona usuària podrà utilitzar-les, fent constar les dades que es
demanen. La persona o entitat que ho realitzi es quedarà amb una còpia i rebrà contestació de la
mateixa, bé per escrit o telefònicament.
Els objectes perduts es guardaran en el servei de informació. Aquests seran etiquetats i classificats
en:
- objectes de valor, què passats 15 dies seran enviats a les dependències d'objectes perduts de la
Policia Local.
- objectes varis i peces de roba, passats 30 dies sense haver estat reclamats es donaran a entitats
benefiques o llançats al fems.
Article 21.-RÈGIM DISCIPLINARI
En cas d'incompliment d'aquest normativa, de conductes no apropiades o faltes de respecte i
consideració al personal o a la resta de persones usuàries, les persones responsables del centre de
creació jove tindran potestat per acordar l'expulsió de l'equipament, per un termini mínim d'un dia i
màxim d'un any.
Les faltes que cometin les persones usuàries es classifiquen en lleus, greus i molt lleus.
Es consideraran infraccions lleus:
• l'incompliment d'algunes de les obligacions establertes en aquest Reglament per part dels
usuaris quan la seua conseqüència no doni lloc a ser greu o molt greu.
• El tracte incorrecte a qualsevol usuari, personal tècnic o demés personal que realitzi
funcions en el centre.
• Crear danys per comportament imprudent o negligent a la instal·lació, material o equipament
del centre per import de 100 € a 300 €.
• No fer cas de les indicacions de les persones responsables de les activitats o serveis
dictades en l' àmbit de les seues funcions.
• Ocasionar alborotament o qualsevol acció no prevista com a greu o molt greu que interrompi
el desenvolupament de les activitats.
Tendran la consideració d'infraccions greus:
• Alteració de la convivència en qualsevol dels espais i serveis del centre.
• Alteració del funcionament del centre.
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•
•

•
•

•
•
•
•

Incompliment reiterat d'algunes de les obligacions dels usuaris
El maltracte de paraula o fet a altres usuaris o personal dependent del centre.
Fer malbé greument de forma voluntària a la instal·lació, material o equipament de les
mateixes per import des de 300 € fins el cost de reforma de la instal·lació o cost del material
o equipament fet malbé.
Originar per imprudència o negligència accidents greus a un mateix o a altres persones.
Falsejar intencionadament dades relatives a la identitat, edat o qualsevol altre rellevant o la
suplantació de la identitat.
La acumulació de dos o més faltes lleus en un període d'una any.
Manipulació o falsificació de carnets o documents acreditatius del centre.
Falta de comunicació dels desperfectes produïts per un mateix.

Tendran la consideració d'infraccions molt greus:
• Impedir l'ús del centre o un servei donat en el mateix a una altra persona o persones amb
dret al seu ús.
• Fer malbé el normal funcionament del centre.
• Causar desperfectes a l'edifici o qualsevol de les seues instal·lacions, equipaments,
infraestructures o als seus elements, per import superior a 1000€ fins el cost de reforma de
la instal·lació o cost del material o equipament fet malbé.
• L'agressió física cap a les persones o el personal que estan fent ús del centre.
• L'acumulació de dues o més faltes greus.
Segons la naturalesa de la infracció causada, s'aplicaran les següents sancions:
• per infraccions lleus: amonestació escrita i prohibició d'entrada a l'equipament durant 30
dies.
• per infraccions greus: multa d'entre 60€ a 500€ i pèrdua de la condició de persona usuària
per un període de 31 dies a 1 any.
• Per infraccions molt greus: multa d'entre 501€ fins a 3000€ i prohibició d'entrada a
l'equipament per un període d'un any a 3 anys.
Las sanciones seran proposades pel personal tècnic responsable del centre i de la Regidoria de
Joventut. Per a la graduació de la sanció a aplicar es tendrà en compte les següents
circumstàncies:
• la reiteració d'infraccions o reincidència.
• la intencionalitat de l'infractor.
• la transcendència social dels fets.
• la gravetat i naturalesa de les desfetes ocasionades.
Quan les actuacions constitutives d' infracció siguin comeses per varies persones conjuntament,
respondran totes elles de forma solidaria.
Seran responsables solidaris dels danys les persones físiques o jurídiques sobre les que recaigui el
deure legal de prevenir les infraccions administratives que altres puguin cometre.
Article 22.- RESCABALAMENT DE DANYS
La imposició de sancions seran compatibles amb l'exigència a la persona infractora de la reposició
de la situació alterada per el mateix a l'estat originari així com a la indemnització per danys i
perjudicis.
Article 23.-MENORS D'EDAT
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Seran responsables directes de les infraccions els seus autors materials, excepte els casos que
siguin menors d'edat que respondran civilment per ells qui tengui la custodia legal. Quan les
infraccions estiguin tipificades com a greus o molt greus, es posaran en coneixement, del tutors
legals.
Quan s'hagin creat danys en bens de titularitat municipal, els serveis tècnics municipals
determinaran l'import de la reparació, que serà comunicat a la persona infractora o a qui hagi de
respondre pel pagament.
En el cas d'infraccions comeses per menors, la persona responsable del centre intentarà contactar
amb els tutors legals amb la finalitat de promoure respostes preventives i de promoció de recursos
familiars propis. Així mateix es podran posar els fets en coneixement de la Fiscalia de menors.
Article 24.-PROCEDIMENT SANCIONADOR
Les infraccions contra les disposicions d'aquest Reglament es sancionaran d'acord amb el
procediment previst en el Decret 14/94 de procediment sancionador de les Illes Balears, i el RD
1398/1993, així com la Llei 30/1992 de règim jurídic de les Administracions Públiques i del
procediment administratiu comú.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Reglament entrarà en vigor, una vegada aprovat definitivament i publicat el seu text íntegre
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el disposat a l'article 103 de la Llei 20/2006,
del 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i quan hagi transcorregut el
termini previst a l'article 113 de la mateixa llei.
ANNEX: MODEL DE SOL·LICITUD D’ÚS
SOL·LICITUD D’US DEL CENTRE DE CREACIÓ JOVE C19
Persona o entitat sol·licitant
Nom i llinatges o raó social:

DNI / CIF:

Adreça:

Núm.:

Municipi:

Província:

Altres (Polígon, nom de la casa, etc.):

Correu electrònic:

Telèfon:

Fax:

Bloc:

Escala: Pis:

Porta:

CP:

Mòbil:

Persona representant (Si escau, que actua en representació de la persona sol·licitant)
Nom i llinatges:
Document d’identitat:
Correu electrònic:

Telèfon:

Dades de l'ús o activitat a realitzar
Espai que sol·licita:
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Nom de l'activitat:

¿Gratuïta per el public?
__ Sí
__ No
Descripció de l'activitat: (desenvolupament previst, necessitats materials i tècniques, etc.)

Dia d'inici:

Dia de finalització:

Número total de persones participants:

Horari que sol·licita:
Número de monitors i monitores:

Criteris per a la cessió d'us dels espais:
La cessió del espais del C19 es valorarà relacionant l'activitat sol·licitada i els objectius del
centre, exposats a continuació de més a menys rellevància:
- dirigir-se a un públic d'entre 13 i 30 anys
- afavorir la creació juvenil, a través de les modalitats artístiques, plàstiques, escèniques o
visuals.
- major nombre de participants i/o inscrits a l'activitat i demanda real de l'activitat
- exclusivitat de l'activitat i la no existència d'aquesta a altres espais d'Eivissa. Es vilgilarà que
les activitats no entrin en competència amb altres espais privats del municipi
- fomentar la participació i la autoorganització juvenil
- estimular i promocionar les creacions del joves
- fomentar l'aprofitament del temps lliure i d'oci de forma saludable
* Abans de pagar, l'import haurà de conformar-se per la Regidoria de Joventut
Em compromet / Ens comprometem a:
- Complir amb el Reglament de regulació de les activitats de temps lliure infantil i juvenil en
l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa (BOIB núm. 40 de 19/03/2011)
- Pagar el preu públic establert a l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de
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serveis i activitats al centre de creació jove C19 (BOIB núm. xx de xx/xx/2013)
- Realitzar l'activitat d'acord amb el Reglament de funcionament del centre de creació jove
C19 (BOIB núm. xx de xx/xx/2013)
- Contractar una Assegurança d'Accidents per dur a terme l'activitat sol·licitada.
Eivissa,

d

de 20

(Signatura)
EXCM. AJUNTAMENT D’EIVISSA”
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Cultura, Joventut, Educació, Serveis
Socials, Esports i Promoció Turística i Econòmica.
Intervencions:
Sra. Martínez: A veure si serveix perquè per fi es posi en marxa. Estaran tots contents.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.
4t. Proposta de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns
immobles:
Donat compte de la proposta d’acord, del tenor literal següent:
“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST
SOBRE BÉNS IMMOBLES
Debatut l’expedient de la Proposta de Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost
sobre Bens Immobles, la Comissió Informativa Econòmica i d’Administració Municipal celebrada el
dia 28 d’octubre de 2013, per 5 vots a favor (Grup Municipal Popular), i 4 abstencions (1 vot
de PSOE-Pacte per Eivissa, 1 vot de Movimiento Ciudadano Epic Ibiza, 1 vot de la regidora
no adscrita Sra.Sánchez-Jáuregui, 1 vot d’Eivissa pel Canvi) proposa al Ple de la Corporació,
l’adopció del següent acord:
“PROPOSTA D’ACORD
Article 2n.- Tipus de gravamen i quota.
El tipus de gravamen de l'Impost sobre Béns Immobles aplicables a tots els béns immobles
de característiques especials serà del 1,3%.
Article 3r.- Bonificacions.
3.1. Bonificacions per famílies nombroses:
En concordança amb l'Art. 75 de la Llei 51/2002, s'estableix la bonificació de la quota íntegra
de l'impost a favor d'aquells subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família
nombrosa, i s'aprova la bonificació del percentatge següent, que varia segons el valor cadastral de
l'immoble i la categoria de la família nombrosa
Valor cadastral
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Fins a 120.000,00 €

90%

De 120.001,00 € endavant

65%

S'aplicaran dites bonificacions, que tindran caràcter pregat, i s'haurà de provar que es troben
dins dels supòsits que estableix l'Ordenança per beneficiar-se de la bonificació, i s'aplicarà
solament a l'immoble de la residència familiar.
Una vegada concedida la bonificació se prorrogarà sense necessitat de nova sol·licitud,
sempre que se mantenguin les condicions per les quals es va concedir.
Aquesta bonificació serà compatible amb d'altres que poguessin gaudir els subjectes
passius.
VIGÈNCIA
Les modificacions de la present Ordenança Fiscal aprovades pel Ple de la Corporació en
sessió ---- celebrada el dia ----, publicada l'aprovació definitiva al BOIB de data ---- núm. ----,
entraran en vigor a partir del dia 1 de gener de 2014, 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 24 d'octubre de 2013 +-Sgt.: Juan Mayans CruzDelegat Área Econòmica i
Admó. Municipal”.
El PRESIDENT
DE LA COMISSIÓ
Sgt.:Juan Mayans Cruz

Eivissa a 28 d’octubre de 2013
LA SECRETARIA
DELEGADA
Sgt.:MªCristina Sala Torres”

5è. Proposta de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres:
Donat compte de la proposta d’acord, del tenor literal següent:
“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
Debatut l’expedient de la Proposta de Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, la Comissió Informativa Econòmica i d’Administració
Municipal celebrada el dia 28 d’octubre de 2013, per 5 vots a favor (Grup Municipal Popular), i 4
abstencions (1 vot de PSOE-Pacte per Eivissa, 1 vot de Movimiento Ciudadano Epic Ibiza, 1
vot de la regidora no adscrita Sra.Sánchez-Jáuregui, 1 vot d’Eivissa pel Canvi), proposa al Ple
de la Corporació, l’adopció del següent acord:
“PROPOSTA D’ACORD
Vist que les modificacions introduïdes al text de l'Ordenança Fiscal referida a l'Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres i compleix amb les previsions normatives que regula el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
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Vistos els informes de la Intervenció i Serveis Econòmics, es proposa al Ple de la
Corporació, l’adopció dels següents:
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents la modificació de
l'ordenança fiscal següent:
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES
Es proposa la següent modificació:
Article 3r.- Base imposable, quota i meritació.
3.3.1. El tipus de gravamen serà del 3,80%.
Article 7è.1. S'estableix una bonificació de fins a com màxim el 50%, segons els supòsits, de la quota
de l'impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial
interès o titularitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de
foment d'ocupació que justifiquin tal declaració. Aquesta correspondrà al Ple de la Corporació i
s'acordarà, després de la sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels
seus membres.
2. S'estableix una bonificació del 95% de la quota de l'impost a les construccions,
instal·lacions o obres en les Àrees de Rehabilitació Integrada.
VIGÈNCIA
Les modificacions de la present Ordenança Fiscal aprovades pel Ple de la Corporació en
sessió ---- celebrada el dia ----, publicada l'aprovació definitiva al BOIB de data ---- núm. ----,
entraran en vigor a partir del dia 1 de gener de 2014, 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 22 d'octubre de 2013Sgt.: Juan Mayans Cruz Delegat Área Econòmica i
Admó. Municipal”.
Eivissa a 28 d’octubre de 2013
El PRESIDENT
LA SECRETARIA
DE LA COMISSIÓ
DELEGADA
Sgt.:Juan Mayans Cruz
Sgt.:MªCristina Sala Torres”
6è. Proposta de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment
del valor dels terrenys de naturalesa urbana:
Donat compte de la proposta d’acord, del tenor literal següent:
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST
SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Debatut l’expedient de la Proposta de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost
sobre l’Increment del Valor dels terrenys de Naturalesa Urbana, la Comissió Informativa Econòmica
i d’Administració Municipal celebrada el dia 28 d’octubre de 2013, per 5 vots a favor (Grup
Municipal Popular), i 4 abstencions (1 vot de PSOE-Pacte per Eivissa, 1 vot de Movimiento
Ciudadano Epic Ibiza, 1 vot de la regidora no adscrita Sra.Sánchez-Jáuregui, 1 vot d’Eivissa
pel Canvi), proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:
“PROPOSTA D’ACORD
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Vist que les modificacions introduïdes al text de l'Ordenança Fiscal referida a l'Impost sobre
l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana compleix amb les previsions normatives
que regula el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vistos els informes de la Intervenció i Serveis Econòmics, es proposa al Ple de la
Corporació, l’adopció dels següents:
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents la modificació de
l'ordenança fiscal següent:
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Es proposa la següent modificació:
Article 9è.- Quota tributària.
La quota d'aquest impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus impositiu únic
del 27%.
VIGÈNCIA
Les modificacions de la present Ordenança Fiscal aprovades pel Ple de la Corporació en
sessió ---- celebrada el dia ----, publicada l'aprovació definitiva al BOIB de data ---- núm. ----,
entraran en vigor a partir del dia 1 de gener de 2014, 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 22 d'octubre de 2013Sgt.: Juan Mayans Cruz Delegat Área Econòmica i
Admó. Municipal”
El PRESIDENT
DE LA COMISSIÓ
Sgt.:Juan Mayans Cruz

Eivissa a 28 d’octubre de 2013
LA SECRETARIA
DELEGADA
Sgt.:MªCristina Sala Torres”

Intervencions:
Sra. Marí: Proposa debatre els punt 4, 5 i 6 conjuntament.
Sr. Molina: No hi ha problema, només vol un aclariment. Quins criteris s’han aplicat per fer la
reducció?
Sr. Mayans: Un dels criteris fonamentals i bàsic, és que la Sra. Alcaldessa el dia de la seua presa
de possessió va dir que baixaria impostos, i així ha set. Mirant un per un tots els impostos que hi ha
a l’Ajuntament per veure quins eren susceptibles de ser modificats a la baixa, donaren prioritat a
l’IBI introduint una bonificació per a famílies nombroses, a partir de 120.001 euros de valor
cadastral, amb una bonificació derl 65%, mantenint l’anterior del 90% per a un valor inferior a
120.000 euros.
Quan a l'Ordenança referida a l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana, el criteri ha set perquè veuen que poden fomentar el tema econòmic quan a la construcció,
a les petites i mitjanes empreses.
Respecte a l’impost de construccions per baixar-lo un 0,20%, bàsicament s’ha seguit el mateix
criteri que amb l’anterior.
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Sr. Molina: L’IBI el deixen tal i com està per a la majoria dels immobles, només s’introdueix una
categoria per immobles de més valor. Els hauria paregut millor bonificar un poc més l’IBI dels
immobles de menys valor.
Aquesta reducció només afecta a les famílies que tenen més capacitat econòmica. Lògicament no
poden votar a favor d’això, s’abstendran en aquests punts.
Si la intenció de l’equip de govern era beneficiar a tots els ciutadans, ho podrien haver fet diferent.
Han fet una valoració de la repercusió d’aquesta reducció d’impostos en la recaptació municipal?
Sr. Mayans: El tema de les vivendes de 120.001 euros de valor cadastral, abans no existia i l’únic
que han fet és crear-lo per a famílies nombroses, creu que és una bona mesura.
Li encantaria baixar tots els impostos de l’Ajuntament.
Demanen que baixin erls impostos i quan governaven ells els pujaren moltes vegades.
Avui estan d’enhorabona ja que els ciutadans pagaran menys impostos.
Sotmesos els tres punts a votació són aprovats amb els vots a favor de les Sres. Marí, Sansano,
Sánchez, Valladolid, Sánchez-Jáuregui, i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, Larroda i
Villalonga, i l’abstenció de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García, i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz,
Molina i Ferrer.
7è. Aprovació modificació pressupostària MP22/2013 de Suplement de Crèdit:
Donat compte de la proposta d’acord, del tenor literal següent:
“APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA MP22/2013 DE SUPLEMENT DE CRÈDIT
Debatut l’expedient de la Proposta de Modificació Pressupostaria MP22/2013 de Suplement de
Crèdit , la Comissió Informativa Econòmica i d’Administració Municipal celebrada el dia 28 d’octubre
de 2013, per 5 vots a favor (Grup Municipal Popular), i 4 abstencions (1 vot de PSOE-Pacte
per Eivissa, 1 vot de Movimiento Ciudadano Epic Ibiza, 1 vot de la regidora no adscrita
Sra.Sánchez-Jáuregui, 1 vot d’Eivissa pel Canvi), proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del
següent acord:
“PROPOSTA D’ACORD
Apreciada la necesidad de consignar crédito, en el estado de gastos del ejercicio 2013, para hacer
frente a gastos derivados de amortización de deuda, con la finalidad de disminuir el ratio de
endeudamiento.
La financiación de la presente modificación se efectúa con cargo al Remanente de Tesorería para
Gastos Generales, lo cual viene avalado por el Artículo 302 LOEPSF
A la vista del Informe de Intervención nº 22/2013.
Se efectúa la siguiente propuesta a la Comisión de Hacienda:
PRIMERO: Aprobar con carácter inicial el expediente de modificación nº 22/2013 del presupuesto
municipal de gastos por suplemento de crédito al no existir en el Presupuesto del Ayuntamiento
para este ejercicio crédito suficiente para amortizar mayor que la prevista en el Presupuesto y con
la finalidad de disminuir el ratio de endeudamiento. :
ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN
01100/91300
AMORTIZACION DE PRESTAMOS L/P
TOTAL MODIFICACIÓN

IMPORTE
1.500.000,00€
1.500.000,00€
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FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE
MEDIANTE BAJA EN LAS APLICACIONES
APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN
IMPORTE
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS
87000
GENERALES
1.500.000,00€
TOTAL FINANCIACIÓN
1.500.000,00€
SEGUNDO: Exponer al público el expediente aprobado durante el plazo de los siguientes 15 días
hábiles al de la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia, para
que los interesados que señala el artículo 170.1 puedan presentar alegaciones en idéntico plazo
por los motivos que establece el artículo indicado del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Si durante el plazo indicado no hay alegaciones ni reclamaciones esta aprobación inicial se
convertirá en definitiva, sin necesidad de adoptar otro acuerdo que lo declare. Se publicará en el
BOP el resultado de la modificación presupuestaria aprobada y se enviará copia del expediente a la
Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.Eivissa, a 22 de
octubre de 2013.
EL TERCER TENIENTE DE ALCALDE DELGADO DEL AREA DE HACIENDA Fdo.: Joan Mayans
Cruz”.
El PRESIDENT
DE LA COMISSIÓ
Sgt.:Juan Mayans Cruz

Eivissa a 28 d’octubre de 2013
LA SECRETARIA
DELEGADA
Sgt.:MªCristina Sala Torres”

