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ACTA NÚM. 14/13
A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les nou hores del dia dinou de desembre de dos mil catorce;
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 extraordinària de l'Excm. Ajuntament Ple,
en primera, per a la qual han estat citats de forma reglamentària.
Actua de secretari el Lletrat de la Corporació que subscriu.
DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA
1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior:
Per unanimitat s’acorda l’aprovació de l’Acta de la sessió anterior núm. 10/13, ordinària de data
26 de setembre.
2n. Aprovació Pressupost General any 2014:
Donat compte de la proposta d’acord, del tenor literal següent:
“APROVACIÓ PRESSUPOST GENERAL ANY 2014
Debatut l’expedient de proposta d’aprovació inicial al Pressupost General any 2014; la Comissió
Informativa Econòmica i d’Administració Municipal celebrada el dia 16 de desembre de 2013, per 4
vots a favor (Grup Municipal Popular), 4 abstencions ( 3 vot de PSOE-Pacte per Eivissa, , 1
vot de la regidora no adscrita Sra.Sánchez-Jáuregui,) i en contre 1 vot de Movimiento
Ciudadano Epic Ibiza propos a al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:
PROPOSTA ACORD APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST GENERAL ANY 2014
Vist el Projecte de Pressupost General per a l’exercici de l’any 2014, integrat pels Pressupostos de
l’Ajuntament d’Eivissa, del Patronat Municipal d’Esports, del Patronat del Museu d’Art Contemporani
i del Patronat Municipal de Música, així com de l’Estat de Previsió d’Ingressos i Despeses de
l’Empresa Pública IMVISA.
Donat compte que la seva estructura pressupostària s’ajusta a les normes contingudes a l’Ordre
EHA/3565/2008 de 3 de desembre; que en l’Estat d’Ingressos s’han recollit previsions raonables
dels ingressos que es preveuen liquidar, i en l’Estat de Despeses, els crèdits necessaris per atendre
les obligacions exigibles a les respectives Corporacions; que s’ha format el Pressupost General
amb tota la documentació prevista en la legislació vigent i que en cadascun dels Pressupostos
integrants del Pressupost General no existeix dèficit inicial.
De conformitat amb l’article 168.4 del TRLHL, es proposa el Ple de la Corporació l’adopció del
següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació per a l’any 2014, integrat
pels Pressupostos de l’Ajuntament d’Eivissa, del Patronat Municipal d’Esports, del Patronat del
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Museu d’Art Contemporani i del Patronat Municipal de Música, així com de l’Estat de Previsió
d’Ingressos i Despeses de l’Empresa Pública IMVISA; que presenta els següents resums
d’ingressos i despeses:
- PRESSUPOST AJUNTAMENT D’EIVISSA:
CAPÍTOL INGRESSOS

TOTAL EUROS

OPERACIONS CORRENTS:
1. IMPOSTOS DIRECTES
2. IMPOSTOS INDIRECTES

19.803.001,00
260.000,00

3. TAXES I ALTRES INGRESSOS

12.626.750,00

4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

11.013.440,28

5. INGRESSOS PATRIMONIALS
Total Operacions Corrents

769.000,00
44.472.191,28

OPERACIONS DE CAPITAL:
6. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS

1.556.471,24

7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

80.000,00

8. ACTIUS FINANCERS

200.000,00

9. PASSIUS FINANCERS

2.000.000,00

Total Operacions de Capital

3.836.471,24

TOTAL INGRESSOS
CAPÍTOL DESPESES

48.308.662,52
TOTAL EUROS

OPERACIONS CORRENTS:
1. DESPESES DE PERSONAL

16.018.975,21

2. DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS

18.794.883,51

3. DESPESES FINANCERES

1.678.211,89

4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4.966.299,67

Total Operacions Corrents

41.458.370,28

OPERACIONS DE CAPITAL:
6. INVERSIONS REALS

2.751.275,11
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7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8. ACTIUS FINANCERS

1.068.889,74
200.000,00

9. PASSIUS FINANCERS

2.830.127,39

Total Operacions de Capital

6.850.292,24

TOTAL DESPESES

48.308.662,52

- PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
CAPÍTOL INGRESSOS

TOTAL EUROS

OPERACIONS CORRENTS:
1. IMPOSTOS DIRECTES

0,00

2. IMPOSTOS INDIRECTES

0,00

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

390.000,00
1.706.000,00
0,00
2.096.000,00

OPERACIONS DE CAPITAL:
6. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS

0,00

7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

5.000,00

8. ACTIUS FINANCERS

5.000,00

9. PASSIUS FINANCERS
Total Operacions de Capital
TOTAL INGRESSOS
CAPÍTOL DESPESES

0,00
10.000,00
2.106.000,00
TOTAL EUROS

OPERACIONS CORRENTS:
1. DESPESES DE PERSONAL
2. DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS

1.046.761,40
813.878,60
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3. DESPESES FINANCERES
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Total Operacions Corrents

2.000,00
233.360,00
2.096.000,00

OPERACIONS DE CAPITAL:
6. INVERSIONS REALS
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8. ACTIUS FINANCERS
9. PASSIUS FINANCERS
Total Operacions de Capital
TOTAL DESPESES