Intervencions:
Sr. Molina: Els agradaria saber perquè aquesta quantitat, i no més o menys, i quina de les
oporacions de crèdit s’amortitzarà.
Sr. Mayans: Aquesta modificació pressupostària és amb la idea de consignar major crèdit, en la
partida pressupostària destinada a amortització de prestecs.
Aquesta quantitat i no una altra, és perquè així ho han decidit els serveis econòmics, però aquest
criteri també ve un poc per tenir la liquiditat suficient de cara a l’exercici 2014.
Sr. Molina: Quines operacions de crèdit s’amortitzaran? El seu sentit del vot serà d’abstenció.
Sr. Ferrer: Són difícils d’entendre tots aquests canvis que s’han fet. Es va demanar un crèdit per a
despesa corrent. Tenen un romanent de 6.800.000 euros. En dos anys, el ràtio d’endeutament de
l’Ajuntament ha pujat un 20%. Aquesta gestió és molt discutible, perquè si tenen romanent no fa
falta demanar un crèdit.
Sr. Mayans: Hi ha molts imprevistos i això els permet agafar aire per l’any que ve. I a més a poder
obtenir prestecs per part de bancs de cara a possibles inversions.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb els vots a favor de les Sres. Marí, Sansano, Sánchez,
Valladolid, Sánchez-Jáuregui, i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, Larroda i Villalonga, i
l’abstenció de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García, i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina i
Ferrer.
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8è. Compensació econòmica a la mercantil CESPA SA derivada dels majors costos de
consum i manteniment dels vehicles i contenidors del servei de recollida de residus sòlids
urbans i selectiva:
Donat compte de la proposta d’acord, del tenor literal següent:
“REVISIO DE PREUS, RESTITUCIÓ DEL REGIM ECONOMIC I REVERSIO DEL CONTRACTE
DE SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS, EN EL SEU TRANSPORT A
L’ABOCADOR I NETEJA VIARIA DEL MUNICIPI D’EIVISSA
Debatut l’expedient de la Proposta de Revisió de Preus, la Comissió Informativa Econòmica i
d’Administració Municipal celebrada el dia 28 d’octubre de 2013, per 5 vots a favor (Grup
Municipal Popular), i 4 abstencions (1 vot de PSOE-Pacte per Eivissa, 1 vot de Movimiento
Ciudadano Epic Ibiza, 1 vot de la regidora no adscrita Sra.Sánchez-Jáuregui, 1 vot d’Eivissa
pel Canvi), proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:
“PROPOSTA D’ACORD
PROPUESTA DEL TERCER TENIENTE DE ALCALDE DELGADO DEL AREA DE MEDIO
AMBIENTE
ANTECEDENTES
1. Acuerdo Plenario de 27 de octubre de 2011 de prrórroga del servicio de residuos sólidos
urbanos.
2. Con fecha 9 de noviembre de 2012, nº de orden 24777, se presenta por parte de la actual
concesionaria del servicio, escrito relativo a “Informe Económico mayores costes de
mantenimiento de vehículos y contenedores”
3. Informe de la Técnico de Medio Ambiente.
4. Informe de la Letrada de contratación, con el conforme del Secretario y el fiscalizado de
Intervención
FUNDAMENTOS
Visto el informe de la Técnica de Medio Ambiente nº 150/12 con REF:SRR, en el que “considera
oportuno aceptar la propuesta de la empresa y proceder al abono de una cantidad mensual en
concepto de mantenimiento y consumo de los vehículos de reciguda ya amortizados, siendo la
cantidad a abonar 14.058,61€ al cual se aplicará el IVA correspondiente.”
Visto el informe de la la Letrada de contratación, con el conforme del Secretario y el fiscalizado de
Intervención.
Visto que en ambos informes manifiestan, que ante la prórroga forzosa, queda justificada, la
revisión del contrato y por lo tanto la cantidad con la que se retribuye al concesionario, para
restablecer el equilibrio económico.
Se efectúa la siguiente propuesta a la Comisión de Hacienda:
PRIMERO: Aprobar la revisión de precios, restitución del régimen económico y revisión del contrato
de recogida de residuos sólidos urbanos, transporte al vertedero y limpieza viaria.
SEGUNDO: Notificar el acuerdo que , en su caso recaiga, al concesionario del contrato.
EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE EIVISSA a 21 de
octubre de 2013 Juan Mayans Cruz”.
Eivissa a 28 d’octubre de 2013
El PRESIDENT
DE LA COMISSIÓ
Sgt.:Juan Mayans Cruz

LA SECRETARIA
DELEGADA
Sgt.:MªCristina Sala Torres”
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Intervencions:
Sr. Molina: L’empresa ha demanat que incrementin la quantitat que se li paga i l’Ajuntament diu
que sí.
Sr. Ferrer:Varen pujar les taxes de fems, i ara han de pagar aquests 14.000 euros perquè no han
fet la feina, que era donar la nova concessió.
Sr. Mayans: Ja que no es paga amortització, es paguen aquest 14.000 euros de les reparacions
que han de fer dels camions.
Els agradaria haver portat ja a aquest Ple la nova licitació, espera que la puguin portar a un dels
propers plens i que ja comenci a funcionar, i que la ciutat tengui el servei que es mereix per al
proper any.
Sr. Molina: On està el plec nou del servei de neteja?
El servei que s’està prestant és insuficient per a les necessitats de la ciutat.
Varen parar el concurs per fer petits ajustos i el varen canviar totalment.
Ara fan una altra xapusa, i els ciutadans seguiran sofrint una concessió de neteja que no es
adequada.
Sr. Ferrer: S’abstendra. Ara els ciutadans pagaran 14.000 euros més cada mes, per una servei que
no tenen. Han passat dos anys i ja haurien d’haver solucionat aquest tema.
Sra. Sánchez-Jáuregui: És veritat que varen parar la contractació que tenia preparada l’equip de
govern anterior, perquè varen veure, d’una manera clara, que no solucionaria els problemes que la
té la ciutat.
Creu que s’està retardant molt el nou plec. Ho volien dur al Ple de juny i encara no ho han dut.
S’abstendra, i demana que els serveis tècncis revisin aquest concepte.
Sr. Mayans: L’amortització dels vehicles no figurava.
És fals que al mes de juny estigués a punt el plec.
Hi ha discrepàncies entre el redactor del plec i els funcionaris municipals. La voluntat de l’equip de
govern és que això s’aprovi quan abans.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb els vots a favor de les Sres. Marí, Sansano, Sánchez,
Valladolid, i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, i Larroda, i l’abstenció de les Sres. Costa,
Boned, Martínez, García, Sánchez-Jáuregui, i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer i Villalonga.
9è. Proposta designació Festes Locals any 2014:
Donat compte de la proposta d’acord, del tenor literal següent:
“PROPOSTA DESIGNACIÓ FESTES LOCALS ANY 2014
Debatut l’expedient de la Proposta de Designació Festes Locals any 2014, la Comissió Informativa
Econòmica i d’Administració Municipal celebrada el dia 28 d’octubre de 2013, per 9 vots a favor (5
vots Grup Municipal Popular, 1 vot de PSOE-Pacte per Eivissa, 1 vot de Movimiento
Ciudadano Epic Ibiza, 1 vot de la regidora no adscrita Sra.Sánchez-Jáuregui, 1 vot d’Eivissa
pel Canvi), proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:
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“PROPOSTA D’ACORD
En relació a l’escrit de la Direcció General de Treball i Salut Laboral del Govern de les Illes Balears
de data 14 d’octubre de 2013, registrat d’entrada en aquest Ajuntament el dia 22 d’octubre de 2013,
on demanen que es determinin les dues festes locals d’aquest municipi per a l’any 2014, pel
present es proposen els dies 5 i 8 d’agost, Festivitats de Ntra. Sra. de les Neus, Patrona, i Sant
Ciriac, Copatró, respectivament.
Eivissa 22 d’octubre de 2013 L’ALCALDESSA,Sgt.: Pilar Marí Torres”.
El PRESIDENT
DE LA COMISSIÓ
Sgt.:Juan Mayans Cruz

Eivissa a 28 d’octubre de 2013
LA SECRETARIA
DELEGADA
Sgt.:MªCristina Sala Torres”

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.
10è. Mocions amb proposta d’acord:
10.1. Moció del grup municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord per demanar
millores a les inversions territorialitzades dels Pressupostos Generals de l’Estat per al 2014, així
com una revisió del finançament de les Illes.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA PER DEMANAR MILLORES A
LES INVERSIONS TERRITORIALITZADES DELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT
PER AL 2014, AIXÍ COM UNA REVISIÓ DEL FINANÇAMENT DE LES ILLES .
Alfonso Molina Jiménez, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'empar del que
estableixen els articles 91.4 i 97.3 del Real Decret 2568/1986 que aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu debat i
aprovació al proper ple ordinari la següent MOCIÓ:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El projecte de llei de Pressupost General de l’Estat (PGE) per a l’any 2014 ha agreujat encara més
la discriminació que pateix l’illa d’Eivissa respecte de la resta de territoris en quant a inversions i
finançament de les necessitats de serveis a la ciutadania.
Si al 2013 ja es va constatar que Eivissa quedava a la cua a l’Estat, sense que els PGE fossin
esmenats durant la seua tramitació parlamentària, un any després ens trobam que la situació era és
molt pitjor. Així, veim com Eivissa ha passat dels 80 milions d’euros de l’últim pressupost socialista
als 16,6 milions d’euros previstos per al 2014, el que suposa una brutal retallada del 78% en només
3 exercicis.
Les dades dels PGE del 2014 són d’una cruesa indiscutible: Al conjunt de les Balears la inversió ha
quedat en 66,08 euros per habitant, enfront a la mitjana estatal de 206,77 euros. Inversions
fonamentals per al nostre municipi han quedat, una vegada més, al calaix, sense que a dia d'avui es
pugui ni tan sols assegurar quan es faran projectes tan importants com la nova depuradora, la seu
dels Jutjats d'Eivissa, la reforma del passeig marítim de ses Figueretes o si es recuperaran ajudes
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ara perdudes com la subvenció per al manteniment de les murades o la totalitat de l'ajuda
inicialment acordada per mantenir obert el Museu Puget.
A més de castigar les Balears en general i Eivissa molt en particular, el Govern de l’Estat ha decidit
aparcar un any més el debat sobre la millora del finançament autonòmic, que era justament el
compromís de les institucions illenques i que suposadament hauria de compensar la retallada de les
inversions que directament arriben de l’Estat.
La injustícia d’aquests PGE i del precari finançament autonòmic és una valoració compartida pels
grups polítics presents en aquest ple, ja que ha estat reconeguda i manifestada amb claredat per
part dels màxims responsables dels partits que en formen part.
Per tot això, el grup PSOE-Pacte presenta la següent
PROPOSTA D'ACORD
1. El ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta el Govern d'Espanya a modificar els pressupostos de l’any
2014 per tal de garantir unes inversions dignes per a la nostra illa i el nostre municipi i que, en tot
cas, no quedin per davall de la mitjana estatal.
2. El ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta el Govern d’Espanya a iniciar de manera immediata la
negociació d’un nou finançament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, recollint mesures
correctores al fet insular i a l’estacionalitat de l’activitat econòmica.
3. El ple de l'Ajuntament d’Eivissa insta els representants d’Eivissa al Congrés i al Senat a defensar
aquestos mateixos acords com a part de les seves obligacions com a representants dels ciutadans
de la nostra illa.
Eivissa, 23 d'octubre de 2013
Sgt. Alfonso Molina Jiménez,
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa.”
Intervencions:
Sr. Molina: Creu que haurien d’estar de dol, perquè la llei més important que és la de pressupostos
generals de l’estat, s’ha oblidat d’Eivissa.
Segurament en un parell de mesos s’aprovaran els pressupostos de l’Ajuntament, i en tot el que té
que veure en inversions, l’equip de govern els ha demanat molta paciència, i ara es troben amb uns
pressupostos generals de l’estat on no apareix Eivissa.
El finançament mitjà de pressupost en els pressupostos de l’estat, ha passat en els tres darrers
exercicis, de 80.000.000 d’euros a 16.000.000 d’euros aquest any.
L’altre dia en el Ple del Consell el grup popular va votar a favor d’aquesta proposta, i li agradaria
pensar que aquí també votaran a favor, perquè porten molts anys sent solidaris amb altres regions,
i creuen que és el moment que altres regions del conjunt de l’Estat siguin solidàries amb l’Illa.
Sr. Marí: Va presentar aquesta moció el dia 23 d’octubre. Des d’aquell dia han passat moltes
coses. Hi ha hagut una esmena als pressupostos de l’estat, arrel de les gestions que ha fet
l’Alcaldessa, que ha sert accetada i que farà que hi hagi més inversions, en concret per la
depuradora 40.000.000 d’euros.
Perquè no en diu res?
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Es necessiten moltes inversions perquè hi ha temes que estan parats fa molt temps, però es van
solucionant temes.
No votaran a favor aquesta moció. En el Consell varen votar a favor perquè encara no hi havia la
notícia de l’esmena.
Sr. Molina: S’alegrarà molt quan la depuradora estigui en marxa. Li pareix molt bé que els hi
aprovin una esmena. Estaran encantats quan s’aprovi. Està per veure.
On està la inversió dels nous Jutjats? Hi havia una dotació pressupostària de 300.000 euros.
La Peixateria i el Mercat Vell que estaven en pressupostos, on estan?
El Passeig de Figueretes, que estava acordat amb el Ministeri de Medi Ambient on està?
El tema de la urbanització del Parc de Can Escandell, que s’havia fet un conveni amb el SEPES, on
està?
Hi ha una llista molt llarga de coses que ara estan parades.
La situació pot ser que sigui millor que la setmana passada però creu que no és per celebrar-ho.
Està per veure que la intenció es faci realitat.
Creu que a l’equip de govern l’interessaria recolzar aquesta proposta, perquè és bona per a la
ciutat.
Sr. Villalonga: La qüestió fonamental és si com a Illa i com a municipi tenen el que es mereixen.
Creu que estan discriminats econòmicament, tant des de Palma com des de Madrid, per tant el seu
grup recolzarà la moció.
Tenen discriminació tant quan governen uns com els altres.
Sr. Marí: Pel que fa al tema del jutjat hi ha 300.000 euros previstos en el pressupost per a la
redacció del projecte.
El projecte del Passeig de Figueretes no podia avançar perquè no estaven previstes les
expropiacions. Ho ha de fer el Ministeri.
No ha mencionat el tema del parador que està molt avançat. L’important no és qui ho ha
aconseguit, sinó treballar en benefici dels ciutadans.
No poden acceptar la moció, perquè la situació de quan la va presentar han canviat.
Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb els vots en contra de les Sres. Marí, Sansano,
Sánchez, Valladolid, Sánchez-Jáuregui, i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, i Larroda, i
l’abstenció de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García, i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer
i Villalonga.
10.2.- Moció del grup municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord per defensar la
continuïtat del Club Nàutic d’Eivissa.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA PER
DEFENSAR LA CONTINUÏTAT DEL CLUB NÀUTIC D'EIVISSA.
Lurdes Costa Torres, regidora del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'empar del que
estableixen els articles 91.4 i 97.3 del Real Decret 2568/1986 que aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu debat i
aprovació al proper ple ordinari la següent MOCIÓ:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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El Club Nàutic d’Eivissa és una entitat social i esportiva sense ànim de lucre fundada l’any 1925 per
a la promoció d’activitats nàutiques i que gestiona des de llavors diferents espais dins el port de la
ciutat d’Eivissa.
Atenent a la seva trajectòria històrica i a la importància actual del Club Nàutic i gràcies a l’esforç de
la seua directiva i massa social, que va rebre el suport i mobilització de les institucions de l’illa, l’any
2009 va ser possible la consecució de la declaració d’interès estratègic o rellevant de l’entitat, fet
que va li permetre optar a la possibilitat de sol·licitar una pròrroga de la concessió per a la gestió
dels espais que ocupa, la qual era a punt de finalitzar.
Per tal d’aconseguir l’autorització de la pròrroga, el Club Nàutic d’Eivissa necessita de l’aprovació
d’un projecte de reforma de les instal·lacions que sigui viable econòmicament per a l’entitat. No
obstant, el referit projecte s’està trobant amb importants dificultats durant la seua tramitació, fet que
està posant en perill l’obtenció de la pròrroga i, per tant, la continuïtat del Club.
Atenent que el Club Nàutic va rebre en 2009 la Medalla d'Or de la ciutat d'Eivissa, amb el vot
unànime de tots els grups polítics, per la seua trajectòria històrica i importància per al conjunt de la
ciutat d’Eivissa a nivell social i esportiu.
Atenent les dificultats que s’està trobat l’entitat per aconseguir l’aprovació del projecte de reforma
de les instal·lacions, necessari per a l’obtenció de la pròrroga de la concessió, es planteja la
següent
PROPOSTA D'ACORD
1. El ple de l'Ajuntament d'Eivissa ratifica el seu reconeixement i suport al Club Nàutic d’Eivissa per
la seua importància històrica i actual en la vida social i esportiva de la ciutat d’Eivissa.
2. El ple del d’Eivissa acorda que l'alcaldessa i l'equip de govern municipal assumeixin el
compromís i la responsabilitat de realitzar totes aquelles gestions que siguin necessàries davant del
Govern de les Illes Balears i de l’Autoritat Portuària de Balears per tal d’assegurar la continuïtat del
Club Nàutic d’Eivissa.
Eivissa, 23 d'octubre de 2013
Sgt. Lurdes Costa Torres
Regidora del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa.”
10.4.- Moció del grup municipal Eivissa pel Canvi, amb proposta d’acord per tal de demanar la
continuïtat del Club Nàutic d’Eivissa.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EIVISSA PEL CANVI
Per la continuïtat del Club Nàutic D’Eivissa
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 MOTIU:
El Club Nàutic d'Eivissa es troba en aquests moments en una situació delicada i donada la
importància d'aquesta societat, sense ànim de lucre, tant a nivell esportiu com social, dins la nostra
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ciutat i la nostra illa. Per tot això el nostre grup municipal presenta al Ple de l’Ajuntament les
següents propostes
ACORD:
1 L'Ajuntament d'Eivissa ratifiqui el seu total suport al Club nàutic Eivissa
2 Que es demani a l'Autoritat Portuària la renovació i ampliació de la concessió del Club Nàutic
d'Eivissa
3 Que aquest suport es visualitzi amb una presència política per part del equip de govern d'aquest
ajuntament en les futures reunions on es debati la concessió d'aquesta entitat
Eivissa, 28 d’Octubre de 2013
Signat:
Vicent Ferrer Barbany
Portaveu del grup municipal d’ExC”
Sr. Marí: Com que hi ha aquestes dues mocions que coincideixen, s’ha acordat per part del
consistori elevar a la consideració del Ple una declaració institucional unànime per part de tots els
grups. En aquest cas es retiren de l’ordre del dia les mocions abans transcrites, punts 10.2 i 10.4.
Demana al Sr. Secretari que llegeixi la declaració.
Per part del Sr. Secretari es procedeix a la lectura de la declaració institucional següent:
“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L'AJUNTAMENT EN SUPORT I EN DEFENSA DE LA
CONTINUÏTAT DEL CLUB NÀUTIC D'EIVISSA
Els portaveus dels grups municipals Moviment Ciutadà EPIC Eivissa, Eivissa pel Canvi, PSOEPacte per Eivissa i Partit Popular i la regidora no adscrita de l'Ajuntament d'Eivissa, d'acord amb
l'establert en l'article 97 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals (Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre), presenten per al seu debat i aprovació pel Ple
municipal la següent DECLARACIÓ INSTITUCIONAL.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Club Nàutic d’Eivissa és una entitat social i esportiva sense ànim de lucre fundada l’any 1925 per
a la promoció d’activitats nàutiques i que gestiona des de llavors diferents espais dins el port de la
ciutat d’Eivissa.
Atenent a la seva trajectòria històrica i a la importància actual del Club Nàutic i gràcies a l’esforç de
la seua directiva i massa social, que va rebre el suport i mobilització de les institucions de l’illa, l’any
2009 va ser possible la consecució de la declaració d’interès estratègic o rellevant de l’entitat, fet
que va li permetre optar a la possibilitat de sol·licitar una pròrroga de la concessió per a la gestió
dels espais que ocupa, la qual era a punt de finalitzar.
El Club Nàutic d’Eivissa es troba en aquests moments en una situació delicada i donada la
importància d’aquesta societat, sense ànim de lucre, tan a nivell esportiu como social, dins la nostra
ciutat i la nostra illa.
Per tal d’aconseguir l’autorització de la pròrroga, el Club Nàutic d’Eivissa necessita de l’aprovació
d’un projecte de reforma de les instal·lacions que sigui viable econòmicament per a l’entitat. No
obstant, el referit projecte s’està trobant amb importants dificultats durant la seua tramitació, fet que
està posant en perill l’obtenció de la pròrroga i, per tant, la continuïtat del Club.
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Atenent que el Club Nàutic va rebre en 2009 la Medalla d’Or de la Ciutat d’Eivissa, amb el vot
unànime de tots els grups polítics, per la seua trajectòria històrica i importància per al conjunt de la
ciutat d’Eivissa a nivell social i esportiu.
Atenent les dificultats que s’està trobant l’entitat per aconseguir l’aprovació del projecte de reforma
de les instal·lacions, necessari per a l’obtenció de la pròrroga de la concessió, es planteja la
següent
PROPOSTA D’ACORD
1. El ple de l’Ajuntament d’Eivissa ratifica el seu reconeixement i suport al Club Nàutic
d’Eivissa per la seua importància històrica i actual en la vida social i esportiva de la ciutat
d’Eivissa.
2. El ple de l’Ajuntament acorda demanar a l’Autoritat Portuària la renovació i ampliació
d’espai físic dins del mirall d’aigua del port d'Eivissa de la concessió del Club Nàutic
d’Eivissa.
3. Que aquest suport es visualitzi amb una presència política per part del equip de Govern
d’aquest Ajuntament en les futures reunions on es debati la concessió d’aquesta entitat.
4. Finalment, el ple de l’Ajuntament d’Eivissa acorda que l’alcaldessa i l’equip de Govern
municipal assumeixin el compromís i la responsabilitat de realitzar totes aquelles gestions
que siguin necessàries davant del Govern de les Illes Balears i de l’Autoritat Portuària de
Balears per tal d’assegurar la continuïtat del Club Nàutic d’Eivissa.
Alejandro Marí Ferrer
Portaveu del Grup Municipal Popular
Vicente Ferrer Barbany
Portaveu del Grup Eivissa pel Canvi