5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
10.000,00
2.106.000,00

- PRESSUPOST PATRONAT MUSEU D’ART CONTEMPORANI
CAPÍTOL INGRESSOS

TOTAL EUROS

OPERACIONS CORRENTS:
1. IMPOSTOS DIRECTES

0,00

2. IMPOSTOS INDIRECTES

0,00

3. TAXES I ALTRES INGRESSOS

0,00

4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5. INGRESSOS PATRIMONIALS
Total Operacions Corrents

232.000,00
0,00
232.000,00

OPERACIONS DE CAPITAL:
6. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS

0,00

7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

18.000,00

8. ACTIUS FINANCERS
9. PASSIUS FINANCERS
Total Operacions de Capital
TOTAL INGRESSOS

5.000,00
0,00
23.000,00
255.000,00
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CAPÍTOL DESPESES

TOTAL EUROS

OPERACIONS CORRENTS:
1. DESPESES DE PERSONAL
2. DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS

164.891,70
67.058,30

3. DESPESES FINANCERES

50,00

4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Total Operacions Corrents

0,00
232.000,00

OPERACIONS DE CAPITAL:
6. INVERSIONS REALS

18.000,00

7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

0,00

8. ACTIUS FINANCERS

5.000,00

9. PASSIUS FINANCERS
Total Operacions de Capital
TOTAL DESPESES

0,00
23.000,00
255.000,00

- PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA
CAPÍTOL INGRESSOS

TOTAL EUROS

OPERACIONS CORRENTS:
1. IMPOSTOS DIRECTES

0,00

2. IMPOSTOS INDIRECTES

0,00

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

43.940,00
535.460,00
0,00
579.400,00

OPERACIONS DE CAPITAL:
6. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS

0,00

7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

4.500,00

8. ACTIUS FINANCERS

2.600,00
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9. PASSIUS FINANCERS
Total Operacions de Capital
TOTAL INGRESSOS
CAPÍTOL DESPESES

0,00
7.100,00
586.500,00
TOTAL EUROS

OPERACIONS CORRENTS:
1. DESPESES DE PERSONAL

331.547,45

2. DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS

247.652,55

3. DESPESES FINANCERES
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Total Operacions Corrents

200,00
0,00
579.400,00

OPERACIONS DE CAPITAL:
6. INVERSIONS REALS
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8. ACTIUS FINANCERS
9. PASSIUS FINANCERS
Total Operacions de Capital
TOTAL DESPESES

4.500,00
0,00
2.600,00
0,00
7.100,00
586.500,00

- EMPRESA PÚBLICA IMVISA
COMPTE PERDUES I GUANYS

TOTAL EUROS

INGRESSOS:
VENDES
AUGMENT D’EXISTÈNCIES
ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ
TOTAL INGRESSOS

3.396.000,00
0,00
17.030,00
3.413.030,00

DESPESES:
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REDUCCIÓ D’EXISTÈNCIES

2.984.530,00

CONSUM MERCADERIES

0,00

SOUS I SALARIS

23.500,00

CÀRREGUES SOCIALS

7.000,00

AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT
SERVEIS EXTERIORS

0,00
68.000,00

ALTRES DESPESES GESTIÓ CORRENT
DESPESES FINANCERES

0,00
330.000.00

DOTACIÓ PROVISIONS

0,00

AMORTITZACIÓ PASSIUS FINANCERS

0,00

TOTAL DESPESES

3.413.030,00

SEGON.- Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma per un termini de 15 dies, durant els quals, els interessats podran presentar
les reclamacions que estimin convenients davant del Ple de la Corporació. Aquestes reclamacions
seran resoltes pel Ple en el termini d’un mes. En cas de que no es presentin reclamacions durant
aquest període d’exposició pública, es considerarà definitivament aprovat el Pressupost General per
a l’any 2014.
Eivissa, 11 de desembre de 2013.El Tercer Tinent d’Alcalde Delegat de l’Àrea Econòmica i
d’Administració Municipal,Sgt.: Juan Mayans Cruz
El PRESIDENT
DE LA COMISSIÓ
Sgt.:Juan Mayans Cruz

Eivissa, 16 de desembre de 2013.
LA SECRETARIA
DELEGADA
Sgt. Sonia Cardona Aparicio”