Lurdes Costa Torres
Portaveu del Grup PSOE-Pacte per Eivissa
Antonio Villalonga Juan
Portaveu del Grup Moviment Ciutadà EPIC

Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez
Regidora no adscrita”
Intervencions:
Sra. Costa: Reiteren que estan d’acord amb aquesta declaració institucional, que ha partit a
suggeriment de les mocions presentades pels grup PSOE-PACTE i Eivissa pel Canvi, i que
l’objectiu que tenien era poder aconseguir aquesta declaració unànime, consensuada i conjunta.
Varen entendre que aquesta declaració institucional millorava la proposta inicial i aconseguien
aquesta unanimitat, que creu que necessita la ciutat d’Eivissa, el Club Nàutic i el Port en el seu
conjunt. Demana a l’Alcaldessa que lluiti i que, com a membre del Consell d’Administració
d’Autoritat Portuària, que és on s’ha de aprovar aquesta concessió, parli del club nàutic i intervengui
en nom de tota la Corporació perquè això sigui una realitat quan abans.
Sr. Ferrer: Està molt content de què s’arribi a un acord del Ple, per recolzament d’aquesta societat,
que té unes connotacions molt especials. Com el Club Nàutic d’Eivissa en queden molt pocs a
Espanya ja que és un club social que està obert per a tothom, i ha mantingut sempre un equilibri
molt fort entre el seu manteniment i recolzar l’esport, que ha representat un esforç gran pels socis,
però que ha donat un resultats molt importants. Té 1100 socis i no hi ha moltes societats a l’Illa que
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tenguin aquest nombre de socis. El seu palmarès és: un campionat del món, un tercer del món, un
novè del campionat del món, un campionat d’Europa, tres subcampionats d’Europa, dos quarts
d’Europa, i un cinquè d’Europa, vint-i-un campionats d’Espanya, setze subcampionats d’Espanya, i
nou copes d’Espanya. No compta els tercers llocs d’Espanya perquè s’allargarien molt, i tampoc
compta els campionats de Balears, perquè anualment arriben a guanyar en quasi totes les
categories. Tot això demostra que un club amb un situació precària fa un esforç molt gran per
l’esport. També vol recordar que l’escola de vela del Club Nàutic, és l’escola municipal vela, on tots
els nens de la ciutat poden practicar aquest esport amb el suport del Club i de l’Ajuntament.
El Club Nàutic té un funció social molt important a la ciutat, perquè sempre ha estat molt lligat a la
ciutat en tots els sentits. També es fan activitats per a gent major. Està molt content de que tot
l’Ajuntament estigui d’acord de què aquesta societat mantengui la seua feina esportiva.
Sra. Marí: El dia 14 d’octubre el nou President d’Autoritat Portuària, Sr. Pons es va reunir amb ella,
i li va expressar totes les preocupacions de l’Ajuntament, com la reforma del Port i també la del Club
Nàutic. L’hi va manifestar que ell venia d’un club nàutic i que estava molt sensibilitzat amb aquest
tema, i que recolzava qualsevol iniciativa.
Sr. Marí: Per part de l’Ajuntament se li donarà tot el suport, i està a disposició per ajudar en tot el
que pugui. L’equip de govern està molt sensibilitzat amb tota la situació del Club Nàutic.
Al 2009 el grup popular ja va presentar una moció, en la qual més o menys es demanava el mateix.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.
10.3.- Moció del grup municipal Eivissa pel Canvi, amb proposta d’acord per tal de demanar la
continuïtat del Consorci de Mobilitat.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EIVISSA PEL CANVI:
Per demanar la continuïtat del Consorci de Mobilitat
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 MOTIU:
A causa de la problemàtica que han aparegut aquests dies sobre les línies autobusos n º 35 i n º 45,
Per tot això el nostre grup municipal presenta al Ple de l’Ajuntament les següents propostes
ACORD:
Prendre l'acord d'aquesta corporació per demanar al Consell que torni a posar en funcionament el
Consorci de Mobilitat. Perquè hi hagi una unitat de criteris en les línies i serveis d'autobusos
Eivissa, 28 d’Octubre de 2013
Signat:
Vicent Ferrer Barbany
Portaveu del grup municipal d’ExC”
Intervencions:
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Sr. Ferrer: La moció ve donada pel que ha sortit en els mitjans de comunicació, sobre la
problemàtica que hi ha hagut amb el tema dels autobusos, en concret de les línies 45 i 35. El
Consorci de Mobilitat tenia una funció clara, que era unificar criteris, revisar els serveis, tenir una
visió conjunta de tota la mobilitat de l’Illa, i donava moltes facilitats per no trobar-se amb aquesta
situació amb la qual es troben ara. Per això la seua proposta és en el sentit de que l’Ajuntament
demani que es torni a posar en funcionament el Consorci de Mobilitat, perquè seria un benefici per
a l’Ajuntament que el Consorci controlés els criteris de funcionament de tot el transport públic.
Sr. Villalonga: Ha presentat una moció relativa al taxis, perquè és necessari que hi hagi un òrgan
supramunicipal que ho reguli, per la qual cosa recolza la moció del Sr. Ferrer.
Sr. Mayans: Recolzaran la moció. El Consorci no està dissolt però l’han de fer funcionar. Aquest
Consorci estava recolzat econòmicament pels Ajuntament, i hi ha Ajuntaments que no han pagat les
quotes. Donaran trasllat d’aquesta proposta al Consell Insular com a responsable del transport
públic.
Sr. Ferrer: Vol agrair que recolzin la moció. Creu que és un bé per a la ciutat, i és fonamental per
donar viabilitat al transport públic.
Sr. Ruiz: El Consorci es va crear l’anterior legislatura, i va posar ordre al transport públic de l’Illa.
Ara el servei no va bé, per la qual cosa felicita al Sr. Mayans que recolzi la moció, que sigui
bel·ligerant amb els seus companys del Consell. Té l’ajuda de l’oposició per treballar en la millora
del servei de transport públic, que és el més important, i no poden permetre que les taquilles de
l’estació d’autobusos encara avui estiguin tancades. Espera que el Consell els hi faci cas.
Sr. Mayans: Quan diu que no tenen competències en el transport públic, no ho diu per treure’s cap
problema de damunt, és el Consell Insular qui les té Les úniques competències que té l’Ajuntament
són les referides a l’estació, per tant el que fan és que l’estació funcioni. Creuen adient que el
Consorci de Mobilitat es posi en funcionament, i es posin damunt de la taula els problemes que
vagin sorgint.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.
10.5.- Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d’acord per tal que es redacti i s’aprovi el
reglament intern del funcionament de GPS dels taxis.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza, al
amparo del art. 87 de la ley 20/2006, de 15 de diciembre, Municipal y de Régimen Local de las
Islas Baleares
EXPONE
Que en el Reglament de la gestió mitjançant tecnologia de posicionament per satèllit de la
flota del servei de transport urbà de viatgers en automòbils lleugers de lloguer amb conductor del
Ayuntamiento de Eivissa fue aprobado en sesión ordinaria el día treinta de abril de 2013.
Que en el artículo número 5.i) del mismo, se indica:
"La configuració de l'assignació de serveis per la central es definirà en un reglament intern
de funcionament del sistema que haurà de ser aprovat per l'Ajuntament i es realitzarà d'acord amb
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el següents paràmetres: nombre de zones per a localitzar un taxi, característiques dels taxis i
recerca de taxis sobre la base del seu estat."
Así mismo, para conocer la situación real de nuestro municipio en esta materia es preciso
realizar un estudio riguroso y completo del servicio de taxis. Como determinar por ejemplo: las
paradas que requieren más atención del servicio, las que se encuentran con un exceso de oferta, el
destino más habitual de los servicios, el equilibrio o desequilibrio entre la oferta y demanda de taxis
en el municipio, etcétera.
Hay que destacar que, de cara a la temporada turística 2014, en base a las necesidades de
cada una de las paradas -de las que ya existe documentación- y mediante el control que ofrece el
sistema GPS, se pueden proponer una serie de servicios mínimos en la distintas paradas con el fin
de ofrecer una mejor distribución del servicio público.
SOLICITA
Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal las siguientes:
PROPUESTAS DE ACUERDO
1.- Redacción y aprobación del reglamento interno de funcionamiento de GPS de taxis en el
plazo máximo de dos meses.
2.- Realización de un estudio sobre las necesidades del servicio de taxis que contemple,
entre otros, el conocimiento de los siguientes aspectos:
Las paradas que se encuentran con exceso de demanda; fecha y hora.
Las paradas que se encuentran con exceso de oferta; fecha y hora.
La distribución física de los taxis en la isla; fecha y hora.
El tipo de servicio que realizan: urbano, interurbano, a barrios concretos, hoteles,
centros de ocio, etc.
3.- Establecer servicios mínimos de recogida en las distintas paradas de taxis del municipio.
4.- Proponer al Consell de Alcaldes, la creación de un órgano supramunicipal de gestión del
taxi, con un área de prestación conjunta.
Eivissa, a 28 de octubre de 2013
Fdo. Antonio Villalonga Juan”
Intervencions:
Sr. Villalonga: El 30 d’abril d’enguany es va aprovar el Reglament del GPS, i faltava el reglament
intern del funcionament del GPS, cosa que no s’ha fet. Actualment el GPS està en proves fins al
febrer. El reglament és fonamental perquè si es gestiona bé podrien saber el que passa amb els
taxis del municipi, on estan cada dia i cada hora. A continuació llegeix la proposta d’acord.
Proposa canviar la redacció del punt primer, en comptes de donar un termini de dos mesos, que
sigui abans d’acabar el termini de prova.
També canviar la redacció del punt quart, i en comptes de proposar el Consell d’Alcaldes, que sigui
el Consorci de Mobilitat el que estudiï la gestió del taxi amb una àrea de prestació conjunta.
Si no es fa aquest reglament intern hi haurà moltes carències.
Sr. Mayans: Està d’acord amb la modificació del primer punt.
Quan al punt segon en el punt de distribució física dels taxis a l’Illa, a dia d’avui hi ha un sistema de
satèl·lit implantat a tres municipis que és el mateix, i que és incompatible amb Sant Joan i Santa
Eulàlia.
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Quan a l’estudi de les necessitats, miraran si a nivell municipal es pot fer. Afegiria que sempre que
hi hagi disponibilitat econòmica, en cas que s’hagi de encarregar fora.
Respecte al punt tercer, a l’hivern no hi ha problemes, però a l’estiu seria bo tenir aquest control,
per part del departament de mobilitat i de la policia local.
Quan al punt quart, li agradaria canviar-lo per, proposar al Consell d’Alcaldes, que estudiï la
viabilitat i procedència per a una millor prestació del servei públic del taxi.
Sr. Villalonga: Accepta les modificacions, però vol que tengui en compte que el servei de taxis és
públic i l’ens que defèn el servei públic és l’Ajuntament. Partint de la base que és l’Ajuntament qui
ho té que regular, considera que és el que té que fixar les normes per a aquest servei.
Ofereix la seua col·laboració per a confeccionar el reglament intern, així com per establir els serveis
mínims de les parades.
Sr. Ruiz: Estan d’acord en tot el que sigui millorar un servei públic. Estan d’acord amb tot el que ha
dit el Sr. Mayans, però creu que no cal fer cap organisme supramunicipal. Estarien d’acord que en
comptes del Consell d’Alcaldes, aquest tema s’inclogui dins del Consorci de Mobilitat. També
ofereixen la seua ajuda a l’hora d’aportar el que creuen que pot anar bé per aquest reglament
intern. Si és així votaran a favor.
Sr. Mayans: Estan d’acord en tot. No li ha quedat clar si el Sr. Villalonga està d’acord en modificar
el punt quart com li ha dit abans, de proposar que sigui el Consorci de Mobilitat quei estudiï la
viabilitat i procedència d’un òrgan supramunicipal de gestió el taxi.
Hi ha un Pla de Mobilitat fet a l’anterior legislatura, el qual es va usar per motivar la creació de set
llicències per a aquest any, per tant miraran si aquest Pla també contempla tot el que diu el punt
dos de la moció, i en el cas que no estigui previst en el Pla, sempre i quan hi hagi disponibilitat
econòmica, veure si es podria encarregar o si els serveis tècnics municipals el poden fer.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat, segons es detalla a continuació:
“PROPUESTAS DE ACUERDO
1.- Redacción y aprobación del reglamento interno de funcionamiento de GPS de taxis antes
de la finalización del periodo de prueba.
2.- Realización de un estudio sobre las necesidades del servicio de taxis que contemple,
entre otros, el conocimiento de los siguientes aspectos, siempre que haya disponibilidad
presupuestaria, para el supuesto que se tenga que encargar:
Las paradas que se encuentran con exceso de demanda; fecha y hora.
Las paradas que se encuentran con exceso de oferta; fecha y hora.
La distribución física de los taxis en la isla; fecha y hora.
El tipo de servicio que realizan: urbano, interurbano, a barrios concretos, hoteles,
centros de ocio, etc.
3.- Establecer servicios mínimos de recogida en las distintas paradas de taxis del municipio.
4.- Proponer al Consorcio de Movilidad que estudie la viabilidad i procedencia, para una
mejor prestación del servicio público del taxi, de la creación de un órgano supramunicipal de gestión
del taxi, con un área de prestación conjunta.
10.6.- Moció de la Regidora No Adscrita, Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Matínez, amb proposta
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d’acord sol·licitant a la Comissió Informativa Especial la verificació dels imports pagat en concepte
de publicitat i comunicació institucional durant els anys 2007, 2008, 2009 i 2010 i els seus suports
documentals garantint els principis de concurrència i publicitat.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“MOCIÓN CON PROPUESTA DE ACUERDO PLANTEADA COMO CONCEJAL NO ADSCRITA
SOLICITANDO A LA COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN LA
VERIFICACIÓN DE LOS IMPORTES PAGADOS EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DURANTE LOS AÑOS 2007, 2008, 2009 Y 2010 Y SUS
SOPORTES DOCUMENTALES GARANTIZANDO LOS PRINCIPIOS DE CONCURRENCIA Y
PUBLICIDAD.
Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez, Concejal no Adscrita, al amparo de lo que establecen los
artículos 91.4 y 97 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su debate y
aprobación al próximo Pleno Ordinario la siguiente MOCIÓN:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PRIMERO.- Como consecuencia de la cuestión derivada de las facturas del segundo semestre del
año 2012, debidas al periódico de Ibiza y Formentera SLU, del rotativo Prensa Pitiusa, que habían
sido llevadas a la Comisión Informativa Económica y de Administración Municipal de fecha 22 de
marzo de 2013, previa a la oportuna sesión Plenaria, para su conocimiento extrajudicial de crédito y
ante la polémica de orden administrativo y mediático generada, como Alcaldesa de la ciudad de
Eivissa, por el principio de transparencia debido a los ciudadanos y para el esclarecimiento de los
hechos, anuncié que se abriría una Comisión Informativa Especial de Investigación.
En sesión Plenaria de fecha 8 de abril de 2013 se adoptó, por unanimidad, el acuerdo de constituir
una COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN, con la finalidad de aclarar las
cantidades, formas de contratación y empresas contratadas en materia de publicidad y
comunicación en el Ayuntamiento de Eivissa, desde el año 1995 hasta el año 2013.
Posteriormente, en sesión Plenaria de 30 de abril de 2013, por los grupos municipales PSOEPACTE PER EIVISSA, EIVISSA PEL CANVI y EPIC EIVISSA, se presentó una moción con
propuesta de acuerdo y con carácter de urgencia en relación a la Comisión Informativa Especial de
Investigación; como consecuencia de dicha moción y tras el debate correspondiente, recogido en el
acta de dicha sesión Plenaria, se sustituyó el objeto del primer acuerdo y se adoptó, también por
unanimidad, el siguiente:
“PRIMER BLOQUE: ANÁLISIS DE LA EFECTIVA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.
Los pagos autorizados (abonados o pendientes de abono) POR ANUNCIOS
INSTITUCIONALES a Periódico de Ibiza y Formentera SLU desde el 10.06.11 hasta hoy.
1.

Los pagos relativos a ANUNCIOS INSTITUCIONALES realizados a este grupo de

publicidad desde junio de 2007 hasta mayo de 2011.
2

Los pagos realizados A MEDIOS LOCALES DE COMUNICACIÓN en concepto de

ANUNCIOS INSTITUCIONALES desde 1995 a mayo de 2007.
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SEGUNDO BLOQUE: ANÁLISIS DEL REPARTO GLOBAL DE LA PUBLICIDAD
INSTITICIONAL A LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN (JUNIO 1995
HASTA HOY).
Se atenderá de la siguiente manera:
Junio 2011-hasta hoy: Análisis del gasto presupuestado y composición porcentual del
reparto por medios de comunicación.
3

Junio 2007-mayo 2011: Análisis de todas las anualidades completas en el sentido

anterior.
4.

Junio de 1999- mayo 2007: Análisis de todas las anualidades completas en el

sentido establecido.
1. Junio de 1995-mayo 1999: En el mismo sentido que los anteriores.”
SEGON.- Facilitar a tots els membres de la Comissió Informativa Especial els dos informes
elaborats pel Cap de Gabinet d'Alcaldia relatius a l'acord publicitari amb el Grup Prensa
Pitiusa i al pagament de les factures.
TERCER.- Establir el termini d'un mes com a màxim per cobrir els objectius fixats per a la
Comissió Informativa Especial, sense perjudici que aquests pugui acordar si fos necessari
ampliar aquest termini. Amb l'objectiu de complir amb el mateix s'acorda igualment la
realització de reunions amb periodicitat setmanal.
QUART.- Donar la possibilitat a la Comissió Informativa Especial de proposar la
compareixença de les persones que consideri necessari per tal que puguin explicar al si de
la mateixa els fets objecte d'estudi i la seva gestió en els mateixos.
Tot això d'acord amb el pla de treball aprovat a la sessió constitutiva de la comissió
informativa especial, que també s'acompanya a aquesta moció per a la seva ratificació
plenària.”
La Comisión con una celeridad encomiable abordó el primer bloque <<Los pagos autorizados
(abonados o pendientes de abono) POR ANUNCIOS INSTITUCIONALES a Periódico de Ibiza y
Formentera SLU desde el 10.06.11 hasta hoy>>, con reuniones semanales, en 17 días realizaron
todo el trabajo del citado bloque y emitieron el pertinente dictamen y sus conclusiones en fecha 17
de mayo de 2013.
SEGUNDO.- Como consecuencia de las publicaciones realizadas al respecto por el periódico Diario
de Ibiza, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, abrió Diligencias de
Investigación Penal nº 16/2013; diligencias que concluyeron con fecha 26 de julio de 2013,
mediante la denuncia del Ministerio Fiscal al Juzgado contra mi persona, solicitando la
incoación de Diligencias Previas por un presunto delito de prevaricación administrativa; al
entender que se había adjudicado la publicidad y comunicación institucional al periódico de
Ibiza y Formentera SLU (prensa pitiusa), prescindiendo del procedimiento administrativo de
contratación previsto en el artículo 138 TRLSP, que garantiza los principios de concurrencia
y publicidad que han de presidir la contratación del sector público. Así lo deduce de la
documentación remitida por el Ayuntamiento, por el periódico de Ibiza y Formentera y por la copia
de las facturas ya remitidas “…por parte del grupo Socialista y de Eivissa pel Canvi del
Ayuntamiento de Ibiza…”
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TERCERO.- Que habiendo examinado las declaraciones de los 347 del Ayuntamiento de Eivissa,
de los años 2007, 2008, 2009 y 2010, se verifica que en dichos años el Ayuntamiento de Eivissa
gastó en publicidad y comunicación institucional, directamente o a través de agencias,
aproximadamente las siguientes cantidades:
Año 2007………… 600.000,00.- €
Año 2008………… 450.000,00.- €
Año 2009………… 300.000,00.- €
Año 2010………… 280.000,00.- €
Según certificado emitido por el Secretario Accidental de la Corporación con fecha 10 de junio de
2013, en el que se especifica de acuerdo con los datos que obran en el Negociado de Contratación,
cuales son los procedimientos de licitación relacionados con publicidad institucional de la
Corporación, durante el término comprendido entre el año 1995 y 2012 y con respecto a los años
antes citados, se corresponden los siguientes:
Expediente 64/06, adjudicado el 6 de febrero de 2007, a la entidad Dayax S.A. Publicidad y
Marqueting, por el importe de 29.517,36.- €
Expediente 1/08, adjudicado el 5 de mayo de 2008, a la entidad Diario de Ibiza S.A., por el importe
de 29.000,00.- €
Expediente 15/09, adjudicado el 18 de junio de 2009, a la entidad Dayax S.A. Publicidad y
Marqueting., por el importe de 36.608,20.- €
Es decir:
PAGOS REALIZADOS

CONTRATACIÓN EFECTUADA

Año 2007………… 600.000,00.- €
Año 2008………… 450.000,00.- €
Año 2009………… 300.000,00.- €
Año 2010………… 280.000,00.- €

29.517,36.- €
29.000,00.- €
36.608,20.- €

Por lo tanto, se han gastado en dichos 4 años un total de 1.830.000,00.- € y solo hay contratación
por importe de 95.125,56.- €
Por ende, se pagaron sin ningún tipo de contratación un total de 1.820.484,00.- €
En virtud de lo que antecede se plantea la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Que por el Pleno se acuerde ordenar a la Comisión Informativa Especial de Investigación que, al
tratarse de años sometidos a investigación según el acuerdo Plenario de 30 de abril de 2013:
PRIMERO.- Que investigue, de manera inmediata, solicitando los documentos e informes, en su
caso pertinentes, para verificar la certeza y realidad de los datos puestos de manifiesto en el
exponendo tercero de la exposición de motivos de esta moción.
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En la investigación deberán tenerse en cuenta los pagos realizados directamente, a través de
agencias de publicidad o, incluso, fraccionados.
SEGUNDO.- Que verificados fehacientemente los datos de esta moción puestos de manifiesto,
emitan el preceptivo informe del que deberán dar cuenta sin dilación, por el principio de
transparencia a todos los ciudadanos y ciudadanas de este municipio.
Que, asimismo, den cuenta al Ministerio Fiscal del Tribunal Superior de Justiia de Baleares, por si al
haber pagado dichas cantidades prescindiendo del procedimiento administrativo de contratación
previsto en el artículo 138 TRLSP, que garantiza los principios de concurrencia y publicidad que
han de presidir la contratación del sector público, pudiera ser constitutivo de algún tipo de delito.
En Eivissa, 25 de octubre de 2013
Fdo: Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez
CONCEJAL”
Intervencions:
Sra. Sánchez-Jáuregui: Abans d’exposar la moció, vol dir que a l’apartat tercer de l’exposició de
motius, quan transcriu els expedients de contractació, a l’expedient 15/09 el nom de l’adjudicatari
està equivocat perquè en realitat és Diario de biza, SA. És un error material, demana que es
corregeixi.
Com a conseqüència de la qüestió derivada de pagaments pendents al periòdic de Ibiza y
Formentera SLU de Prensa Pitiusa, del segon semestre de 2012, es va crear una polèmica de
caràcter administratiu, però també mediàtic important. A rel d’aquesta polèmica, el grup de
l’oposició PSOE-PACTE va demanar que s’obrís una comissió d’investigació per a investigar des
del 2011 fins a març de 2013. En aquell moment com a Alcaldessa, va entrendre que pel principi de
transparència degut al ciutadans, la investigació havia de ser des de l’any 2000.
Quan aquest tema es va sotmetre a debat del Ple de data 8 d’abril de 2013, entre altres coses, es
va acordar per unanimitat que s’obrís aquesta comissió informativa especial, amb la finalitat d’aclarir
les quantitats, formes de contractació i empreses contractades en matèria de publicitat i
comunicació a l’Ajuntament d’Eivissa, des de l’any 1995 fins a l’any 2013.
Posteriorment aquest acord va ser modificat en la sessió de 30 d’abril de 2013, a rel d’una moció
presentada pels grups PSOE-Pacte per Eivissa, Eivissa pel Canvi i EPIC Eivissa.
Vol recordar que aquesta comissió, amb una celeritat encomiable va abordar el primer bloc, amb
reunions setmanals com s’havia acordat. Amb 17 dies varen realitzat tot aquest treball, i varen
emetre unes conclusions amb data 17 de maig de 2013. Conclusions que varen ser molt importants
per al moment de prendre la decisió de dimitir com a Alcaldessa.
Com a conseqüència de les publicacions realitzades al respecte pel Diario de Ibiza, la Fiscalia del
Tribunal Superior de Justícia de las Islas Baleares, va obrir Diligències d’Investigació Penal nº
16/2013; diligències que varen concloure amb data 26 de juliol de 2013, mitjançant la denuncia del
Ministeri Fiscal al Jutjat contra la meua persona, sol·licitant la incoació de Diligències Prèvies per un
pressumpte delicte de prevaricació administrativa; al entendre que s’havia adjudicat la publicitat i
comunicació institucional al periòdic de Ibiza y Formentera SLU (prensa pitiusa), prescindint del
procediment administratiu de contractació previst a l’article 138 TRLSP, que garantitza els principis
de concurrència i publicitat que han de presidir la contractació del sector públic. Això vol dir que
totes les quantitats que excedeixen de 18.000 euros, han de tenir un expedient de contractació.
A més del contingut d’aquesta denuncia, al Ple de 26 de setembre va formular unes preguntes,
respecte a quantes reunions havia fet la comissió des de la data d’emissió de les conclusions, que
va ser el dia 17 de maig de 2013. També demanava pel sistema de treball que estava portant a
terme, i si com a conseqüència de les reunions que s’haguessin fet, ja s’havia arribat a una
conclusió. Li varen contestar per escrit en el mateix Ple.
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Vol recordar que en el Ple de 26 de febrer varen aprovar per unanimitat, una moció presentada pel
Sr. Villalonga del grup EPIC, en la qual es demanava més transparència en la gestió de les
administracions públiques. Això és el que l’ha portat a fer el tercer exponent de l’exposició de
motius.
Vol posar de manifest que totes les dades que donarà a continuació, els ha tret de documents
fefaents d’aquest Ajuntament, perquè les quantitats gastades els ha tret de les declaracions 347 de
l’Ajuntament. Els expedients de contractació que hi ha hagut aquests anys, els ha tret d’un certificat
del Secretari de la Corporació. Dona compte de les despeses en publicitat i comunicació
institucional, i dels expedients de contractació, dades que figuren a la moció.
Per tant si tot el que excedeix de 18.000 euros ha de tenir expedient de contractació, és obvi que
s’ha pagat molt sense estar emparat per expedient de contractació. Per això entén que, d’acord
amb els acords de les sessions plenàries de 8 i 30 d’abril, pel principi de transparència i
responsabilitat de tots els membres de la Corporació, el Ple ha de demanar a la Comissió que
investigui de forma immediata, sol·licitant els documents i informes pertinents, per verificar la
certesa i realitat de les dades que s’han posat de manifest a l’exponent tercer de la moció. En la
investigació hauran de tenir en compte pagaments realitzats a través d’agències o fraccionat. Com
a conseqüència del que resulti d’aquest primer apartat, demana que verificades les dades posades
de manifest a la moció, s’emeti el preceptiu informe i del que hauran de donar compte a tots els
ciutadans del municipi, pel principi de transparència, i al Ministeri Fiscal del Tribunal Superior de
Justícia de Balears, per si al haver pagat aquestes quantitats prescindint del procediment
administratiu de contractació, pogués ser constitutiu d’algun tipus de delicte.
Aquest és el contingut de la moció, que està basat en acords del Ple, en dades fefaents i en el propi
criteri i emissió de dictamen de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Balears. Demana que
sigui l’acord de tot el Ple.
Sr. Costa: És curiós que la primera moció de la Sra. Sánchez-Jáuregui sigui pel seu interès i no pel
dels ciutadans.
Sorprèn que avui reconegui que va ser el PSOE qui va proposar la Comissió.
També sorprèn com tergiversa l’objecte de la Comissió d’Investigació, que per cert ja ha treballat
molt durant aquests mesos. Bàsicament el que tenia que investigar era si els serveis de publicitat
s’havien prestat.
No han d’oblidar que aquesta Comissió comença per una irregularitat del grup popular.
El primer mes només havien d’analitzar 24 factures, però els següents mesos havien d’analitzar des
de l’any 1995 fins a l’any 2013.
Aquesta Comissió està treballant d’una manera ordenada, lleial, i amb molt d’esforç per part de
totes les persones que la conformen, i el que no pot pretendre la Sra. Sánchez-Jáuregui, si vol que
aquesta comissió acabi, és donar-li més feina, la qual a més no forma part del seu objecte. Li vol
recordar que aquesta comissió, principalment, té que analitzar si els serveis prestats de publicitat és
prestaren efectivament, des de 1995 fins a 2013. A més el seu segon objecte és com es distribuïren
aquestes quantitats als diferents mitjans de comunicació.
La segona part que li està dient ja s’ha fet. Ja coneixen quin és l’import i com es va repartir.
La Sra. Sánchez-Jáuregui vol ampliar la comissió des de fora. I a més quan ja havia començat
aquesta comissió d’investigació, la Sra. Sánchez-Jáuregui va saturar els serveis d’Intervenció amb
les seues sol·licituds d’informació que ja té.
Entenen que la comissió està al final de la seua feina, que ara han decidit comprovar una sèrie de
factures dels últims quinze anys, concretament unes deu o quinze factures de manera aleatòria de
cada any, per veure si aquell servei es va prestar, li vol recordar que els seus serveis no es varen
prestar.
Sr. Villalonga: Demana les actes de les comissions d’investigació que s’han fet fins ara.
En quines dates s’han reunit les comissions d’investigació?
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Ahir varen tenir una comissió que es va convocar d’un dia per l’altre. El dia 21 d’octubre també hi
havia una comissió però al final no es va celebrar, en la qual es tenia que haver tractar l’acord de
publicitat institucional, que és el que es va tractar ahir. No entén els canvis de ritme.
Per motius laborals no va poder assistir a tota la reunió de la comissió, li agradaria que li
expliquessin a quins acords va arribar la comissió?
Què volen fer amb la comissió d’investigació?
Sr. Rodrigo: Ahir varen plantejar que, donat el volum de documentació que hi ha, es sol·licités
ajuda externa professional per col·laborar en aquest tema, i tots, amb l’afany de treure quan abans
les conclusions d’aquesta comissió, es va optar per aprovar un sistema de treball.
Al principi quan va llegir aquesta moció va entendre que anava en contra del sistema de treball de
la comissió, i que no haurien d’aprovar-la, però després d’escoltar a la Sra. Sánchez-Jáuregui,
entén el plantejament que fa i que no va en contra de l’acord que varen prendre ahir a la comissió.
Creu que la moció és una mostra de desconfiança perquè no es fia de la comissió. El que demana
ja ho estant fent.
La comissió no entra en matisos jurídics, de si hi ha un delicte o no, o si s’hauria d’haver celebrat
amb una contractació d’un negociat o no, perquè no és la seua funció.
La seua funció és fer una analítica anual de les despeses, un repàs històric de què havia passat
amb la publicitat institucional, amb el fí de poder prendre consciència de quins havien set els errors
del passat i prendre un acord unànime de tots, per veure quin pot ser el futur i el correcte per a la
institució en relació a aquest tema.
Aprofita per donar les gracies a tots els membres de la comissió que no formen part de l’equip de
govern, per l’esforç important que han fet.
Proposa un canvi perquè no els agrada el tema de donar compte al Ministeri Fiscal. Amb les altres
conclusions tampoc ho varen fer. La comissió va treure uns conclusions polítiques i no jurídiques.
Sra. Sánchez-Jáuregui: El Sr. Costa diu que planteja aquesta moció després de sis mesos. Què
ha fet la comissió durant 6 mesos?
Només ha de veure les contestacions que li varen donar a les preguntes que va formular en el ple
de setembre, i d’algunes parts de l’acord de 30 d’abril.
El Sr. Costa diu que el que demana no està dins dels acords de la comissió. Creu o no ho ha llegit o
no l’interessa tenir clar el contingut.
El que li sorprèn és que l’oposició que parla de transparència i celeritat, ara quan està parlant
d’aclarir les coses dels anys 2007 a 2010, que són de la legislatura progressista i que realment
corresponien per ordre de treball, miren cap a una altra banda.
Està clar que no es fia de la comissió a la vista del que li contestaren.
La comissió té responsabilitats, des del moment que és una comissió informativa especial
d’investigació té que investigar i si no ho fa incorrerà en responsabilitat.
No està d’acord amb el que li ha dit el Sr. Costa, i manté en tots els seus termes la moció.
No demana que diguin si hi ha delicte o no. Demana que enviïn a la Fiscalia l’informe d’aquests
quatre anys. Li sembla be que remetin les conclusions a Fiscalia, però li vol demanar que hi hagi un
apartat concret del que demana en l’exposició tercera de la moció. Si és així està d’acord en
modificar-la, sinó no.
Sr. Costa: No discutirà perquè creu que tot està molt clar. La presidència de la comissió la té la
Sra. Marí, i ella és qui convoca i impulsa la comissió.
Ahir varen estar molt temps reunits, i espera que no canviïn tot el que acordaren. Això és el preu
polític del suport als pressupostos?
El que demana la Sra. Sánchez-Jáuregui no té cap sentit. Vol un informe concret d’aquests quatre
anys per veure si durant aquest temps es va fer bé o no. La comissió està treballant sobre divuit
anys. O ho demanen de tots els anys o res.
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Perquè hi ha d’haver un informe parcial de quatre anys. Les conclusions s’hauran d’enviar totes.
Sr. Ferrer: Estan fent una feina, es porta una coherència amb aquesta feina, no s’ha aturar en cap
moment i sobre tot s’ha donat llibertat absoluta per fer-la.
Li estranya que la Sra. Sánchez-Jáuregui vengui al Ple, on hi ha moltes preocupacions de la ciutat, i
estigui defensant una causa personal amb un sentit de revenja. Creu que no és el lloc ni el moment.
Sr. Villalonga: No entén com estan convocant les comissions.
Demana que digui l’acord al que han arribat. Dins d’aquest acord està el que demana la Sra.
Sánchez-Jáuregui? Han mirat el repartiment de les agències de publicitat, a quins mitjans s’ha
atorgat?
Sr. Rodrigo: Ahir varen acordar aplicar un sistema d’auditòria per a la revisió de tota aquella
documentació que hi ha, basant-se en un 5% de mostreig. Es va acordar, perquè així ho va
recomanar la Sra. Interventora, que faria pel sistema d’arxiu documental que venen efectuant des
d’Intervenció, perquè d’una altra forma seria inviable. També es va acordar que juntament amb les
conclusions, es traurien unes normes de repartiment i un acord unànime per determinar quin
percentatge del pressupost es gasta l’Ajuntament, i segons quines regles de repartiment, i així
complirien amb la legislació vigent.
En el tema de la transaccional, el que planteja en la primera part i que la Sra. Sánchez-Jáuregui no
canviarà, ja va inclòs en el mandat que té la comissió, i investigarà els fets.
La comissió no canviarà el seu sistema de treball, mantindran el que varen acordar ahir.
Ara mateix no pot dir quines seran les conclusions, perquè les estan treballant per unanimitat i
seran tan clares, però sempre dins de l’àmbit polític. I llavors serà el fiscal el que faci el que ha de
fer.
Si canvia la frase: remetre les conclusions a la fiscalia, comptarà amb el seu vot, i anima als altres
grups a votar, perquè com ja ha dit aquesta moció no canviarà els sistema de treball.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Concreta com quedarà la proposta d’acord. En el primer punt quedaria
com està. I el segon punt, el primer paràgraf quedaria com està, i el segon paràgraf afegir que les
conclusions es remetin a la fiscalia.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb els vots a favor de les Sres. Marí, Sansano, Sánchez,
Valladolid, Sánchez-Jáuregui i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, Larroda i Villalonga, i
l’abstenció de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García, i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, i
Ferrer, segons es detalla a continuación:
PROPUESTA DE ACUERDO
Que por el Pleno se acuerde ordenar a la Comisión Informativa Especial de Investigación que, al
tratarse de años sometidos a investigación según el acuerdo Plenario de 30 de abril de 2013:
PRIMERO.- Que investigue, de manera inmediata, solicitando los documentos e informes, en su
caso pertinentes, para verificar la certeza y realidad de los datos puestos de manifiesto en el
exponendo tercero de la exposición de motivos de esta moción.
En la investigación deberán tenerse en cuenta los pagos realizados directamente, a través de
agencias de publicidad o, incluso, fraccionados.
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SEGUNDO.- Si quedan verificados fehacientemente los datos de esta moción puestos de
manifiesto, emitan el preceptivo informe del que deberán dar cuenta sin dilación, por el principio de
transparencia a todos los ciudadanos y ciudadanas de este municipio.
Que, asimismo, todas las conclusiones emitidas por la Comisión, se remitan a la Fiscalía.
10.7.- Moció del grup municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord per realitzar
millores al barri de Puig des Molins.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA
PER REALITZAR MILLORES AL BARRI DE PUIG DES MOLINS.
Carmen Boned Verdera, regidora del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'empar del que
estableixen els articles 91.4 i 97.3 del Real Decret 2568/1986 que aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu debat i
aprovació al proper ple ordinari la següent MOCIÓ:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Una vegada més, des del grup municipal PSOE-Pacte es traslladen al ple d’aquesta corporació les
propostes i queixes que ens fan arribar ciutadans del nostre municipi i, en aquesta ocasió, es
plantegen les necessitats del barri des Puig des Molins.
Aquest barri compta amb una associació de vesins que, de forma constant i preocupada, treballa i
vetlla pels interessos comuns dels residents a la zona, que estudia i fomenta mesures per posar el
paisatge en valor, per millorar els carrers i, en definitiva, per tenir un barri millor.
Parlam d'un barri principalment caracteritzat pel seu patrimoni cultural, rodejat per espais tan
importants com el Museu Arqueològic i la necròpolis fenici-púnica, tots dos únics al món per la
quantitat i qualitat de restes arqueològiques que allotgen. A més, el barri compta amb una sèrie de
set de molins de vent que daten del segle XV fins el XVIII situats a la part mes alta del barri i
catalogats com a Bé d’Interès Cultural, així com es magnífic observatori que corona es Puig. Mirant
des de la mar, el barri des Puig des Molins envolta part des Soto i esperam que aviat arribarà fins
es futur Parador Nacional.
Però tot i aquest caràcter històric, es barri des Puig des Molins té també un caràcter residencial.
Trobam nombrosos habitatges unifamiliars adaptats a sa topografia des terreny i això fa que la
mobilitat dels seus vesins sigui una mica mes complicada que a altres bandes del municipi .
Per finalitzar, Puig des Molins té una part turística donat que existeixen al barri diversos
establiments hotelers, alguns fins i tot de 4 estrelles, el que suposa que habitualment hagi turistes
que transiten per les escales que pugen i baixen al barri o per camins pròxims a la costa i que
serveixen de nexe per connectar a peu fins els carrers de Vila.
Queda constància així de les característiques del barri i de les seves peculiars circumstàncies i
arriba el moment de fer balanç de les seves mancances o de les seves oportunitats, d'aquelles
coses que l'Ajuntament d'Eivissa pot portar a terme sense invertir grans quantitats de sous per al
benefici dels seus residents i la millora de la seva qualitat de vida.
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A la vista de les peticions de particulars i dels suggeriments de l'associació de vesins, PSOE-Pacte
planteja la següent
PROPOSTA D'ACORD
El ple de l'Ajuntament demana a l'equip de govern que posi en marxa les següents actuacions per
tal de millorar el barri de Puig des Molins:
1. Donat el valor patrimonial del barri, la Regidoria de Cultura, fomentarà i organitzarà actes
recreatius i culturals al barri que permetin fer difusió dels tresors que atresora aquesta zona
de la ciutat.
2. L'Ajuntament d'Eivissa iniciarà contactes amb el Consell d'Eivissa i el Govern de les Illes
Balears per tal de buscar possibles línies d'ajuda per a la rehabilitació i conservació dels
molins protegits.
3. L'equip de govern donarà compte al ple de la Corporació del punt en que es troba la
reforma de l'Observatori, la instal·lació de la cúpula i el sistema de gestió futur d'aquest
espai, que porta un retard inexplicable en la seva rehabilitació.
4. Pel que fa a mobilitat, i a la vista de les nombroses corbes dels carrers del barri i la poca
seguretat dels passos per a vianants, l'equip de govern demanarà a la Policia Local que es
revisin les seves localitzacions i barreres arquitectòniques, que es senyalitzi verticalment la
perillositat de les corbes i que es podin les rames dels arbres que tapen la llum d’aquests
indrets.
5. L'equip de govern estudiarà abans de la pròxima temporada turística (i motivarà la
resposta) la demanda dels vesins sobre la implantació de zona blava al barri, a la vista de
l’increment de trànsit i la saturació de vehicles.
6. El ple de l'Ajuntament d'Eivissa traslladarà al Consell d'Eivissa la petició tal que el barri
tingui parades d'autobús que millorin la seva connectivitat actual.
7. El ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta a millorar la neteja, la poda i la il·luminació dels
carrers, principalment dels trams d’escales on trobam nombroses oliveres, el pipi-can,
arbres i rames que cauen sobre les faroles i per on transiten habitualment nombrosos
turistes i residents.
8. L'equip de govern municipal donarà compte al ple d’aquesta Corporació de l’estat en que
es troba la redacció del Pla Especial des Molins i del calendari de feina amb el que treballa
respecte d'aquest important document per a la reorganització i ordenació de la zona.
Eivissa, 28 d'octubre de 2013
Sgt. Carmen Boned Verdera
Regidora del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa.”
Intervencions:
Per part de la Sra. Boned es procedeix a la lectura de la moció.
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Sra.Boned: Demana que per contestar la moció, no ho facin amb les coses que ja s’estan fent, i
que parlin dels punts d’aquesta moció que tracta de coses que es poden millorar, que és el que
realment esperen sentir els vesins.
Sra. Sansano: Li sorprèn que digui que no vol que li contestin el que s’està fent, perquè la regidoria
de participació ciutadana està vetllant sempre damunt de tots els barris, perquè cadascun té unes
necessitats especials.
Aquest barri és peculiar i té unes necessitats especials, a més de molt important. Una característica
que la diferencia d’altres és que té una associació molt inquieta, que treballa molt pel barri i que
busca sempre millores, la qual cosa és bo pels vesins que viuen al barri però també pel conjunt de
la ciutadania.
L’associació els fa saber totes les seus necessitats, i des de l’equip de govern intenten fer una feina
planificada de totes les necessitats dels diferents barris, però també s’han de moure pel tema de les
urgències, imprevistos, etc., i sempre intenten fer tot el que es pot.
Li sap greu que no vulgui saber que han fet. És una de les associacions que es comunica amb més
fluïdesa amb l’Ajuntament, i per això tenen coneixement dels problemes del barri i intenten posar
remei els més aviat possible.
Quan al punt primer, l’any passat varen demanar un concert de la Banda Municipal de Música, ho
varen demanar massa tard i no va ser possible, però si que ho varen fer per enguany i es va
celebrar a l’explanada de la Universitat. Varen quedar que com tot havia anat bé, podien seguir fent
coses al mateix lloc, però si s’escau fer-ho a un altre lloc ho faran.
Pel que fa al punt segon, abans el Consell tenia diverses línies de subvencions i n’hi havia per
rehabilitacions de cases pageses, que dins aquest barri n’hi ha. També n’hi havia una altra
d’elements patrimonials com per exemple els molins. Malauradament les han hagut de suspendre
per manca de pressupost, però esperen que de seguida que puguin recuperar aquest pressupost, el
Consell pugui continuar amb aquesta línia de rehabilitacions, perquè tot el conjunt de Puig d’es
Molins és un entorn cultural que té patrimoni etnològic, industrial i urbanístic molt digne de tenir en
compte.
Respecte al retard de la rehabilitació de l’observatori, varen tenir mala sort perquè l’empresa que
estava fent los obres no va anar be i ho va deixar, i això va implicar que una sèrie de tràmits
administratius molt llargs, dificultessin l’agilitat en les obres. L’actual empresa els hi ha dit que les
obres estaran acabades dins del termini previst. La cúpula també ja s’està instal·lant.
Quan al punt quart, atesa l’orografia de la zona és un barri complicat. El regidor de policia, el
secretari de l’associació de vesins i l’inspector de transit, han analitzat les peticions que s’han fet
des de l’associació, i estan mirant que és el que es pot subsanar de forma ràpida.
Respecte a la implantació de la zona blava, és cert que a l’estiu tot l’aparcament és més complicat,
especialment a zones com aquesta, però no es pot pintar la zona blava i prou. S’ha de fer una nova
licitació que ja s’està preparant, no només per a aquesta zona sinó per altres que també ho han
demanat.
El tema de la connectivitat, li consta que també s’està estudiant.
Des de la regidoria que porta les brigades de jardineria i obres, li han dit que s’està treballant de
forma intensiva, especialment en poda i a la vegada van fent les reparacions i obres que s’han anat
demanant.
A la neteja s’està intentant donar-li un tracte preferencial, especialment al carrer Ramon Muntaner.
Finalment pel que fa al punt vuitè, l’informen que el text refós segurament estarà abans de Nadal en
el Consell Insular, i després ja aniran avançant en el tema del Pla Especial.
No aprovaran aquesta moció perquè tots els punts ja fa temps que hi estan treballant.
Sra. Boned: No és que no els interessi la feina que fan, però és que ja la saben.
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No li sorprèn que no li aprovin les mocions, perquè la darrera va ser del barri de cas Serres i
tampoc l’aprovaren, però així i tot vol donar les gracies, perquè li consta que al dia següent varen
enviar una brigada a fer la poda dels arbres al carrer Músic Fermí Marí. Si d’alguna cosa serveixen
aquestes mocions, encara que no les aprovin sempre fan alguna cosa als barris.
Sr. Villalonga: Recolzaran la moció. Encara que no s’aprovi, fa que l’equip de govern treballi.
Sra. Sansano: Segurament sempre serveix presentar mocions. Vol reiterar que creu que han de
treballar amb una planificació i una programació, i a més anar donant sempre resposta, el més ràpid
possible, a les urgències i imprevistos que van sortint a cada barri.
Treballen igual tant si presenten mocions com sinó. De fet s’han fet molta feina a aquest barri.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb els vots a favor de les Sres. Costa, Boned, Martínez,
García, Sánchez-Jáuregui i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer i Villalonga, i en contra de les
Sres. Marí, Sansano, Sánchez, Valladolid, i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, i Larroda.
10.8.- Moció del grup municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord per modificar
l’ordenança fiscal reguladora de les escoletes municipals.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA
PER MODIFICAR L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES
ESCOLETES MUNICIPALS.
Alfonso Molina Jiménez, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'empar del que
estableixen els articles 91.4 i 97.3 del Real Decret 2568/1986 que aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu debat i
aprovació al proper ple ordinari la següent MOCIÓ:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat mes d'abril, l'equip de govern municipal va portar a aprovació al ple de l'Ajuntament
d'Eivissa una modificació de l'ordenança que regula el preu de les escoletes municipals. Des del
primer moment, PSOE-Pacte es va manifestar en contra d'aquesta pujada, entenent que els preus
de les escoletes municipals mai han d'igualar-se als de les escoletes privades perquè el seu
objectiu no és fer competència a la iniciativa privada sinó donar un servei de qualitat a les famílies
que no es poden permetre les tarifes de mercat.
La pujada de preus s'ha vist agreujada per altres mesures contemplades a la nova ordenança:
l'eliminació de determinades bonificacions i el fet que aquestes no puguin acumular-se.
Aquest règim tarifari s'aplica des de fa uns mesos i ha generat un gran descontent entre les famílies
usuàries. Per a moltes d'elles, els nous preus han suposat un problema.
PSOE-Pacte considera que la situació econòmica de l'Ajuntament d'Eivissa no justifica aquesta
mesura. Just un mes després d'aprovar aquesta pujada de tarifes, es va presentar una liquidació de
comptes de la institució que reflectia un romanent de tresoreria de prop de 7 milions d'euros.
Enguany, la recaptació d'impostos ha pujat i la institució té més ingressos que l'any passat. De
veritat és necessari carregar d'aquesta manera a les famílies que per anar a treballar han de deixar
als infants a l'escoleta durant el tram de 0 a 3 anys?
Per tot això es planteja la següent
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PROPOSTA D'ACORD
1. El ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda iniciar el procediment de revisió de l'ordenança de preus
de l'escoleta municipal per tornar a adequar-la als preus existents abans de la seva modificació
realitzada durant el primer trimestre d'enguany.
Eivissa, 23 d'octubre de 2013
Sgt. Alfonso Molina Jiménez
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa.
Intervencions:
Sr. Molina: Al ple de 8 d’abril es va aprovar la modificació de l’ordenança que regula els preus de
les escoletes. Varen donar una sèrie de raons justificades per votar en contra d’aquesta
modificació. Però el més important era com es transformava els sistema de les bonificacions, que
tenien les famílies en funció de la renda.
En el ple d’avui han baixat tres impostos, i és contradictori que per una banda estiguin baixant
impostos, i per l’altra, als que més ho necessiten que tenen menys renda, se’ls hi trasllada un
increment en el cost d’un servei que és necessari per a ells.
Els hi consta que hi ha hagut queixes per escrit, de gent que està a l’escoleta, i que ha manifestat
que no està d’acord amb aquesta pujada.
Hi ha hagut vacants a l’escoleta. No serà pel preu?
Pensen que aquesta modificació del preu del servei de l’escoleta municipal era innecessària, és
incoherent amb altres coses que està fent l’equip de govern.
Proposen tornar a l’ordenança anterior, perquè creuen que recull millor el comportament que ha de
tenir l’Ajuntament cap els que més ho necessiten.
Sra. Marí: Per al·lusions i perquè era la persona responsable del departament d’Educació quan es
va fer la revisió de l’ordenança de l’escoleta, per deferència i respecte a la seua companya,
contestarà en la primera intervenció, i a la segona contestarà la Sra. Valladolid que és la regidora
que ara porta Educació.
Li pareix mal moment per plantejar això i demagògic relacionar això amb l’IBI perquè no té res a
veure.
Estan prestant un servei públic no obligatori, i encara així aposten per l’educació.
Aquesta escoleta tenia un dèficit er 300.000 euros a l’any. Si no apostessin per l’educació, per
invertir en educació, i per infraestructures d’aquest tipus la podrien tancar o privatitzar, com s’ha fet
a altres municipis.
Ho varen fer per la Llei d’Estabilitat Pressupostària, que va sortir un poc abans de la modificació
d’aquesta ordenança. Al actualitzar les taxes segueixen estant sota la de les altres escoletes en
preu.
És cert que varen treure algunes bonificacions per renda, però han compensat aquestes
necessitats. Hi ha una partida de 60.000 euros en benestar social, que l’any passat no es va
esgotar. Qui per nòmina o per ingressos justifica que per poder anar a treballar no poden pagar
l’escoleta, se’ls ajuda d’aquesta partida, i cap família ha quedat desatessa.
Sr. Molina: Demagògia és baixar un 0’2% l’ICIO quan ningú construeix i dir que baixen impostos.
Diu que l’escoleta és un servei deficitari, que la llei d’estabilitat pressupostària que impulsa l’equilibri
pressupostari, insta a limitar els serveis deficitaris, però l’Ajuntament haurà d’elegir en un moment
donat.
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Treure 24.000 euros no arregla el dèficit de 300.000 euros. Hi ha 6.800.000 euros de romanent de
tresoreria, que l’Ajuntament tria en què gastar i perfectament pot equilibrar això. Es tracta de
reconèixer drets a unes persones que els hi ha tret.
Han tret un dret a unes persones a canvi de 24.000 euros.
Pensen que l’ordenança anterior era millor, que permetia a les famílies planificar la seua vida. No
s’ha de comparar amb altres escoletes.
Hi ha hagut queixes per aquestes pujades preus, i creuen que l’actual és més injusta.
Sra. Marí: La revisió de l’ordenança va ser a l’abril, normalment és d’aplicació immediata, i varen
dir que l’aplicarien quan comencés un nou curs per no perjudicar a la gent.
La iniciativa va partir del tècnics, i no creu que els tècnics de benestar social siguin arbitraris.
Com li ha dit no es va esgotar la partida de benestar social, i per tant ninguna família del municipi
que necessités el servei de l’escoleta municipal, per manca de poder-ho finançar, es va quedar
sense la prestació d’aquest servei.
Han d’intentar minorar el dèficit. No volen reduir els serveis ni la qualitat d’aquests.
Per tant mantindran l’ordenança i la regulació.
Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb els vots en contra de les Sres. Marí, Sansano,
Sánchez, Valladolid, Sánchez-Jáuregui, i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, i Larroda, a
favor de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García, i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer, i
l’abstenció del Sr. Villalonga.
10.9.- Moció conjunta del Partit Moviment Ciutadà EPIC Eivissa, Partit Renovador d’Eivissa i
Formentera i Partit Popular de l’Ajuntament d’Eivissa, amb proposta d’acord, per tal d’adoptar
l’acord polític de Publicitat Institucional.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“Los portavoces de las formaciones políticas Moviment Ciutadà EPIC Eivissa, Partido
Renovador de Eivissa y Formentera, y Partido Popular del Ayuntamiento de Eivissa, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre),
presentan para su debate y aprobación por el Pleno municipal la siguiente Moción.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Pleno del Ayuntamiento de Eivissa acordó por unanimidad de todos los grupos políticos
municipales con fecha 30 de abril de 2013 la constitución de una Comisión Informativa Especial
para estudiar 1) los procedimientos de contratación de la publicidad institucional en medios de
comunicación y agencias de intermediación publicitaria, 2) los criterios de reparto de las cifras
contratadas y, 3) el estudio de las cantidades globales destinadas a este fin desde 1995 hasta
2012.
Como resultado del citado acuerdo, la publicidad institucional y sus procedimientos de
contratación se han visto sometidos a un proceso de evaluación para poder analizar los beneficios
reales aportados por esta inversión económica y su corrección en el marco del procedimiento
administrativo. En el contexto de los trabajos de la anteriormente citada comisión, todos los grupos
políticos han manifestado su voluntad de que la comunicación pública (incluida la publicidad
institucional) sirva realmente de puente de relación entre administradores y ciudadanos, por encima
de cualquier otra consideración. Conviene recordar que la ley 13/2010, de 9 de diciembre, de
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publicidad institucional de las Illes Balears, define esta modalidad comunicativa como “toda
actividad de comunicación emitida, promovida, subvencionada, patrocinada o contratada, individual
o conjuntamente con otras entidades públicas o privadas, por los sujetos sometidos a la ley, que
tenga por objeto difundir un mensaje común a una pluralidad de destinatarios mediante cualquier
formato, soporte o medio, sea o no publicitario” (Art. 1. 2.).
El plan de trabajo aprobado en la sesión constitutiva de la Comisión Especial de fecha
18/04/2013 y en sesión plenaria de fecha 30/04/2013 estableció que el objeto de la citada CI era
efectuar una revisión de la actividad contractual sobre la publicidad institucional en el
Ayuntamiento de Eivissa entre 1995 y 2012, en cualquiera de su formas, incidiendo en la
adecuación a la normativa vigente en cada momento y en el cumplimiento de las normas de
contratación, con especial incidencia en el respeto a los principios de publicidad y libre
concurrencia.
Los trabajos efectuados hasta la fecha por la citada comisión que, en la actualidad, prosigue
sus reuniones, ha evidenciado algunas prácticas que pueden y deben ser corregidas con carácter
inmediato, con la única finalidad de velar por los intereses generales de los administrados. De este
modo y a partir del principio de equidad entre los distintos soportes y medios, la documentación
analizada por la Comisión pone de manifiesto que no se ha ponderado el porcentaje de
publicidad institucional destinado a cada uno de los medios de comunicación, en función de las
cifras de tirada y venta o audiencia efectiva de los distintos soportes o medios de acuerdo con
sistemas de valoración y medición fiables, antes de proceder a la correspondiente contratación,
incumpliendo de este modo, los principios de eficacia y eficiencia que deben regir la
actuación administrativa.
Además, la Comisión ha puesto de manifiesto los excesivos montantes anuales de las partidas
destinadas a publicidad y propaganda en los presupuestos municipales de algunos ejercicios
(llegando incluso a superar el 1,5 por ciento del presupuesto general), lo que, en ningún caso,
responde a la finalidad legalmente prevista para la publicidad institucional, es decir, servir de
información a los administrados y ajena a cualquier connotación política.
En consecuencia y teniendo en cuenta que las campañas de publicidad institucional han de ser
adecuadas a las necesidades de los administrados y ajustadas a los recursos públicos disponibles,
sin que, en ningún caso, esté justificada la realización de inversiones económicas
objetivamente desproporcionadas con los fines y objetivos que se persiguen; que, a partir del
principio de igualdad entre los diferentes soportes y medios, resulta obligado ponderar el porcentaje
de publicidad institucional destinado a cada uno de ellos, conforme a sistemas de valoración y
medición fiables de tirada, venta, difusión o audiencia, con el fin de garantizar los principios
de eficacia y eficiencia que deben regir la actuación administrativa y garantizar así la máxima
rentabilidad del gasto público; y, que la inminencia de la aprobación del Presupuesto General del
Ayuntamiento de Eivissa para el ejercicio 2014 permite a todos los grupos políticos consensuar
un primer acuerdo derivado de las conclusiones de la citada comisión para su aplicación
inmediata,
Los partidos políticos abajo firmantes proponen el siguiente,
ACUERDO
- El Pleno del Ayuntamiento de Eivissa aprueba adoptar el acuerdo político de Publicidad
Institucional en los términos en que se recoge en el documento adjunto.
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Alejandro Marí Ferrer
Portavoz del Grupo Municipal Popular
Formentera