Intervencions:
Sr. Molina: Agraeix la col·laboració als Serveis Econòmics i al Sr. Mayans.
Són uns pressupostos de consolidació, en els que fan pagar més impostos, on es veu l’aïllament
institucional, hi ha poca sensibilitat social, hi falten inversions i s’hi veu una paràlisis a tots els
nivells.
La batalla entre institucions que hi ha en aquest moment al voltant del CETIS, és un escàndol. El fet
de tenir una estació d’autobusos, que potser sigui millorable, però que estiguin preparant perquè el
dia 21 els autobusos tornin al carrer, és un escàndol.
On està el plec de fems? Quan sortirà la licitació? Quan s’adjudicarà aquesta licitació? Hi haurà una
contracta nova adjudicada per vostès?
El Sr. Mayans sap que va ser un error molt greu, però no ho dirà, tirar enrere el plec dels fems que
hi havia aprovat, i si pogués tornar enrere hi tornaria i no paralitzaria aquesta licitació.
On estan les inversions del Consorci? El Consorci té diners per invertir. Que passarà amb l’obra de
Vara de Rey? I amb la concessió de l’aigua?
Consoliden la inactivitat inversora de l’Ajuntament. A l’annex d’inversions de l’any passat hi havia
2.565.000 euros, fiats a la venda d’unes oficines, dins dels quals hi havia una cosa tant important
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com l’aportació al Consorci Patrimoni de la Humanitat, i aquestes oficines no s’han venut. Aquesta
venda de patrimoni no realitzada, condiciona els pressupostos d’aquest any.
Què passa amb el Pla d’embelliment? Ja s’ha fet, o no fa falta?
Què deixaran a la ciutat quan passin quatre anys? Perquè fins ara el que han inaugurat ha set un
parc infantil, i obres que havia deixat fetes i preparades per a la seua licitació l’equip de govern
anterior, com el centre de creació jove, l’escoleta de Can Cantó, o el MACE.
Fan un préstec de 2.000.000 d’euros per invertir. Li sembla bé si ho fan.
L’annex d’inversió és millor que l’any passat, però és molt pitjor que el del pitjor any de la legislatura
anterior.
Hi ha moltes obres que són necessàries per a la ciutat, i que no tenen perquè fer-se amb
pressupost municipal, com la Peixateria, el Mercat Vell, el Passeig de Figueretes, els projectes de
can n’Escandell per a les VPO, centre de dia, centre de baixa exigència, la depuradora. Moltes
d’aquestes obres s’haurien de fer amb diners d’altres institucions.
L’any passat el Sr. Daura els hi va demanar fe. On estan aquest any?
El PSOE-Pacte està completament a favor d’invertir en polítiques de treball, però s’ha de mirar com
s’inverteix. Faran una remodelació d’un edifici que no serà adequat per l’escola de formació. A més
la reforma de la Llei de Bases de Règim Local diu que no tindran competències en tema de
formació.
En relació a la política social, s’incrementa per la teleassistència, però era una competència del
Consell que l’Ajuntament ha assumit sense dotació econòmica. No hi ha una pujada real, no hi ha
serveis nous per als ciutadans.
Pel que fa a l’aïllament institucional. On està el parador? I la reforma del Port?
Tenen una aportació del Consell que no hi era l’any passat, els PIOS, però l’aportació del Govern
Balear es redueix en 37.000 euros. La única administració que ha incrementat la seua aportació al
pressupost és el Govern Central, a través de la participació en els impostos de l’Estat, però el que
és la col·laboració institucional ha baixat més d’1.700.000 euros.
I depenen més i més dels impostos dels ciutadans. Els pressupostos es mantenen per l’IBI.
Als Patronats, els hi ha semblat bé els pressupostos i han votat que sí.
IMVISA: haurà d’assumir la dissolució d’ITUSA. Com afectarà això a l’Ajuntament? Ho han calculat?
Tenen ja les taxacions? S’ha fet una proposta de liquidació i el pla econòmic d’actuació?
El que més els preocupa és que a la memòria d’IMVISA, els objectius són vendre les VPO a
l’exercici de 2014.
On està l’absorció d’ITUSA? On està el pla d’empresa que ha de fer que es posin en el mercat
aquests solars?
Tenen dubtes que IMVISA estigui desenvolupant les seues funcions diligentment.
Més impostos; aïllament institucional; sensibilitat social nul·la, activitat inversora escassa; paràlisis
de l’Ajuntament. No parlarà de la despesa corrent, ni del deute que ha pujat el 20%, ni dels
romanents de tresoreria, però creu que ha donat suficients raons per justificar que el seu grup
votarà que no a aquests pressupostos.
Sr. Ferrer: Sempre esperen que els pressupostos ajudin a millorar la qualitat de vida dels ciutadans
i de la ciutat.
Es tornen a trobar amb uns pressupostos que no aporten res.
Ha augmentat el deute però sense repercutir als ciutadans.
Veu un retard absolut de la ciutat. Un envelliment en tots els seus serveis. Els ciutadans estan pitjor
ara que fa uns anys.
La situació del CETIS és molt greu, però no només pels inconvenients que crearà als ciutadans per
poder-se desplaçar, sinó perquè al final els ciutadans hauran de pagar molts sous.
Depenen de la venda d’un immoble per realitzar alguna inversió.
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Fa un gest per donar un caire social a aquests pressupostos, però tot el demés és una pujada
d’impostos i del deute. No hi ha cap política social.
El Sr. Molina ja ha fet una ressenya de coses que s’haurien pogut fer. Els hi deixaren un munt de