Ignacio Rodrigo Mateo
Portavoz de Partido Renovador de Eivissa y

Antonio Villalonga Juan
Portavoz del Grupo Moviment Ciutadà EPIC"
“ACUERDO POLITICO REPARTO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
AYUNTAMIENTO DE EIVISSA
0.- PREÁMBULO.
a.- LIMITE:
Se propone 0,6 % del Presupuesto Municipal, como límite de gasto en Publicidad
Institucional, con el objetivo de fijar una contención en las cantidades destinadas a este concepto,
siendo por tanto el gasto proporcional al importe de los presupuestos.
Desde el año 2000 hasta el año 2008, se ha destinado al concepto de Publicidad
Institucional un porcentaje muy elevado del presupuesto, llegando por ejemplo al 1,38% en el año
2001 o el 1,35% en el año 2008.
A continuación se muestra un gráfico con los valores reales y el acuerdo propuesto.
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Los importes aplicados a la partida Publicidad Institucional desde el año 2000 al ejercicio 2009, han
sido demasiado elevados en la mayor parte de los años. En el siguiente gráfico, se muestra el gasto
realizado y el que se hubiera efectuado con el límite propuesto del 0,6 %.
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IMPORTE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
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b. CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN.
Para una correcta distribución de la cantidad dedicada a la Publicidad Institucional a los
distintos soportes y medios, es fundamental seguir un criterio objetivo, basado en estudios de
mercado u otros sistemas de valoración y medición fiables de tirada, venta, difusión o audiencia.
De las cantidades analizadas desde el periodo 1995-2011, no se aprecia la aplicación de
criterio objetivo alguno en el que se base la distribución del gasto. Por tanto, no se garantizan los
principios de eficacia y eficiencia que deben regir la actuación administrativa, para garantizar así la
máxima rentabilidad del gasto público.
Para corregir esta situación se propone la realización de un análisis de los estudios de
mercado (FUNDACC, OBML-IBES, OJD e IBES). De esta forma, se pueden conseguir valores
objetivos para cada uno de los medios, dentro de cada soporte, obteniendo por tanto una
distribución equitativa en base a la difusión o audiencia real de cada medio.
c. TRANSPARENCIA.
En el periodo motivo de análisis 1995-2011, no se aprecia que el Ayuntamiento haya
realizado difusión de las cantidades efectivamente gastadas en el concepto de Publicidad
Institucional, así como de las empresas a las que se ha contratado y los importes correspondientes.
Es por tanto fundamental la transparencia y la publicidad, del importe dedicado a esta
partida, y de las cantidades correspondientes a cada empresa, publicando al inicio de cada ejercicio
los porcentajes correspondientes a cada soporte, y al final del mismo, las cantidades
correspondientes a los distintos medios y soportes, para que la distribución del dinero público sea
transparente y se pueda comprobar el efectivo cumplimiento del presente acuerdo.
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1.- INTRODUCCIÓN.
La ley 13/2010, de 9 de diciembre, de publicidad institucional de las Illes Balears, define esta
modalidad comunicativa como “toda actividad de comunicación emitida, promovida, subvencionada,
patrocinada o contratada, individual o conjuntamente con otras entidades públicas o privadas, por
los sujetos sometidos a la ley, que tenga por objeto difundir un mensaje común a una pluralidad de
destinatarios mediante cualquier formato, soporte o medio, sea o no publicitario” (Art. 1.2).
El presente acuerdo político, adoptado por el Ayuntamiento de Eivissa de conformidad con
lo establecido en la citada Ley 13/2010, fija, en primer lugar, un límite en el gasto público de la
publicidad institucional, entendiendo que las campañas de publicidad institucional han de ser
adecuadas a las necesidades de los administrados y ajustadas a los recursos públicos disponibles,
sin que, en ningún caso, esté justificada la realización de inversiones económicas objetivamente
desproporcionadas con los fines y objetivos que se persiguen.
En segundo lugar y a partir del principio de igualdad entre los diferentes soportes y medios,
se pondera el porcentaje de publicidad institucional destinado a cada uno de ellos, conforme a
sistemas de valoración y medición fiables de tirada, venta, difusión o audiencia, con el fin de
garantizar los principios de eficacia y eficiencia que deben regir la actuación administrativa y
garantizar así la máxima rentabilidad del gasto público.
Finalmente conviene también aclarar que, entre las diferentes metodologías existentes, el
presente acuerdo ha optado por una de las formas más extendidas para determinar la
audiencia de los medios: la basada en encuestas personales 1, al entender que el resultado
obtenido resulta estadísticamente fiable.
En este caso, la audiencia se determinará mediante los siguientes estudios:
El Estudio General de Medios (EGM): que permite conocer datos referentes
prácticamente a todos los medios y en el que se analizan hábitos de visionado en televisión,
lectura de medios impresos (diarios, suplementos semanales, revistas, etc.) y hábitos de
escucha de radio.
Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura (FUNDACC): este estudio
hace referencia a la medición de audiencias y otros consumos culturales (prensa, internet,
etc.), en los territorios de habla catalana.
Instituto Balear de Estudios Sociales (IBES): evalúa, mide y analiza los
comportamientos de la sociedad balear frente a los principales medios de comunicación.
Oficina de Justificación y Difusión Publicitaria (OJD): estudio relacionado con la
prensa escrita.
Teniendo en cuenta que cada metodología presenta sus propias características, (número,
forma de encuestas, tipo de preguntas, etc.) y que no existe un único estudio que efectúe un amplio
muestreo, en el que figuren todos los soportes y medios, y además de forma actualizada, es
conveniente la ponderación de varios valores para obtener como cantidad final de reparto, los
porcentajes más objetivos posibles.

1
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Hay que tener en cuenta que no todos los medios y soportes son auditados en cada estudio,
ya que por ejemplo, el OJD no contempla las emisoras de radio y el IBES no contempla la Radio
Fórmula. Por tanto, es necesario utilizar un sistema de medición distinto para cada soporte
mediático, que se propone en el apartado 5.- Soportes publicitarios y distribución. Así mismo, el
presente acuerdo es susceptible de cambio y mejora, dada la aparición de nuevos sistemas de
medición.
2.- OBJETIVOS.
El presente documento tiene como objetivos los siguientes:
•

Adecuación de la contratación de la Publicidad Institucional a la ley 13/2010, de 9
de diciembre de Publicidad Institucional de las Islas Baleares.

•

Realizar un reparto objetivo entre los distintos soportes y medios.

•

Optimizar los recursos municipales en la realización de la Publicidad Institucional.

•

Dar transparencia al reparto que se efectúe entre los distintos soportes y medios.

•

Realización de una previsión del gasto de cada Concejalía y/o proyecto en
relación a la Publicidad Institucional.
3.- IMPORTES MÁXIMOS.

La cantidad máxima que se propone para la partida de Publicidad Institucional es del 0,6 %
del presupuesto municipal anual.
4.- CONTRATACIÓN.
La contratación de la Publicidad Institucional se realizará mediante dos posibilidades a
escoger por parte del equipo de gobierno:
•

Departamento de comunicación del Ayuntamiento de Eivissa.

•

Concurso público para la contratación de una empresa intermediaria con las siguientes
características:
o

Fecha contratación: diciembre.

o

Duración: anual.

o

Periodo contratado: de enero a diciembre.

o

Se realizará un criterio de valoración para seleccionar la mejor oferta que tendrá
en cuenta los gastos de gestión de la contratación de publicidad institucional.

o

El beneficio de la empresa contratada, no podrá exceder de las comisiones
habituales del sector y será contabilizado en el apartado Otros soportes - medios,
pudiéndose exceder el límite establecido del 15% de dicho apartado.
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5.- SOPORTES PUBLICITARIOS Y DISTRIBUCIÓN.
La distribución entre los distintos medios de cada soporte, se realizará en atención a los
siguientes criterios, atendiendo a la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, de publicidad institucional de
las Illes Balears, que en su Art. 6.2, manifiesta que el reparto debe ser objetivo. Por tanto, para
incluir un medio en el reparto de Publicidad Institucional, excepto en el caso de Otros soportesmedios, es imprescindible que sea auditado.
Para obtener los resultados, se porrateará el valor de los estudios publicados, ya que se
deben extraer de las encuestas, los medios no definidos en cada apartado como por ejemplo
prensa de distribución nacional. Los valores establecidos para cada medio (medias aritméticas),
podrán variar en un uno por ciento (1%), con el objeto de conseguir valores redondeados en la
contratación final.
A continuación se definen los soportes publicitarios y el cálculo de los distintos medios.

•

Televisión: emisoras de televisión de ámbito exclusivamente local con instalaciones y
cobertura en la isla de Eivissa. El resto de televisiones se incorporarán al apartado ‘Otros
soportes – medios’.

o Media aritmética del valor ponderado de los siguientes estudios publicados:

•



Los últimos cuatro de FUNDACC.



Los últimos cuatro de IBES.

Radio generalista: emisoras con instalaciones y cobertura en la isla de Eivissa que
explotan distintos contenidos y, en consecuencia, ofrecen espacios variados dentro de
su oferta de programación: informativos, musicales, deportivos, culturales, etc.
Si el estudio publicado no diferencia entre radio generalista y radio
Fórmula, se porratearán los valores conjuntamente.

o Media aritmética del valor ponderado de los siguientes estudios publicados:

•



Los últimos dos de FUNDACC.



Los últimos cuatro de IBES.



Los últimos cuatro de EGM.

Radio fórmula: emisoras de radio con instalaciones y cobertura en la isla de Eivissa que
mantienen un modelo de programación monotemático en el que la parrilla de
programación se dedica por completo a un único tema, principalmente musical.
Si el estudio publicado no diferencia entre radio generalista y radio
Fórmula, se porratearán los valores conjuntamente.

o Media aritmética del valor ponderado de los siguientes estudios publicados:


Los últimos cuatro de FUNDACC.
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•

Los últimos cuatro de EGM.

Prensa Escrita Diaria: publicaciones impresas de periodicidad diaria con redacción en
la isla de Eivisa y que recojan con carácter prioritario información referida al municipio de
Eivissa.

o Media aritmética del valor ponderado de los siguientes estudios publicados:

•



Los últimos tres de FUNDACC.



Los últimos cuatro de IBES.



Los últimos tres de OJD.

Otros soportes – medios: este apartado recoge todos aquellos soportes y medios no
incluidos en los apartados anteriores.
En base a las necesidades del Ayuntamiento. Se requerirán tres
presupuestos. Ningún soporte y/o medio podrá superar el 15 % del presupuesto
dedicado a esta partida.

o Medios públicos: medios de titularidad pública, financiados con cargo al
presupuesto general de una administración pública y que son directa o
indirectamente operados por ella, cuyas transmisiones son de interés para todo el
público.

o Prensa no diaria: publicaciones impresas de periodicidad superior a la diaria con
redacción en la isla de Eivisa y que recojan con carácter prioritario información
referida al municipio de Eivissa.

o Merchandising: objetos promocionales, cuyo tamaño y valor es variable, de
acuerdo con los objetivos de la campaña de comunicación.

o Imprenta: empresas de servicios de impresión, con o sin servicio de diseño
gráfico, cuyos principales productos son: folletos de todo tipo, tarjetas de visita,
cartelería (pósteres, lonas y pancartas, expositores, flyers), papelería, auto
adhesivos, etc.

o Páginas Webs Informativas: publicaciones de contenido informativo local en
formato electrónico y de actualización periódica, cuyo principal medio de difusión
es Internet.
6.- LÍMITES ENTRE MEDIOS.
Sobre la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje establecido para el gasto de
Publicidad Institucional y el presupuesto municipal, se obtendrán las cantidades oportunas a
destinar a cada medio publicitario en base a un porcentaje máximo.
En base a las necesidades del formato en el que se desea publicitar, se aplicarán unos u
otros porcentajes para cada soporte dentro de unos límites establecidos en la presente tabla.
Evidentemente, la suma total de los porcentajes aplicados no podrá exceder del cien por cien.
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SOPORTE

MÍNIMO MÁXIMO

TELEVISION

0%

15 %

RADIO GENERALISTA

0%

30 %

RADIO FÓRMULA

0%

30 %

PRENSA ESCRITA DIARIA (diarios de información general)

0%

45 %

OTROS SOPORTES – Medios: medios de comunicación públicos,
publicaciones no diarias, merchandising, imprenta, webs
informativas, etcétera, no contemplados con anterioridad.

0%

40 %

TOTAL

160 %

7.- PUBLICITACIÓN DEL GASTO.
Al inicio del ejercicio contratado, se publicará en la página web del Ayuntamiento la
distribución estimada para ese año del presupuesto en Publicidad Institucional para los distintos
soportes y medios, así como los porcentajes para cada medio. Al finalizar el ejercicio (enero) se
publicará la distribución realizada. Se deberá indicar una comparación entre la estimada y la
realizada.

8.- OBSERVACIONES A LA DISTRIBUCIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.
1.- Las cuestiones referentes a la distribución de la Publicidad Institucional, tendrán como
ámbito de debate y votación inicial, la Comisión Informativa de Administración Municipal.
2.- Cualquier modificación al presente acuerdo, deberá ser aprobada en sesión plenaria del
Ayuntamiento, siendo justificada con los informes y estudios oportunos.
3.- Los gastos derivados de folletos y cartelería relativos a información y promoción turística
no computarán dentro de los límites establecidos anteriormente.
4.- Todo lo relativo a distribución de Publicidad Institucional, se incluirá en el Código de
Buenas Prácticas y transparencia del Ayuntamiento de Eivissa.
5.- El presente acuerdo será de aplicación a los patronatos del Ayuntamiento de Eivissa:
Deportes, Música y MACE, con sus respectivos límites presupuestarios.
Intervencions:
Sra. Marí: Ja se li ha comunicat prèviament al Sr. Villalonga que, en funció dels nous acords als
que abans s’han referit, i per agilitzar els treballs de la comissió i intentar que pugui ser un acord
unànime abans de l’aprovació dels pressupostos, li han proposat retirar-la i el Sr. Villalonga la vol
mantenir i ho respecten, però no la secunden desde l’equip de govern, sinó que la planteja ell tot
sol.
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Sent les trezte hores s’absenta el Secretari Sr. Joaquim Roca Mata, i s’incorpora com a Secretari el
Sr. Juan Orihuela Romero.
Sr. Villalonga: Fa un resum de la moció.
En el seu moment els hi varen proposar fer un acord institucional, els hi donaren tot fet i l’equip de
govern és el que ha de dir a quin Ple ho vol portar, independentment que tenguin o no que
investigar més qüestions relacionades amb el mandat del Ple, perquè amb tot el que han aprovat
avui igual hi ha conclusions en el mes de desembre.
Demana que li diguin, de l’acord que és en el que no estan d’acord. Han canviat d’alcaldessa, i ara
tenen una proposta d’acord que és objectiva, transparent i honesta, i no són capaços d’aprovar-la.
Vol incloure un paràgraf al punt 5 de la moció que millora la proposta, que vol que consti en Acta,
del tenor literal següent:
“A excepción de la televisión, únicamente se computarán para cada soporte, aquellos
estudios publicados en los que como mínimo se auditen dos medios.”
Està obert a millorar el text però no a tirar-lo enrere. Té dubtes del que pacti l’equip de govern, per
això vol que es voti això ara.
Presenta un sistema que s’autolimita a un màxim d’un 0,6% del pressupost, que significa uns
300.000 euros. És objectiu perquè el repartiment es fa en base a estudis de mercat i sobre medis
auditats. És flexible perquè el personal de la casa té possibilitats de poder-ho distribuir, en base al
que desitgin. És transparent perquè es fa públic el repartiment.
L’equip de govern el dilluns estava convençut i avui no. Poden explicar perquè avui no?
Sr. Costa: Quan un està en un for té que saber compartir, treballar en conjunt totes les coses que
vagin sorgin en aquest for.
Estan treballant dins d’un marc d’una comissió informativa especial, que té que determinar una
sèrie de coses, sobretot el repartiment que es va produir durant divuit anys al diferents mitjans de
comunicació del pressupost anual de publicitat.
D’aquest text es desprén que la preocupació del Sr. Villalonga és que, d’aquí als pressupostos, es
pugui establir el sostre de despesa, que proposa en un 0,6%. Ahir a la comissió ja es va decidir que
aquest 0,6 ja es podia possar en els pressupostos.
Sr. Ferrer: Està sorprés perquè amb les afirmacions que ha fet, sembla que el Sr. Villalonga no
està en aquesta comissió.
Sr. Marí: A la reunió d’ahir, a la qual el Sr. Villalonga no hi va poder estar fins el final, es va arribar a
la conclusió de què han de lluitar per un acord unànime, i quan surtin les conclusions de la comissió
aparegui com a resultat la proposta que avui porta a aprovació del Ple. Si la seua preocupació era
la despesa que l’equip de govern pogués posar en el pressupost de l’any que ve, ja ha quedat clar
que està limitada a un 0,6%. Amb el nou model de feina que varen marcar ahir, confien que sigui
per donar-li agilitat a aquesta comissió, que pensen que ja toca arribar al final de la millor manera
possible, amb unes conclusions serioses, elaborades, meditades, etc.
S’han retirat com a conseqüència d’una reunió que hi va haver ahir, i l’equip de govern va
considerar que era adient seguir treballant i arribar a unes conclusions consensuades, perquè
finalment aquest consens es tradueixi en la moció de repartiment institucional de la publicitat que ha
portat aquí el Sr. Villalonga, i sigui el més clar, més transparent i més treballat possible.
Sr. Villalonga: El Sr. Costa té raó, el marc per treballar aquest tipus de propostes és la comissió
d’investigació, quan hi ha comissió. Si hi hagués una comissió d’investigació cada dilluns,
evidentment tendrien aquesta proposta i seria pràcticament perfecta, però és que no hi és.
El que s’aporta aquí és una proposta al Ple, no conclusions.
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S’alegra que hagin fixat el sostre del 0,6%, però la qüestió no és fixar un sostre, sinó com es
distribueix després. Això no han mencionat.
Li agradaria que li diguessin que han trobat una solució i que l’hi proposessin.
Si aquesta moció no existís ahir no hi hauria hagut comissió. Ho han canviat tot perquè hi ha
aquesta moció.
No ha presentat la moció sol, i és avui que els grups popular i pref diuen que la vol retirar.
Sr. Costa: Aquest document, que pensen que és millorable, al final diu que si es vol canviar farà
falta un informe tècnic. No faria falta un informe tècnic per aprovar aquest document? Estan parlant
d’aplicar una llei. Qualsevol acord polític que pren una corporació, ha d’estar avalat per un informe
tècnic.
Sr. Ferrer: Li sorprèn una altra frase que ha dit ara el Sr. Villalonga, que és una proposta política
que es va gestar dins de la comissió, i això no ho ha dit, per tant és lògic que es presenti com a
conclusió d’aquesta comissió, i ha de ser consensuat amb tots els grups polítics.
El que té que fer el Sr. Villalonga és retirar aquesta moció, i presentar-la com a final de la comissió.
Està d’acord amb el Sr. Costa, que per aprovar-la hauria de tenir informes tècnics.
Sr. Marí: Estan d’acord amb el fons, però en desacord amb la forma. Tot arribarà al seu temps, s’ho
han de mirar amb tranquil·litat.
Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb els vots en contra de les Sres. Marí, Sansano,
Sánchez, Valladolid, Costa, Boned, Martínez, García, Sánchez-Jáuregui, i Srs. Daura, Mayans,
Rodrigo, Marí, Prats, Larroda, Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer, i a favor del Sr. Villalonga.
11è. Decrets i comunicacions:
11.1.- 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.
11.2.- Donar compte de l’informe sobre morositat emès per la Tresoreria i la Intervenció
corresponent al segon trimestre de l’exercici 2013.
“INFORME DE TESORERIA E INTERVENCIÓN
Los funcionarios que suscriben, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre y a los efectos establecidos en los artículos 194 y
siguientes de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, emite el
siguiente informe en el estricto orden económico, con relación a:
Artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, y las facturas impagadas con fecha de antigüedad superior a 30
días.
HECHOS
El día 6 de julio de 2010, se publicó en el BOE la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación
de la Ley 3/2004, de 29 diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
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en las operaciones comerciales, entrando en vigor el día siguiente al de su publicación, es decir, el
día 7 de julio de 2010. El objetivo último de la ley es la disminución de los plazos de pago, y la lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, dentro de las cuales se encuentran las
realizadas por las administraciones públicas.
Del texto de la Ley se deducen unas obligaciones de rendición de información y dación de
cuentas por parte de las administraciones públicas, entre las cuales se encuentra el Ajuntament d'
Eivissa.
LEGISLACION APLICABLE
Artículos 3 y 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio.
Artículo 200, y Disposición Transitoria Octava de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
En cuanto a la morosidad de las administraciones públicas, el artículo 4 de la Ley 15/2010,
dispone:
Artículo 4. Morosidad de las Administraciones Públicas.
•

•

El Interventor General del Estado elaborará trimestralmente un informe sobre el
cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de la
Administración General del Estado, que incluirá necesariamente el número y cuantía global
de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.
Las Comunidades Autónomas establecerán su propio sistema de información trimestral
pública sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago en esta Ley.

•

Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos
en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que
se esté incumpliendo el plazo.

•

Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local,
dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del
Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las
Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de
Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades Locales. Tales
órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.

•

La información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones receptoras para la
elaboración de un informe periódico y de carácter público sobre el cumplimiento de los
plazos para el pago por parte de las Administraciones Públicas.

Queda claro que del mencionado precepto se deriva la obligación de la elaboración por
parte de la Tesorería y/o la Intervención del informe que ponga de manifiesto el
cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones del
Ajuntament d' Eivissa, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las
obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo, así como la obligación de
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remitir el mismo a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su
respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus
respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales,
sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno del Ayuntamiento.
Es todo cuanto se ha de informar,
PROPOPUESTA
▪ Que del informe TESINF2013/059 y sus anexos se de traslado a los órganos
competentes del Ministerio de Economía y hacienda .
▪ Que se de traslado igualmente al Pleno del Ayuntament d' Eivissa, pues aunque el
artículo 4 de la Ley dice al respecto del mismo “sin perjuicio de su posible
presentación y debate en el Pleno del Ayuntamiento”.
En Eivissa, a 17 de octubre de 2013
LA INTERVENTORA,

EL TESORERO,
Fdo. José Torres Riera
Tesorero-acctal

Fdo. MªJose Vegas Hernando.”
Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.
11.3.- Donar compte del “Marc Pressupostari 2014-2016”.
“PILAR MARÍ TORRES, ALCALDES-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA
El Artículo 6 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece “ Antes del quince de marzo de
cada año, de acuerdo con la información sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda
pública que previamente suministre el Estado, se remitirán los marcos presupuestarios a medio
plazo en los que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales.”
La remisión, conforme al artículo 5 de la Orden HAP/2015/2012 debe efectuarse por medios
electrónicos y mediante firma electrónica a través del sistema habilitado por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.
La aplicación para el envío de los marcos presupuestarios 2014-2016 se abrió, en el mes de
septiembre y se cerró el 1 de octubre de 2013.
Visto el Informe de Intervención de fecha 1 de octubre de 2013, de acuerdo con el cual los marcos
presupuestarios 2014-2016 cumple con la LOEPSF, así como con la regla de gasto.
Vista la propuesta realizada por el Tercer Teniente de Alcalde RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar el marco presupuestario 201-2016 incluído en el presente Decreto.
SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación, del citado marco presupuestario.

Identificación

Denominación

CIF

Tipo contabilidad Integrada Integrada Integrada Integrada Observaciones
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BDGEL

2013

2014

2015

2016

4622

Eivissa

P0702600H

Limitativo

sí

sí

sí

sí

4626

Museo de Arte Contemporáneo P5702602C

Limitativo

sí

sí

sí

sí

4625

P. M. Música

P5702603A

Limitativo

sí

sí

sí

sí

4624

P. M. Deportes

P5702601E

Limitativo

sí

sí

sí

sí

Estimación Derechos reconocidos netos.