projectes que podien realitzar, i ho han parat tot.
Votarà en contra pels fons dels pressupostos.
Sr. Villalonga: Al novembre tots els hi varen dir que estaven d’acord en el fons però no en la forma
pel tema d’ITUSA. Avui és igual. Estan en minoria i no els hi ha ni consultat els pressupostos.
Perquè no han reduït sous i càrrecs de confiança? Seria un gest de cara a la ciutadania.
Al ple d’octubre presentaren una proposta de repartiment de publicitat institucional. On està la
proposta?
Com ja va comentar votarà en contra dels pressupostos.
Creu que l’any i mig que falta fins a les properes eleccions, els hi suggeriria que negociïn les coses
abans dels Plens.
Sra. Sánchez-Jáuregui: El que la mou a decidir el sentit del vot no és la revenja, sinó la
responsabilitat cap als ciutadans.
Plantejarà algunes qüestions de les qual té dubtes, perquè els hi expliquin el que pregunta, ja que
això serà el que decidirà el sentit del seu vot.
Quan va examinar els pressupostos no li agradaren, perquè va veure que hi havia un desquadre
entre els ingressos i les despeses, aparentment no perquè estan perfectament anivellats, però
realment això no és així, perquè si miren d’on venen els ingressos, veuen que estan la venda de les
oficines que ja estaven en els pressupostos anteriors, i que no s’han pogut executar. Per tant això
indica que han de ser prudents.
Observa que quan apareixen els ingressos de les oficines, a l’any 2012-2013 hi figura l’import de
2.560.000 euros, que és la quantitat en la que es valoraren. No obstant en aquestos pressupostos
hi figura un 1.560.000 euros. El Sr. Mayans va explicar que, si es venien les oficines, un milió aniria
a l’aportació al Consorci Patrimoni de la Humanitat.
En el tema d’ingressos veu que del préstec d’1.500.000 d’euros més, apareixen dos aportacions al
Consorci Patrimoni de la Humanitat, que sumen més o menys un milió d’euros. Vol saber si és la
mateixa aportació, perquè si és així l’estan duplicant.
Aconseguir ingressos d’un endeutament no li pareix bé, perquè després acaben repercutint en el
ciutadans.
També li preocupa que no apareix cap partida per a l’expropiació de la plaça de bous.
Ha observat que en els ingressos, l’IBI puja un 6,18%, quan l’IPC es queda en 1,6%, i no sap
aquest augment d’on ve, li agradaria que l’hi expliquin.
També veu que les multes de tràfic han pujat un 7%, no sap si existeix una justificació o no per a
aquesta pujada.
En el tema de les concessions de taxis també hi ha una pujada, i no sap si es que es concediran
més llicències o perquè s’augmenta el cànon.
Sr. Mayans: Quan a les multes de tràfic preveuen que augmentaran, perquè s’ha fet la nova
licitació de la grua, i hi haurà una grua més al carrer.
Les llicències de taxis que es preveu treure per al 2014, augmenten considerablement respecte a la
flota de taxis estacionals, i la taxa que han de pagar els taxistes, perquè també incrementen en un
mes el temps de prestació del servei .
En relació a l’expropiació de la plaça de bous, durant aquesta setmana s’ha fet una retenció de
crèdit per part de l’Ajuntament, per valor de 685.243,72 euros de principal, que seran consignats al
Jutjat per donar compliment a la sentència. Els serveis econòmics estant calculant els interessos,
que estimen poden ser superiors a 200.000 o 300.000 euros.
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Li agradaria que el Sr. Villalonga expliqui les raons de perquè vota en contra.
Respecte al CETIS lluiten i lluitaran perquè l’estació funcioni, ja ho han demostrat, i els serveis
tècnics i jurídics els avalen amb les seves decisions.
Respecte a l’aigua. Aqualia ha de seguir fins al 31 d’octubre de 2015. Durant el 2014 començaran a
elaborar els plecs, i si és possible licitaran.
El plec de neteja, espera que el 2014 sigui una realitat per a la ciutat.
Quan a les inversions del parador, mercat vell, etc...saben que el 2012 i 2013 han set anys durs,
però lluitaran per aquestes inversions i esperen que siguin una realitat.
Passa a explicar el pressupost capítol per capítol.
El capítol de la Policia es redueix en 20.000 euros, degut als càlculs de la seguretat social.
El servei de grua, amb la nova licitació, es redueix en 128.000 euros.
La contracta de l’ORA, també posada en marca aquest any, es redueix en 140.000 euros, respecte
a l’any anterior.
Protecció Civil continua amb 21.000 euros, i es vincula a venda una zodiac i un element de
transport.
En Urbanisme les aplicacions són similars a l’any anterior, però vol destacar que hi ha un increment
del 18% en les actuacions de zona Pepri.
Vies Públiques es manté igual i la brigada ràpida amb 410.000 euros
Medi Ambient ha augmentat un 8%, degut a que han consignat la part proporcional del que podria
cobrar el nou contractista, una vegada s’hagi licitat.
Es crea una aplicació amb un conveni amb l’organització Mar Blava, en contra de les prospeccions
petrolieres per 2.000 euros.
I amb la cooperativa agrícola, perquè els pagesos residents a Eivissa, puguin tenir una ajuda per a
les seues labors.
En Cementeris s’augmenta el renting, perquè han comprat un porta-fèretres que abans el llogaven i
ara el tindran en propietat. Les inversions reals en cementeris per a nínxols i columbaris, augmenta
en 94.000 euros.