Ingresos

Ingresos
corrientes

Año 2013
(en euros)

% tasa
% tasa
% tasa
Año 2014
Año 2015
Año 2016
variación
variación
variación
(en euros)
(en euros)
(en euros)
2014/2013
2015/2014
2016/2015

48.125.000,00

0,29 48.266.000,00

0,62 48.565.000,00

0,33 48.726.000,00

Derivados de
evolucion
tendencial (no
48.125.000,00
afectados por
modificaciones
politicas)

0,29 48.266.000,00

0,62 48.565.000,00

0,33 48.726.000,00

Supuestos en los que
se basan las
proyecciones/Adopción
de la medida
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Derivados de
modificaciones
de políticas (*)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medida 1:
Subidas
tributarias,
supresión de
exenciones y
bonificaciones
voluntarias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

APROBADA Y
APLICADA

Medida 2:
Potenciar la
inspección
tributaria para
descubrir
hechos
imponibles no
gravados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

APROBADA Y
APLICADA

Medida 3:
Correcta
financiación
de tasas y
precios
públicos
(detallado más
adelante)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

APROBADA Y
APLICADA

Medida 4:
Otras medidas
por el lado de
los ingresos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

APROBADA Y
APLICADA

2.023.000,00

-97,53

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

Ingresos de
capital
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Derivados de
evolucion
tendencial (no
2.023.000,00
afectados por
modificaciones
politicas)

Derivados de
modificaciones
de políticas (*)

A) Detalle de
ingresos corrientes

Capítulo1 y 2:
Impuestos directos e
indirectos

-97,53

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Año 2013
(en euros)

% tasa
% tasa
% tasa
Año 2014
Año 2015
Año 2016
variación
variación
variación
(en euros)
(en euros)
(en euros)
2014/2013
2015/2014
2016/2015

21.745.000,00

-0,06 21.731.000,00

0,73 21.890.000,00

0,74 22.051.000,00

Impuesto sobre Bienes
15.745.000,00
Inmuebles

1,50 15.981.000,00

0,99 16.140.000,00

1,00 16.301.000,00

Impuesto sobre
Actividades
Económicas

1.420.000,00

0,00 1.420.000,00

0,00 1.420.000,00

0,00 1.420.000,00

Impuesto sobre
Vehículos de Tracción
Mecánica

2.780.000,00

0,00 2.780.000,00

0,00 2.780.000,00

0,00 2.780.000,00

Supuestos en los
que se basan las
proyecciones
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Impuesto sobre
Incremento del Valor
de los Terrenos de
Naturaleza Urbana

1.550.000,00

-16,13 1.300.000,00

Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y
Obras

0,00 1.300.000,00

0,00 1.300.000,00

250.000,00 0,00

250.000,00 0,00

250.000,00 0,00

250.000,00

Cesión de impuestos del Estado

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Ingresos de capítulos 1 y 2 no incluidos
anteriormente

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos. 14.465.000,00 1,07 14.620.000,00 0,96 14.760.000,00 0,00 14.760.000,00

Capítulo 4. Transferencias corrientes.

11.335.000,00 0,00 11.335.000,00 0,00 11.335.000,00 0,00 11.335.000,00

Participación en tributos del Estado

10.356.000,00 0,00 10.356.000,00 0,00 10.356.000,00 0,00 10.356.000,00

Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4)

979.000,00 0,00

979.000,00 0,00

979.000,00 0,00

979.000,00

Capítulo 5. Ingresos patriimoniales

580.000,00 0,00

580.000,00 0,00

580.000,00 0,00

580.000,00
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Total de Ingresos corrientes

48.125.000,00 0,29 48.266.000,00 0,62 48.565.000,00 0,33 48.726.000,00

Estimación Derechos reconocidos netos.

B) Detalle de ingresos
de capital

Capítulo 6. Enajenación
de inversiones

Capítulo 7.
Transferencias de capital

Total de Ingresos de
Capital

% tasa Año 2014 % tasa Año 2015 % tasa Año 2016
Año 2013
variación
(en
variación
(en
variación
(en
(en euros)
2014/2013 euros) 2015/2014 euros) 2016/2015 euros)

1.973.000,00

-100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Supuestos en los que se
basan las proyecciones

0,00

50.000,00

0,00 50.000,00

0,00 50.000,00

0,00 50.000,00

2.023.000,00

-97,53 50.000,00

0,00 50.000,00

0,00 50.000,00

% tasa
% tasa
% tasa
C) Detalle de
Año 2013
Año 2014
Año 2015
Año 2016
variación
variación
variación
ingresos financieros (en euros)
(en euros)
(en euros)
(en euros)
2014/2013
2015/2014
2016/2015

Capítulo 8. Ingresos
240.000,00
por activos financieros

Capítulo 9. Ingresos
500.000,00
por pasivos financieros

25,00

300.000,00

240,00 1.700.000,00

0,00

300.000,00

0,00 1.700.000,00

0,00

Supuestos en los que se
basan las proyecciones

300.000,00

0,00 1.700.000,00
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Total de Ingresos
Financieros

740.000,00

170,27 2.000.000,00

0,00 2.000.000,00

0,00 2.000.000,00

Estimación Obligaciones reconocidas netas.

Gastos

Año 2013
(en euros)

% tasa
% tasa
% tasa
Año 2014
Año 2015
Año 2016
variación
variación
variación
(en euros)
(en euros)
(en euros)
2014/2013
2015/2014
2016/2015

Gastos
corrientes

35.021.495,00

0,43 35.172.895,00

0,67 35.406.837,00

0,57 35.606.960,00

Derivados de
evolucion
tendencial (no
afectados por
modificaciones
politicas)

35.021.495,00

0,43 35.172.895,00

0,67 35.406.837,00

0,57 35.606.960,00

Derivados de
modificaciones
de políticas (*)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medida 1:
Reducción de
costes de
personal
(reducción de
sueldos o
efectivos)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medida 2:
Regulación del
régimen laboral
y retributivo de
las empresas
públicas
tomando en
consideración

Supuestos en los que
se basan las
proyecciones/Adopción
de la medida

APROBADA Y
APLICADA

APROBADA Y
APLICADA
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aspectos tales
como el sector
de actividad, el
volumen de
negocio, la
percepción de
fondos públicos

Medida 3:
Limitación de
salarios en los
contratos
mercantiles o de
alta dirección,
con
identificación del
límite de las
retribuciones
básicas y de los
criterios para la
fijación de las
retribuciones
variables y
complementarias
que en cualquier
caso se
vincularán a
aspectos de
competitividad y
consecución de
objetivos que
promuevan las
buenas prácticas
de gestión
empresarial

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

APROBADA Y
APLICADA

Medida 4:
Reducción del
número de
consejeros de
los Consejos de
Administración
de las empresas
del sector
público

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

APROBADA Y
APLICADA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medida 5:
Regulación de
las clausulas
indemnizatorias
de acuerdo a la
reforma laboral

APROBADA Y
APLICADA

72

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 31 d’octubre de 2013

en proceso

Medida 6:
Reducción del
número de
personal de
confianza y su
adecuación al
tamaño de la
Entidad local

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

APROBADA Y
APLICADA

Medida 7:
Contratos
externalizados
que
considerando su
objeto pueden
ser prestados
por el personal
municipal actual

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

APROBADA Y
APLICADA

Medida 8:
Disolución de
aquellas
empresas que
presenten
pérdidas > ½
capital social
según artículo
103.2 del
TRDLVRL, no
admitiéndose
una ampliación
de capital con
cargo a la
Entidad local

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

APROBADA Y
APLICADA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medida 9:
Realizar estudio
de viabilidad y
análisis
coste/beneficio
en todos los
contratos de
inversión que
vaya a realizar la
entidad durante
la vigencia del
plan antes de su
adjudicación,

APROBADA Y
APLICADA
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siendo dicha
viabilidad
requisito
preceptivo para
la celebración
del contrato

Medida 10:
Reducción de
celebración de
contratos
menores (se
primará el
requisito del
menor precio de
licitación)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

APROBADA Y
APLICADA

Medida 11:
Reducción de
cargas
administrativas a
los ciudadanos y
empresas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

APROBADA Y
APLICADA

Medida 12:
Modificación de
la organización
de la
corporación local

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

APROBADA Y
APLICADA

Medida 13:
Reducción de la
estructura
organizativa de
la EELL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

APROBADA Y
APLICADA

Medida 14:
Reducción de en
la prestación de
servicios de tipo
no obligatorio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

APROBADA Y
APLICADA
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Medida 15:
Otras medidas
por el lado de los
gastos corrientes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

APROBADA Y
APLICADA

Gastos de
capital

8.594.156,00

-63,89 3.103.563,00

16,43 3.613.469,00

-60,56 1.425.000,00

Derivados de
evolucion
tendencial (no
afectados por
modificaciones
politicas)

8.594.156,00

-63,89 3.103.563,00

16,43 3.613.469,00

-60,56 1.425.000,00

Derivados de
modificaciones
de políticas (*)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medida 16: No
ejecución de
inversión
prevista
inicialmente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

APROBADA Y
APLICADA

Medida 17:
Otras medidas
por el lado de los
gastos de capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

APROBADA Y
APLICADA

Gastos no
financieros

Derivados de
evolucion
tendencial (no

43.615.651,00

-12,24 38.276.458,00

1,94 39.020.306,00

-5,10 37.031.960,00

43.615.651,00

-12,24 38.276.458,00

1,94 39.020.306,00

-5,10 37.031.960,00
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afectados por
modificaciones
politicas)

Derivados de
modificaciones
de políticas (*)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos
financieros

2.345.611,00

2,41 2.402.225,00

-4,43 2.295.746,00

-0,31 2.288.615,00

Derivados de
evolucion
tendencial (no
afectados por
modificaciones
politicas)

2.345.611,00

2,41 2.402.225,00

-4,43 2.295.746,00

-0,31 2.288.615,00

Derivados de
modificaciones
de políticas (*)

0,00

Gastos totales

45.961.262,00

-11,49 40.678.683,00

1,57 41.316.052,00

-4,83 39.320.575,00

Derivados de
evolucion
tendencial (no
afectados por
modificaciones
politicas)

45.961.262,00

-11,49 40.678.683,00

1,57 41.316.052,00

-4,83 39.320.575,00

Derivados de
modificaciones
de políticas (*)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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A) Detalle de gastos
corrientes

Año 2013
(en euros)

% tasa
% tasa
% tasa
Año 2014
Año 2015
Año 2016
variación
variación
variación
(en euros)
(en euros)
(en euros)
2014/2013
2015/2014
2016/2015

Capítulo 1. Gastos de
14.224.828,00
personal

0,00 14.224.828,00

0,00 14.224.828,00

0,00 14.224.828,00

Capítulo 2. Gastos
corrientes en bienes y 15.031.941,00
servicios

1,50 15.257.420,00

1,70 15.516.796,00

1,60 15.765.065,00

Capítulo 3. Gastos
financieros

1.276.115,00

-11,08 1.134.707,00

-9,07 1.031.822,00

Capítulo 4.
Transferencias
corrientes

4.488.611,00

1,50 4.555.940,00

1,70 4.633.391,00

1,90 4.721.426,00

35.021.495,00

0,43 35.172.895,00

0,67 35.406.837,00

0,57 35.606.960,00

Total de Gastos
Corrientes

-13,20

Supuestos en los
que se basan las
proyecciones

895.641,00

% tasa
% tasa
% tasa
B) Detalle de gastos Año 2013
Año 2014
Año 2015
Año 2016 Supuestos en los que se
variación
variación
variación
de capital
(en euros)
(en euros)
(en euros)
(en euros) basan las proyecciones
2014/2013
2015/2014
2016/2015

Capítulo 6.
Inversiones reales

7.721.964,00

-72,76 2.103.563,00

24,24 2.613.469,00

-83,74

425.000,00

77

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 31 d’octubre de 2013

Capitulo 7.
Transferencias de
capital

Total de Gastos
Capital

C) Detalle de
gastos financieros

Capítulo 8. Activos
financieros

Aportaciones
patrimoniales

Otros gastos en
activos financieros

872.192,00

14,65 1.000.000,00

0,00 1.000.000,00

0,00 1.000.000,00

8.594.156,00

-63,89 3.103.563,00

16,43 3.613.469,00

-60,56 1.425.000,00

% tasa
% tasa
% tasa
Año 2013
Año 2014
Año 2015
Año 2016
variación
variación
variación
(en euros)
(en euros)
(en euros)
(en euros)
2014/2013
2015/2014
2016/2015

563.050,00

-46,72

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

563.050,00

-46,72

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

Capítulo 9. Pasivos
financieros

1.782.561,00

17,93 2.102.225,00

-5,07 1.995.746,00

-0,36 1.988.615,00

Total de Gastos
Financieros

2.345.611,00

2,41 2.402.225,00

-4,43 2.295.746,00

-0,31 2.288.615,00

Supuestos en los que se
basan las proyecciones
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Saldos y otras
magnitudes

Saldo operaciones
corrientes

Año 2013
(en euros)

% tasa
% tasa
% tasa
Año 2014
Año 2015
Año 2016
variación
variación
variación
(en euros)
(en euros)
(en euros)
2014/2013
2015/2014
2016/2015

13.103.505,00

13.093.105,00

13.158.163,00

13.119.040,00

Derivados de evolución
tendencial (no
afectados por
13.103.505,00
modificaciones
políticas)

13.093.105,00

13.158.163,00

13.119.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.571.156,00

-3.053.563,00

-3.563.469,00

-1.375.000,00

Derivados de evolución
tendencial (no
afectados por
-6.571.156,00
modificaciones
políticas)

-3.053.563,00

-3.563.469,00

-1.375.000,00

Derivados de
modificaciones de
políticas

Saldo operaciones de
capital

Derivados de modificaciones de políticas

Saldo operaciones no financieras

Supuestos en los
que se basan las
proyecciones

0,00

0,00

0,00

0,00

6.532.349,00

10.039.542,00

9.594.694,00

11.744.040,00
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Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)

6.532.349,00

10.039.542,00

9.594.694,00

11.744.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo operaciones financieras

-1.605.611,00

-402.225,00

-295.746,00

-288.615,00

Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)

-1.605.611,00

-402.225,00

-295.746,00

-288.615,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.532.349,00

10.039.542,00

9.594.694,00

11.744.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.532.349,00

10.039.542,00

9.594.694,00

11.744.040,00

Derivados de modificaciones de políticas

Derivados de modificaciones de políticas

Saldo operaciones no financieras

(+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o neces. Financ.
SEC95

Capacidad o necesidad de financiación

Deuda viva a 31/12

A corto plazo

30.012.766,00 -1,34 29.610.541,00 -1,00 29.314.795,00 -0,98 29.026.180,00

2.102.225,00 -5,07 1.995.746,00 -0,36 1.988.615,00 -0,41 1.980.556,00
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A largo plazo

27.910.541,00 -1,06 27.614.795,00 -1,05 27.326.180,00 -1,03 27.045.624,00

Ratio Deuda viva/Ingresos corrientes

0,62 -1,61

0,61 -1,64

0,60 0,00

0,60

Eivissa a 1 de octubre de 2013
LA ALCALDESA-PRESIDENTA DE LA CORPORACIÓN
Fdo.: Pilar Marí Torres”
Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.
11.4.- Donar compte de la composició de les comissions informatives del Grup Popular.
“De conformitat al previst a l’article 125 c) del R.D. 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprovà
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i com a
continuació de l’escrit presentat amb data 21 d’octubre de 2013 (Reg. Entrda 24852), en el que es
comunicaven els components del Grup Municipal Popular de l’Ajuntament a les diferents
Comissions Informatives, mitjançant el present es comuniquen les persones desinades com a
suplents a les diferents Comissions.
Comissió Urbanisme:
Alejandro Marí Ferrer. Suplent, Raimundo Prats Ramos
Juan Mayans Cruz. Suplent, Miriam Valladolid Portas
Ignacio Rodrigo Mateo. Suplent, Maria del Mar Sánchez Gutiérrez
Juan Daura Escandell. Suplent, Constantino Larroda Azcoitia
Catalina Sansano Costa. Suplent, Raimundo Prats Ramos
Comissió Cultura:
Catalina Sansano Costa. Suplent, Alejandro Marí Ferrer
Juan Daura Escandell. Suplent, Juan Mayans Cruz
Miriam Valladolid Portas. Suplent, Constantino Larroda Azcoitia
Raimundo Prats Ramos. Suplent, Ignacio Rodrigo Mateo
Maria del Mar Sánchez Gutiérrez. Suplent, Juan Mayans Cruz
Comissió Economia:
Juan Mayans Cruz. Suplent, Catalina Sansano Costa
Ignacio Rodrigo Mateo. Suplent, Miriam Valladolid Portas
Alejandro Marí Ferrer. Suplent, Maria del Mar Sánchez Gutiérrez
Raimundo Prats Ramos. Suplent, Juan Daura Escandell
Constantino Larroda Azcoitia. Suplent, Catalina Sansano Costa
Eivissa, 23 d’octubre de 2013
El Portaveu del Grup Municipal Popular de l’Ajuntament d’Eivissa
Sgt. Alejandro Marí Ferrer.”
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Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.
12è. Mocions sense proposta d’acord:
11.1.- Moció del grup municipals EPIC, de control sobre el transport urbà.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz
del Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,
quiere hacer llegar a Vd. la siguiente MOCIÓN DE CONTROL para ser incluida en el Orden del
Día del próximo Pleno.