El centre de protecció animal de sa Coma, es redueix en 8.000 euros de manteniment de l’edifici,
degut a les obres que s’estan portant a terme. Aquesta quantitat es repercuteix en productes
farmacèutics entre altres coses.
En parcs i jardins, la reparació i conservació de jardins augmenta significativament en un 50%.
Pel que fa a platges, les noves concessions de platges es doblen, i en quan a cànon, passen de
47.000 euros a 94.000 euros que és el que s’ha de pagar a Costes. Aquest any a més es licitaran
hamaques i elements nàutics. L’empresa de socorrisme es prorroga un any més.
En Benestar Social i Educació augmenta la inversió en un 17,2%, degut a que mantenen tot el
necessari, tot el previst, i tot el que s’ha gastat durant el 2013 sense baixar cap aplicació.
Incorporen 53.040 euros de la Teleassistència per als nostres majors.
Les subvencions en Acció Social, augmenten en 45.000 euros per regularitzar el deute que hi havia.
En Educació destaquen el manteniment de col·legis, passen de 90.000 euros a 110.000 euros, i
han creat una nova aplicació per dotar les aules de nens amb necessitats educatives especials de
6.000 euros.
En Cultura reforcen el manteniment de l’edifici Puget, i despeses diverses relacionades amb aquest
museu. És mantenen els premis i les beques de Cultura. Augmenten en 15.000 euros el conveni
amb el Centre d’Autoaprenentatge de la Llengua Catalana.
En Patrimoni es mantenen les partides exactament igual que l’any anterior. L’aportació al Consorci
es redueix, perquè aquestes dades venen donades pel préstec hipotecari i per les quantitats que
han de consignar al Consorci Patrimoni de la Humanitat.
En matèria de Joventut, el manteniment del Centre de Creació Jove, inaugurat recentment, suposa
un increment de 20.000 euros. Vol destacar els premis i les beques en joventut que incrementen en
un 200%.
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En el Patronat d’Esports, el pressupost es va aprovar per unanimitat. Destaca la inversió real quan
a la coberta de la piscina de Can Misses, que està dotada en 57.500 euros.
En Promoció Econòmica, ressalta que l’arrendament de l’edifici ha baixat en un 25%. Es manté
igual el viver d’empreses.
En Turisme, s’incrementa la partida de material per a la promoció. La partida d’activitats s’augmenta
un 16,6%, amb la mateixa finalitat.
Pel que fa a òrgans de govern, les retribucions han baixat un 6% i les del personal eventual un
7,6%.
Les despeses de viatges i desplaçaments, baixen en un 20%.
El manteniment d’edificis, passa de 175.000 euros a 300.000 euros. Aquest increment ve donat per
les quotes de manteniment que s’ha de pagar per les oficines que ocupa l’Ajuntament en el CETIS.
El subministrament d’energia, l’han dotat en 40.000 euros més, perquè hi ha un edifici més que
l’any passat, que és el centre de creació jove.
Les quotes netes del leasing del mobiliari del CETIS suposen 285.000 euros, igual que l’any passat.
En Participació Ciutadana, les subvencions als edificis augmenta en un 8%, i les subvencions de
2013-2014 que faltaven per pagar, augmenten en 45.000 euros.
En el capítol d’inversions, vol destacar que doten en 200.000 euros l’escola de formació. Volen que
aquesta escola formi a les persones que no ho estan, i que a través d’ella els usuaris tinguin una via
per trobar feina.
Habilitaran zones de pipican a els barris de Puig des Molins i Cas Serres, dotades en 4.000 euros.
Amb els 80.000 euros que rebran dels PIOS; intentaran deixar en condicions un barri turístic, com
és el d’Es Viver, que no ha rebut cap inversió des de fa temps.
191.500 euros en reposició de paviment i asfaltat. 57.500 euros per a la coberta de la piscina de
Can Misses. 10.000 euros per escocells, i 4.000 euros per al centre de recuperació animal de Sa
Coma. A més destacar el 245.000 euros que s’han de pagar a la Gestora del CETIS de l’IVA de
l’edifici.
Sr. Molina: No li ha contestat a moltes coses que ha preguntat.
El tema del CETIS és molt greu. Segueixen tenint els mateixos problemes que quan entraren a
governar. Segueixen parlant del CETIS, dels fems i no resolen les coses.
Sobre el tema de la recaptació de multes, ha dit que s’incorporaven 7 agents, però aquest any
només estaran 6 mesos, i l’any passat hi varen estar 9 mesos. No sap la correlació de l’increment
de la recaptació per sancions i una plantilla que en termes anuals seria inferior. Si com diu seguiran
lluitant perquè el CETIS segueixi funcionant tendran tot el seu recolzament.
El CETIS porta beneficis per a la ciutat i per a l’Ajuntament, també pot ser que tengui coses que són
millorables. Podran vendre les oficines de l’Avda. Santa Eulària, traslladant als treballadors de Vies i
Obres al CETIS, perquè existeix el CETIS. Han pogut inaugurar el centre de creació jove, perquè
unes oficines que estaven obsoletes del carrer Castella les han pogut destinar a un altre us, i això
és gracies al CETIS.
La sentència de l’aigua diu que s’ha de revisar el cànon de la concessió, s’ha revisat?
Insisteix amb el tema de la despesa social i no pot estar d’acord, perquè han eliminat les
bonificacions de l’escoleta.
La primera rebaixa d’impostos que han fet només afecta a immobles de valor cadastral alt.
Demana que utilitzin la inversió del Consorci.
Tampoc està d’acord que baixin la partida de l’equip de govern, perquè tenen més dedicacions i
dedicacions exclusives. Baixa la massa salarial perquè són menys regidors, no perquè cobrin
menys.
Estan encantats que es faci la reforma per a l’escola de formació, però s`ha de fer en condicions.
No li ha parlat de la reforma de la Llei de Bases.
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La seva feina és aportar una visió crítica als pressupostos, i com en debats de pressupostos
anteriors els han proposat la seva col·laboració.
Li proposa 6 idees per poder parlar durant l’any 2014:
1. Treballar en un pla de contenció de la despesa corrent. L’han pujat més d’1% sobre el total del
pressupost, i això són molts diners.
2. El tema dels impostos. No poden estar d’acord amb una baixada d’impostos que afectin només a
persones amb major poder adquisitiu.
3. Bonificacions de l’escoleta, creu que és inacceptable.
4. L’equip de govern presentarà un Pla d’acció d’IMVISA. Estan a la seua disposició per treballar en
aquest Pla, perquè aquest problema deixi de ser un problema.
5. Els agradaria proposar-los que es plantegin incrementar el percentatge de la despesa social real
en el pressupost fins al 12%.
6. El compromís per pressionar a les institucions, perquè se’n recordin que Eivissa també és part de
la Comunitat Autònoma, de l’Estat Espanyol i de l’illa.
Ofereix la seua col·laboració com ho ha fet tots els anys, per fer uns pressupostos millors que creu
que és el que necessiten els ciutadans, i no esperin a l’últim moment per negociar. Si parlessin
abans potser diuen una altra cosa l’any que ve. Aquest any votaran que no a aquests pressupostos.
Sr. Ferrer: Hi ha moltes coses que s’haurien hagut de solucionar amb dos anys i escaig, i estan
igual que abans.
És impossible no parlar del CETIS perquè estan parlant de diners que repercutiran en els ciutadans,
i això és molt important.
En els pressupostos s’eliminen partides i les que es pugen són insignificants.
En inversions estan pendents de la venda d’un immoble.
Promoció econòmica i comerç queden pràcticament en res.
El més important de l’illa és el turisme, ja que pràcticament tots vivim d’ell. El municipi és Patrimoni
de la Humanitat, i això és un segell de qualitat davant els altres possibles competidors. L’aportació
que fan és de només 168.000 euros, dels quals 117.000 euros són per contractar als informadors
turístics. Només hi ha 35.000 euros per activitats diverses de turisme. És vergonyós que
l’Ajuntament faci aquesta aportació a la principal industria que hi ha a la ciutat i a l’illa. Desapareix
les platges del segle XXI. No fa falta anar a Londres per fer-se una foto per no dur res i no presentar
res.
El Agents de Desenvolupament Local desapareixen.
La quantitat és tan irrisòria que pot tancar la regidoria de Turisme, i reconèixer que l’interès que té
aquesta Ajuntament pel turisme és zero, i per promoció econòmica estat catatònic.
Sr. Villalonga: L’important és que el Sr. Mayans expliqui perquè li han de votar el pressupost.
Ara li detallarà alguna de les raons que li ha demanat el Sr. Mayans pel sentit del seu vot: No veu
clar per exemple que incloguin com a futurible la venda dels locals; o que gastin 200.000 euros en
l’escola de formació, amb dubtes sobre la funcionalitat de l’edifici i que sigui una competència de
l’Ajuntament.
Perquè no treballen per un alberg de baixa exigència, que igual ara és més urgent?
Que passa amb tota la gent que està sent desnonada? Perquè no incrementen les partides de
prestacions socials?
Perquè no han aclarit avui que volen fer amb ITUSA i IMVISA econòmicament?
Perquè no han reduït els càrrecs de confiança?
Motius n’hi ha molts. És l’equip de govern qui ha de convèncer a l’oposició, que aquests
pressupostos valen la pena, i no ho han aconseguit.
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Sra. Sánchez-Jáuregui: Havia demanat que li contestessin a les preguntes que li ha fet, perquè
d’aquests aclariments podia dependre el sentit del seu vot. N’hi ha contestat algunes i altres no.
Ha vist que el tema de la partida per a l’expropiació de la plaça de bous, ha vist que aquest any
consignen el principal, per tant aquest tema ha quedat resolt. Quan als interessos encara no està
clar. Demana que a la propera intervenció com tenen previst fer front a aquest import.
Tampoc ha aclarit el tema de l’aportació al Consorci. No li ha quedat clar la pujada de l’IBI.
Respecte al tema dels taxis, li ha dit que hi haurà més llicències temporals, i creu que això sí
redundarà en benefici dels ciutadans.
Quan a les multes, si és un ingrés que després repercuteixi en benefici de la qualitat de vida del
ciutadans li pareix bé.
Hi ha una altra cosa que li agrada dels pressupostos, i és la part d’educació, d’acció social i de
formació. El fet que es destinin 200.000 euros a l’escola municipal de formació creu que és molt bo.
No coneix el projecte, però entén que l’equip de govern haurà tingut en compte les circumstàncies
de l’edifici.
També li pareix molt important el percentatge que s’augmenta per als cursos de formació. Demana
que d’aquesta quantitat, si és possible, comencin aquests cursos quan abans possible.
Creu que han de donat estabilitat a l’equip de govern perquè puguin governar.