MOCION DE CONTROL SOBRE EL TRANSPORTE URBANO.
Esta moción pretende conocer las intenciones del equipo de gobierno en relación al acuerdo
del pleno de 1 de agosto en relación al transporte urbano.
1.- Iniciar los trámites oportunos para crear una parada de autobuses -con embarque y
desembarque de pasajeros- en la avenida Isidor Macabich, a la altura de la antigua Delegación del
Gobierno, para su utilización por todas las líneas que accedan a la citada avenida tanto por Ignasi
Wallis como por Bartomeu de Roselló.
2.- Iniciar los trámites oportunos para suprimir las actuales paradas de la avenida Ignasi
Wallis, a la altura del I.E.S. Santa María, y la de la avenida Bartomeu de Roselló, frente a la
Delegación de Hacienda.
3.- Proponer, en su Comisión Informativa correspondiente, el estudio de necesidad y
viabilidad para la implantación de líneas de autobuses urbanos municipales que enlacen los
diversos barrios y/o centros y lugares de interés de esta ciudad.
4.- Que se realicen mediciones de temperatura en el CETIS, y en base a las mismas se
propongan las oportunas medidas correctoras.
Eivissa, a 28 de octubre de 2013
Fdo. Antonio Villalonga Juan”
Intervencions:
Sr. Villalonga: El passat 1 d’agost varen determinar que es canviassin les parades d’autobusos,
que a Isidor Macabich, front a l’antiga Delegació del Govern, hi hagués una parada, que es
treguessin les que hi ha front a Hisenda i de l’Institut Santa Maria. També varen proposar que a la
corresponent comissió informativa, l’estudi de la implantació de les línies d’autobusos urbans
municipals. Han passat tres mesos i no s’ha fet res. Creu que la competència de les parades
urbanes és municipal.
Poden explicar quines gestions està realitzant l’Ajuntament, perquè hi hagi una parada d’autobus
front a l’antiga Delegació del Govern.
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Sr. Mayans: El que varen aprovar aquí en el Ple de fa tres mesos, va ser que donarien trasllat al
Consell Insular, perquè fés les gestions necessàries per traslladar la parada de Santa Maria a la
Delegació del Govern, i així ha set. Estan pendents de contestació. És cert que hi ha un Decret de
trasllat de l’antiga estació d’Isidor Macabich, en el qual s’eliminaven totes les parades d’Isidor
Macabich, per traslladar-se al CETIS.
De les parades urbanes donen trasllat al Consell Insular, que és qui autoritza la modificació o no.
Sr. Villalonga: El desconcerta perquè un persona que coneix el tema, li ha dit que les parades que
estan dins del terme urbà són de l’Ajuntament. El Consell té potestat fora del terme urbà.
Si això depèn d’un Decret, a què esperen?
A qui li tenen que demanar si volen una parada d’autobusos a un lloc, que a més el Ple de
l’Ajuntament ja ho ha acordat, que falta perquè es faci això?
Facin un Decret i posin la parada.
13è. Precs i preguntes:
13.1.- Sra. Costa: Preguntes: 1. Com està el tema del Port? Si hi ha un projecte o és el mateix que
hi havia? Si s’han fet modificacions i preveu el pàrking subterrani o no?
2. Quin termini té el col·legi de Sa Bodega per acabar-se i poder entrar els nens a aquesta escola?
3. Quan s’obri el centre s’haurà arreglat la zona verda que hi ha? Existeix un projecte? Si existeix,
s’ha donat a conèixer als vesins?
4. El Sr. Mayans, abans ha dit que si fos una empresa privada la que havia d’aprovar la concessió
dels fems ja estaria feta, i aquí hi sobreentén uns menyspreu a la feina dels treballadors de la casa.
Li agradaria que li aclarís si anava per aquí aquesta afirmació, o volia dir una altra cosa, perquè
creu que els tècnics i el personal que treballa a l’Ajuntament no es mereix, en tot cas, que hi pogués
haver aquesta confusió.
13.2.- Sra. Boned: 1. Poden concretar la data de notificació als infractors del tema de les tanques
publicitaries? Ja han obert expedients sancionadors? Qui són els infractors? A quina normativa
s’han acollit per obrir aquests expedients? Ja han sancionat? Quin termini d’al·legacions hi ha?
13.3.- Sr. Sánchez: Precs: 1. Demana, per tercera vegada, que decideixin ja el dia en el qual es
convocaran les comissions perquè es pugui organitzar, i també que es fixi un dia per a la Comissió
Especial.
2. En el Ple que es va aprovar el tema de la transparència, va fer un prec perquè s’entreguessin les
respostes de les preguntes al Ple a les comissions informatives. Com no s’està fent entén que no
serà així.
13.4.- Sra. Martínez: Prec: 1. Demana que posin el màxim interès i es comprometin a ajudar a
aconseguir, que hi torni a haver transport adaptat, perquè els alumnes amb necessitats educatives
especials puguin assistir a activitats escolars, ja que el transport que tenien amb la Creu Roja de
vehicle adaptat enguany no el tenen.
13.5.- Sr. Ruiz: Té previst l’equip de govern alguna data per obrir les taquilles de l’estació
d’autobusos?
13.6.- Sra. García: En el ple de juny va dir que estaven confeccionant un mapa de remors. S’ha
acabat aquest mapa? Si és afirmatiu, perquè no està penjat a la web de l’Ajuntament? Si és
negatiu, quan creu que el tendran acabat?
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13.7.- Sr. Molina: 1. Quina repercussió en ingressos suposarà l’aplicació de les modificacions de
les ordenances que han aprovat avui?
2. El plec que varen fer per a l’elaboració del plec de fems, incorporava penalitzacions per entregar
la feina fora de termini? Les pensen aplicar?
3. Quantes famílies ateses pels serveis socials, són usuàries d’escoletes municipals? Quin
percentatge suposen?
4. Quantes famílies que l’any passat es beneficiaven de la bonificació per renda, s’han acollit al
programa d’ajudes per a gent que ho pugui necessitar?
Precs: 1. Demana que en els taulells d’anuncis de les escoletes publiquin aquesta possibilitat.
2. Demana si volen canviar d’opinió respecte a la primera moció, donat que a l’Ajuntament de Santa
Eulària aquest matí han votat que sí a una moció pràcticament igual.
13.8.- Sr. Ferrer: 1. Quines obres són les que estan fent a Vara de Rey?
2. Què presenta l’Ajuntament a la Travel Market?
Precs: 1. Demana que enviïn a la policia a la zona del carrer Vicent Serra, per controlar el
tancament dels bars.
2. Demana que es faci un manteniment de les murades per evitar que estiguin plenes d’herbes.
13.9.- Sr. Villalonga: 1. Quan es reunirà la Junta Rectora del Consorci Eivissa Patrimoni de la
Humanitat?
2. Quina intenció té l’equip de govern, en relació a les factures pendents de pagament del grup
Prensa Pitiusa, d’enguany i de l’any passat?
Precs: 1. Demana que s’elimini, al menys parcialment, la tanca que hi ha en el mirador del carrer
Luci Oculaci.
2 Que s’estudiï la viabilitat de circulació en tot el tram del carrer Al Sabini.
3. Demana si la junta de portaveus es pot reunir, i fixar un límit a les intervencions dels Plens,
perquè siguin un poc més àgils.
13.10.- Sra. Sánchez-Jáuregui: Preguntes: 1. Quina és la situació actual de l’execució de l’obra del
col·legi de Sa Bodega? Quan es preveu la posada en funcionament del centre? Quines han estat
les raons per les quals no s’ha acabat l’obra per al mes de setembre com estava previst en el
projecte?El no haver ofertat les places educatives per al curs 2013-2014, ha influït amb dita
situació? Si el projecte ha set objecte de modificació en el transcurs de l’execució de l’obra? En cas
afirmatiu, especificar quines han set i les raons? Quins són els motius pel qual no s’ha conclòs la
urbanització de la zona de les pistes esportives i del pati infantil? Els treballs que no s’han conclòs
figuren en el projecte o, en el seu cas, en les modificacions d’aquest? És cert que el contractista ha
sol·licitat una suspensió temporal? En cas afirmatiu, quins són els motius de la mateixa?
Precs: 1. Demana que quan netegin amb mànega d’aigua, després passin a recollir les restes que
queden en els carrers.
2. Demana que s’elabori un Reglament per al funcionament dels Plens d’aquest Ajuntament.
Sra. Marí: Contesta a la pregunta 1. de la Sra. Costa sobre el Port. Només hi ha hagut un Consell
d’Autoritat Portuària, amb un únic punt de l’ordre del dia, que era donar compte del nomenament del
nou president. Per tant allí no es va debatre res però, així i tot, es va preocupar pel tema del Port, i
se’ls va dir que ho estudiarien i que es donaria prioritat al Port d’Eivissa, igual que al de Mahó. El
President va dir que es desplaçaria Eivissa per veure tot el tema del projecte, i mirar com el podien
reprendre. No se’ls hi ha comunicat cap canvi de projecte i per tant es manté el mateix.
Sra. Sansano: Sobre prec 2. del Sr. Ferrer de les murades. Hi ha una partida en el Consorci per
anar fent el manteniment, especialment les tasques de neteja i desbrossament de les herbes que
envaeixen agressivament aquest patrimoni material. Al juny-juliol es va fer una primera campanya,
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que va ser des del baluard de Santa Llúcia fins al baluard de Sant Pere, i després en varen fer una
segona, perquè des del baluard de Sant Pere fins al següent estava molt ple de herbes.
Contesta a la pregunta 1 del Sr. Villalonga. La Junta Rectora del Consorci és reunirà properament.
Sr. Daura: Contesta a la pregunta 1. del Sr. Ferrer. Han fet les obres de pluvials i fecals, i al mateix
temps ha servit per fer un estudi arqueològic.
Sr. Mayans: Contesta a la pregunta de la Sra. García. S’han fet més mesuraments dels que
estaven proposats en el mapa de renous, li han comunitat que la setmana que ve es retiraran tots
els sonòmetres, i després s’emetrà l’informe. Pensa que per a primers de gener el mapa estarà
enllestit.
Contesta a la pregunta del Sr. Ruiz. Han donat trasllat al Consell Insular perquè s’obrin, perquè és
el garant de que funcionin les línies d’autobusos, estant esperant una resposta.
Respecta a la pregunta 4. de la Sra. Costa. Té un profund respecte cap als funcionaris, i també
molta admiració, perquè són els que porten endavant tota l’acció de govern.
Sra. Sánchez: Sobre el prec de la Sra. Martínez. En el pla escolar de natació tenien tres grups,
Isidor Macabich, Sa Colomina i Santa María. Al d’Isidor Macabich l’han reubicat a Es Raspallar, al
de Sa Colomina l’inclouran dins del transport escolar de Sa Bodega, i el de Santa María és l’únic
que negociaran amb la Creu Roja, perquè hi ha un nen amb cadira de rodes i necessita un transport
especial.
Sr. Marí: Contesta a les preguntes que ha formulat la Sra. Boned. A Urbanisme han rebut bona part
de les notificacions que s’han fet del tema d’infracció de publicitat, però encara no les tenen totes.
Han tengut una reunió interna amb tots els involucrats en tema d’infraccions, i el primer pas que
s’han marcat és que quan les tenguin totes, fer un planing per saber qui són els propietaris dels
terrenys, i una vegada que tenguin tota aquesta informació a disposició d’urbanisme, es posaran a
treballar per obrir els processos d’infracció i sanció corresponents, segons marca la normativa
municipal.
Sr. Larroda: Vol comunicar que el Sr. Prats ha rebut una trucada, de que ha mort l’avia de la seu
aparella.
Sobre el prec 1 del Sr. Ferrer. Donaran l’ordre a la Policia Local.
Sra. Marí: Aprofiten perquè consti en acta el sentit pèsam a la família del Regidor Sr. Prats.
Ara es contestaran les preguntes formulades per escrit amb 48 hores d’antelació a la celebració del
Ple.
13.11.- Pregunta escrita de la regidora Sra. Boned, del tenor literal següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Carmen Boned Verdera, regidora de PSOE-Pacte per Eivissa a l'Ajuntament
d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i amb l'article 95 de la
Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:
Número de sancions interposades per infracció de les ordenances municipals durant els mesos de
juny, juliol, agost i setembre de 2013 desglossades segons els següents conceptes: ocupació de via
pública, llicències d'obertura, horari de tancament, música o sorolls, publicitat, fems i venda
ambulant.
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Eivissa, 21 d'octubre de 2013
Sgt. Carmen Boned Verdera
Regidora del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”
Contestació escrita del regidor Sr. Larroda, del tenor literal següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
1. La Sra. Carmen Boned Verdera, regidora de PSOE-Pacte per Eivissa a l'Ajuntament d’Eivissa,
formula la següent pregunta:
Número de sancions interposades per infracció de les ordenances municipals durant els mesos de
juny, juliol, agost i setembre de 2013 desglossades segons els següents conceptes: ocupació de via
pública, llicències d'obertura, horari de tancament, música o sorolls, publicitat, fems i venda
ambulant.
2. En el benentès quer vol dir denúncies, atès que per infraccions comeses durant els mesos de
juny a setembre/13, els expedients sancionadors estan en tràmit i encara no ha recaigut resolució
sancionadora.
Durant els mesos de juny a setembre de 2013, s’han incoat els següents expedients
sancionadors per infraccions a les ordenances municipals:
1. Ocupació de la via pública.
- Per ocupació de la via pública sense llicència municipal
22
- Per excedir-se en el permís atorgat
10
- Per ocupar amb màquines o elements + 1 metre
1
- Per ocupació amb altres elements no autoritzats
9
Total .....................................................

42

2. Llicències d’obertura
- Transmissió activitat sense comunicació
2
- Activitat sense llicència o sense presentar declaració
19
- Modificació de l’activitat
2
Total .....................................................

23

3. Horari de tancament

28

Total .....................................................

4. Música i sorolls
- Funcionament equips de so sense llicència
20
- Equips de so sense limitador
3
- Remors domicili (música, crits, bricolatge ..)
44
- Música en viu sense llicència
9
- Infracció horari de música
71
- Superar els nivells de so màxim permesos
4
- Manipular sense autorització el limitador de so
4
- Trencar precinte de música
4
Total .....................................................

159
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5. Publicitat
- Publicitat dinàmica amb material imprès
123
- Publicitat dinàmica oral
27
- Publicitat globus aeroestàtic
2
- Publicitat estàtica cartells
20
- Cercaviles publicitaris
16
Total .......................................................

188

6. Fems
- Residus orgànics (horaris, lloc..)
16
- Paper / cartró (no dipositar correctament)
4
- Estris, runes, terra....
4
- Focs..
2
- Restes de poda
3
- No tenir gestor d’oli
1
Total .......................................................

30

6. Venda ambulant

Total .......................................................

228

Eivissa, 23 d’octubre de 2013”
13.12.- Pregunta escrita de la regidora Sra. Lurdes Costa, del tenor literal següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Lurdes Costa Torres, regidora de PSOE-Pacte per Eivissa a l'Ajuntament
d'Eivissa, d'acord amb l'article 97.7 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:
S'ha realitzat ja l'informe jurídic que es va demanar en Comissió Informativa d'Urbanisme referent a
la legalitat de concedir permís d'ocupació de via pública en terrenys de propietat municipal
qualificats com a zona verda?
En cas afirmatiu, a quines conclusions arriba aquest informe?
En cas negatiu, a quin tècnic s'ha encarregat l'esmentat informe i en quin termini es calcula que
pugui estar redactat?
Eivissa, 23 d'octubre de 2013
Sgt. Lurdes Costa Torres.
Regidora del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa.”
Contestació escrita del regidor Sr. Marí, del tenor literal següent:
“En contestació a la seva pregunta de data 23 d’octubre de 2013, amb número de registre d’entrada
25.071, l’hi comunico que l’informe no s’ha realitzat.
Va ser sol·licitat de forma verbal al Secretari de la Corporació i serà realitzat per ell mateix o per el
lletrat de Serveis Jurídics que s’assigni, quan l’elevat volum de feina que soporten els hi permeti.
Eivissa, 31 d’octubrfe de 2013
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EL REGIDOR D’URBANISME, ACTIVITATS
I HABITATGE,
Alejandro Marí Ferrer.”
13.13.- Pregunta escrita del regidor Sr. Ruiz, del tenor literal següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Rafel Ruiz González, regidor de PSOE-Pacte per Eivissa a l'Ajuntament
d'Eivissa, d'acord amb l'article 97.7 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:
Quants expedients s'han obert durant l'any 2013 relacionats amb l'activitat dels taxis pirata?
Quants d'aquestos expedients s'han conclòs i amb quin tipus de resolució o sanció?
Eivissa, 23 d'octubre de 2013
Sgt. Rafel Ruiz González.
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa.”
Contestació escrita del regidor Sr. Larroda, del tenor literal següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
1. El Sr. Rafel Ruiz González, regidor de PSOE-Pacte per Eivissa a l'Ajuntament d'Eivissa, formula
la següent pregunta:
Quants expedients s'han obert durant l'any 2013 relacionats amb l'activitat dels taxis pirata?
Quants d'aquestos expedients s'han conclòs i amb quin tipus de resolució o sanció?
El total de denúncies formulades pel concepte de taxis pirates posades durant aquest any és de 14.
12 d’elles s’han traslladat al Consell d’Eivissa i les 2 restants a través del departament de sancions
de l’Ajuntament, estan totes elles actualment en tràmit.
Eivissa, 29 d’octubre de 2013
Regidor de Policia Local
Sgt.: Constantino Larroda Azcoitia”
13.14.- Pregunta escrita del regidor Sr. Sánchez, del tenor literal següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Enrique Sánchez Navarrete, regidor de PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i amb
l'article 95 de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:
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−

Quin ha estat el calendari trimestral de serveis efectivament realitzat per la Policia Local
d'Eivissa durant el segon i tercer trimestre de l'any 2013?

Eivissa, 23 d'octubre de 2013
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete
Regidor del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”
Contestació escrita del regidor Sr. Larroda, fent entrega dels quadrants del serveis realitzats durant
el segon i tercer trimestre de l’any en curs.
13.15.- Pregunta escsita del regior Sr. Sánchez, del tenor literal següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
Pregunta que formula Enrique Sánchez Navarrete, regidor de PSOE-Pacte per Eivissa a
l'Ajuntament d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i amb
l'article 95 de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:
−

Quins expedients de contractació s'han posat en marxa durant l'any 2013, tant pel que fa a
l'Ajuntament d'Eivissa com pel que fa al Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat? En
quin estat de tramitació es troben actualment?

Eivissa, 24 d'octubre de 2013
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete
Regidor del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”
Contestació escrita del Sr. Mayans, del tenor literal següent:
“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE AMB REGISTRE
D’ENTRADA NÚM. 25195 DE DATA 24 D’OCTUBRE DE 2013 EN RELACIÓ ALS EXPEDIENTS
DE CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA AIXÍ COM EL CONSORCI EIVISSA
PATRIMONI DE LA HUMANITAT.
S’adjunta llistat d’expedients iniciats durant l’any 2013 tant de l’Ajuntament d’Eivissa com del
Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, fins la data d’avui.
Eivissa, 25 d’octubre de 2013
Juan Mayans Cruz
El Regidor Delegat”
“LLISTAT D'EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ INICIATS DURANT L'ANY 2013
1/13 “Servicio de desinsectación, desratización, desinfección y control de la población de palomas
de las vías y espacios públicos del municipio y de sus redes de alcantarillado”. Signat contracte en
data 7 d'octubre de 2013 amb l'entitat ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SAU.
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2/13 “Servei de centre d'acollida municipal”. Mitjançant Decret de data 14 d'octubre de 2013
s'acorda desistir de la licitació objecte de l’expedient per haver-se produït una errada insubsanable
en la tramitació del procediment d’adjudicació.
3/13 “Servicio de retirada de vehículos de la vía pública y vehículos considerados como residuo
urbano”. Mitjançant Decret de data 3 d'octubre de 2013 s'adjudica a l'entitat CANA NEGRETA, S.A.,
tenint que esperar per la formalització el contracte fins
una vegada transcorregut un termini de quinze dies hàbils des de la notificació de l'adjudicació als
licitadors sense que s'hagi interposat recurs especial en matèria de contractació que porti
aparellada la suspensió de la formalització.
4/13 “Servei de vigilància i d'atenció al públic al Museu d'Art Contemporani i d'altres centres
adscrits”.Signat contracte en data 6 d'agost de 2013 amb l'entitat VISABREN SERVICIOS
GENERALES, S.L.
5/13 “Contracte d'assistència tècnica per a l'espai cultural Can Ventosa”. Signat contracte en data 5
de Setembre de 2013 amb l'entitat SONOIBIZA S.L.
6/13 “Proyecto básico y de ejecución de centro de educación infantil y primaria nou CP Sa Bodega
(modificado II).
Signat contracte en data 29 d’abril de 2013 amb l'entittat VIAS Y
CONSTRUCCIONES S.A.
7/13 “Adquisición de vestuario para el cuerpo de la Policía Local de Eivissa”. Signat contracte en
data 30 de setembre de 2013 amb l'entitat INSIGNA UNIFORMES, S.L.
8/13 “Projecte complementari al projecte de consolidació del peu de murada entre la punta de Santa
Llúcia i el Flanc de Sant Pere”.Signat contracte en data 23 de juliol de 2013 amb l'entitat REFOART
S.L.
9/13 “Organització i assistència tècncia de la 25 edició del Festival Eivissa Jazz”. Signat contracte
en data 26 de juliol de 2013 amb l'entitat MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO, S.L.
10/13 “Adquisición de deu vehícles adaptats per a la Policia Local d'Eivissa”. Pendent Mesa
obertura ofertes.
11/13 “Adquisición del mobiliario específico para el espacio de creación joven”. Compra
centralitzada, pendent rebre l'acta de recepció.
12/13 “Modificació-3 introducció de preus contradictoris de les obres de nou CP Sa Bodega”. Signat
contracte en data 6 d'agost de 2013 amb l'entitat VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.
13/13 “Servei de teleassistència”. Pendent Mesa proposta adjudicació.
14/13 “Adquisición del material de seguridad específico para el espacio de creación joven”. Compra
centralitzada, pendent rebre l'acta de recepció.
15/13 “Servei de neteja de les dependències de les instal·lacions esportives del Patronat Municipal
d'Esports de l'Ajuntament d'Eivissa”. Pendent informe fiscalització Intervenció de Fons.
16/13 “Proyecto de pavimentación de la plaza situada en C/Pere Francés 28”. Signat contracte en
data 4 d'octubre de 2013 amb l'entitat ISLASFALTO, S.L.
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17/13 “Subministrament d'un vehicle portaféretres”. Termini presentació ofertes 8 de novembre de
2013.
18/13 “Proyecto de cambio de cubierta y falso techo en la piscina de Can Misses”. Pendent
formalitzar contracte amb l'entitat CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE, S.L.
19/13 “Servei de Centre d'Acollida Municipal”. Termini de presentació ofertes 25 d'octubre de 2013.
20/13 “Servei de promoció socioeducativa i foment de l'èxit escolar al barri de Sa Penya i Sa
Marina”. Termini de presentació ofertes 4 de novembre de 2013.
21/13 “Subministrament de productes de neteja”. Pendent redacció plec administratiu i informe
jurídic.
LLISTAT D'EXPEDIENTS INICIATS DURANT L'ANY 2013 CORRESPONENTS AL CONSORCI
EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT
1/13 “Sanejament del Passeig de Vara de Rei”. Signat contracte en data 3 de setembre de 2013
amb l'entitat HERMANOS PARROT, S.A.
2/13 “Projecte de remodelació del carrer Comte de Rosselló, entre el carrer d'Annibal i la Muralla”.
Pendent informe jurídic.
3/13 “Recuperació dels espais exteriors de la Casa de la Curia (Fase II)”. Pendent per part del
Consorci de les rectificacions observades a l'informe de fiscalització de la Intervenció de Fons.
4/13 “Adquisició i instal·lació de la cúpula Sirius per l'observatori astronòmic del Puig des
Molins”.Signat contracte en data 4 d'octubre de 2013 amb el Sr. Ignacio Serafin de la Cueva
Torregrosa.
5/13 “Projecte per l'adequació del solar ubicat al C/Santa Faç núm. 3 per a ser destinat a ús públic”.
Providència inici expedient pendent signatura Presidenta del Consorci.
6/13 “Projecte de reordenació de l'accès oest del Baluard de Santa Llúcia”. Providència inici
expedient pendent signatura Presidenta del Consorci.
7/13 “Restauració de la Capella del Sant Crist del Cementiri a l'Esglèsia del Convent”. Providència
inici expedient pendent signatura Presidenta del Consorci.
Eivissa, 25 d'octubre de 2013.
EL REGIDOR DELEGAT,
Sgt.: Juan Mayans Cruz”
13.16.- Pregunta escita del regidor Sr. Sánchez, del tenor literal següent:
“Enrique Sánchez Navarrete, regidor del grup municipal PSOE-PACTE PER EIVISSA, a l’empar del
que estableix l’article 14 i següents del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals,
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SOLICITA,
Còpia de la memòria de l’espai cultural Can Ventosa relativa a l’any 2012.
Eivissa, 28 d’octubre de 2013
Sgt. Enrique Sánchez
Regidor del PSOE-Pacte per Eivissa.”
Contestació de la 2ª Tinent d’Alcalde, Sra. Sansano, del tenor literal següent:
“Sr. Enrique Sánchez Navarrete
Psoe – Pacte
En contestació a la seua petició de data 28 d’octubre de 2013, registre d’entrada 25459, on demana
còpia de la memòria de l’espai cultural de Can Ventosa relativa a l’any 2012, li comunic que amb
data 30 d’abril i a petició de la Sra. Carment Boned Verdera, es va entregar aquesta documentació
a sessió plenària.
No obstant això, li adjunt còpia de la documentació que es va entregar al seu grup en data 30
d’abril.
Cordialment,
Lina Sansano Costa
2ª Tinent d’Alcalde
Eiviss,a 31 d’octubre de 2013”
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les catorze hores i quaranta minuts del
dia, de la qual s’estén la present Acta que consta de noranta-dues pàgines que, amb mi el
Secretari, firmen tots els assistents.
De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific.
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