Després d’escoltar al Sr. Mayans en la seua segona intervenció, decidirà quin serà el seu sentit del
vot, i tendrà molt en compte què és el que més beneficia al ciutadans.
Sr. Mayans: L’aportació al Consorci que surt de les partides que estan detallades en el pressupost,
són per aquest any 2014, són les dos quotes que s’han de pagar del préstec.
És cert que en el pressupost no es contempla una aportació al Consorci per import d’1.008.000
euros. Aquesta aportació es finançava amb la venda de les oficines de Carles III, que també es va
posar en el pressupost anterior i que finalment no es va portar a terme, i per tant les despeses de
2013 no poden aparèixer en els crèdits inicials del 2014.
Són uns pressupostos en els quals s’ha prescindit d’allò que s’ha pogut, s’ha eliminat el que s’ha
pogut eliminar. S’han de valorar totes les coses que són importants que es poden executar si hi ha
sous.
Parlen de pujada d’impostos de cara a l’any 2014. És curiós perquè el PSOE va tenir l’increment
d’IBI 3 anys dins un calaix, i és per això que progressivament durant deu anys pujarà l’IBI, no
perquè ho vulgui el PP.
Parlen d’una vinculació de la venda de Carles III, és cert que no ho han venut però espera que el
2014 es produeixi la venda. Al 2010 el PSOE també va vincular inversions a venta.
És cert que hi ha romanent de tresoreria, però no l’utilitzen perquè estan a expenses d’una decisió
per part del Govern Central per saber que fan amb aquest romanent.
Vol recordar que durant el 2013 s’ha reduït molt el deute.
Els acusen de què altres administracions els han abandonat. Hi ha 80.000 euros de PIOS, encara
que no són els 400 o 500.000 euros dels temps de bonança.
Prefereixen veure un pressupost prorrogat a que hi hagi ajudes. Un pressupost prorrogat suposa
paralitzar i que no es faci ni una sola inversió. Votant en contra d’aquests pressupostos, voten no a
la inversió de 100.000 euros al barri d’Es Viver.
La quota de liquidació d’ITUSA no està feta.
El que avui voten no és una moció, ni una pujada de taxes. El que avui voten és la inversió, el
benestar ciutadà, les ajudes, la modernització. Amb aquests pressupostos es veuen i saben quins
són els seus compromisos. Els serveis socials i els educatius seran sempre prioritaris per l’equip de
govern.
Sotmès l’assumpte a votació, amb els vots a favor de les Sres. Marí, Sansano, Sánchez, Valladolid,
i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, i Larroda, en contra de les Sres. Costa, Boned,
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Martínez, García i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer i Villalonga, i l’abstenció de la Sra.
Sánchez-Jáuregui, es produeix empat.
Sotmès novament a votació, es torna a produir empat i és aprovat amb el vot de qualitat de la Sra.
Alcaldessa.
Sra. Marí: No han demostrat el sentit de responsabilitat política, alguns partits de l’oposició, amb la
ciutat d’Eivissa.
3r. Aprovació Plantilla de Personal any 2014:
Donat compte de la proposta d’acord, del tenor literal següent:
“APROVACIÓ PLANTILLA DE PERSONAL ANY 2014
Debatut l’expedient de proposta de aprovació Plantilla de Personal, la Comissió Informativa
Econòmica i d’Administració Municipal celebrada el dia 16 de desembre de 2013, per 4 vots a
favor (Grup Municipal Popular), i 5 abstencions (3 vot de PSOE-Pacte per Eivissa, 1 vot de
Movimiento Ciudadano Epic Ibiza, 1 vot de la regidora no adscrita Sra. Sánchez-Jáuregui)
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:
PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PER A L’ANY 2014
AL PLE DE LA CORPORACIÓ
Vista la memòria de del tenor literal següent:
“MEMÒRIA
PLANTILLA DE PERSONAL PER A L’ANY 2014
La plantilla de personal constitueix un instrument bàsic a la planificació i programació de les
necessitats de personal a la Corporació. A la plantilla es recullen els efectius que han de donar
respostes als objectius assenyalats en el programa pressupostari, classificant els mateixos en tres
categories de personal al servei d’una Corporació Local: Personal funcionari, laboral i eventual.
L’equip de Govern de l’Ajuntament d’Eivissa, exercint la seva potestat d’autoorganització, i amb
l’objectiu de desenvolupar els projectes i programes previstos, detecta necessitats de modificació
de la plantilla actual.
De conformitat amb la Disposició transitòria segona de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació
de les policies locals de les Illes Balears, les 7 places de policia turístic que es venien recollint a la
plantilla dels darrers anys quedaran extingides a 31 de desembre de 2013. No obstant això, es fa
constar que s’ha previst el nomenament de 7 policies amb caràcter de personal funcionari interí per
donar suport a la temporada de l’any 2014 amb una durada de sis mesos de conformitat amb el que
preveu l’article 4 del Decret 13/2013, de 5 d’abril, pel que es regula el Fons de Seguretat Pública
destinat a la millora de la seguretat pública dels municipis de les Illes Balears.
A la plantilla de personal laboral es fa constar que durant l’any 2013 s’ha jubilat una persona que
ocupava una plaça d’auxiliar de serveis IPT(incapacitat permanent total) del grup professional
d’operari de la divisió funcional d’oficis adscrita al servei d’atenció al ciutadà. Les places d’auxiliar
de serveis IPT i les places d’auxiliars de serveis 1 festius tenen les mateixes funcions i retribucions
i la única diferència és que les primeres tenen com a requisit indispensable per poder ocupar-les el
fet de tenir una incapacitat permanent total per a la seva professió habitual i haver exercitat
l’empleat municipal l’opció prevista a l’article 65 conveni col·lectiu del personal laboral de
l’Ajuntament d’Eivissa, aprovat per Ple de data 30 d’octubre de 2008 i publicat al BOIB núm. 93 de
data 27 de juny de 2009. Atès que el servei d’atenció al ciutadà es considera un servei prioritari per
a la Corporació i que les funcions de les places d’auxiliar de serveis 1 festius afecten al
funcionament d’un servei públic essencial dels que presta l’Ajuntament, es considera urgent i
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d’inajornable necessitat la dotació pressupostària per a l’any 2014 d’una plaça d’auxiliar de serveis
1 festius que es finança amb l’amortització d’una plaça d’auxiliar de serveis IPT, per la qual cosa no
suposa cap increment de la despesa.
Així mateix es fa constar que l’ocupant d’una plaça d’operari d’obres (mercats) del grup professional
d’operari de la divisió funcional d’oficis ha estat declarat en situació d’incapacitat permanent total i
ha sol·licitat l’opció prevista a l’article 65 del mencionat conveni i que a data d’avui l’expedient
administratiu es troba en tramitació.
Per acord de Ple ordinari de la Corporació de data 21 de desembre de 2012 es va aprovar
inicialment la Plantilla de personal de l’any 2013, la qual va ser aprovada definitivament per acord
de Ple ordinari de data 24 de gener de 2013. Per acord de Ple ordinari de data 26 de setembre
2013 es va modificar la plantilla de personal eventual.
Vistes les propostes presentades per les diferents Àrees de l’Ajuntament , es presenta la següent
proposta de Plantilla per a l’any 2014, detallant les següents variacions respecte a l’any 2013.
1) CREACIÓ DE PLACES NOVES
1.1.- PERSONAL FUNCIONARI:
- 7 places de policies amb caràcter interí
1.2.- PERSONAL LABORAL:
- 1 plaça d’auxiliar de serveis 1 festius de la divisió funcional d’oficis, grup professional operari.
1.3.- PERSONAL EVENTUAL:
- 1 plaça de coordinador/a de Gestió de Contractes i Serveis
2) AMORTIZACIO DE PLACES
2.1.- PERSONAL FUNCIONARI:
- 7 places de policia turístic
2.2.- PERSONAL LABORAL:
- 1 plaça d’auxiliar de serveis IPT de la divisió funcional d’oficis, grup professional operari.
2.3.- PERSONAL EVENTUAL:
- 1 plaça de coordinador/a de Regidories
FONAMENTS DE DRET
PRIMER
L’art. 90.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, senyala que
correspon a cada Corporació Local l’aprovació anual, a traves del Pressupost, la Plantilla, que
haurà de comprendre tots el llocs reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, sent
competència del Ple, conforme estableix l’art. 33.2.f) de la Llei 7/1985.
SEGON
Les Plantilles hauran de respondre als principis de racionalitat, economia i eficàcia, i establir-se
d’acord amb l’ordenació general de l’economia, competència en exclusiva a l’Estat, sense que les
despeses de personal puguin excedir els límits que es fixin amb caràcter general –art.90.1 de la
Llei 7/1985-.
En aquest sentit, la plantilla proposada respon a la coherència organitzativa, recollint el número
d’efectius necessaris per a la consecució dels objectius generals i específics de la Corporació,
resultant de la planificació pressupostaria per a l’any 2014 amb dotació pressupostaria de totes les
places incloses en la mateixa.
TERCER
La plantilla del personal és l’instrument de coordinació entre l’ordenació de la funció pública i les
estructures pressupostàries, la qual conté la relació de places corresponents a cadascun dels grups
i cossos funcionarials i a cadascun dels grups i nivells de classificació de personal laboral, que
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s’emparen en la dotació pressupostària dels llocs de feina.- article 36 de la Llei 3/2007 de 27 de
març, de la Funció Publica de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
QUART
Cada entitat local és competent per determinar la seva pròpia plantilla de personal amb les escales,
subescales i classes de personal funcionari que correspongui a les seves necessitats i per
classificar aquest personal en raó de la branca o especialitat concreta.-article 192 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
CINQUÈ
A tenor dels articles 127 i 129,3 del R.D. Legislatiu 781/1986 i article 150 de la Llei 39/1988, una
vegada aprovada la plantilla es remetrà còpia a l’Administració de l’Estat i a la de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears dins del termini de trenta dies, sense perjudici de la seua publicació
íntegra en el Butlletí Oficial de la Província.
Eivissa, 29 de novembre de 2013 El regidor de Recursos Humans Ignacio Rodrigo Mateo”
Atès que s’ha donat compte a la representació dels treballadors en data 9 de desembre de 2013.
Per tot el que s’ha exposat, i de conformitat amb la legislació vigent es presenten aquestes
propostes al Ple de la Corporació per a la seva aprovació, així com es proposa l’aprovació de
la Plantilla del Personal de l’any 2014:
PRIMER: CREACIÓ DE PLACES NOVES
1.1.- PERSONAL FUNCIONARI:
- 7 places de policies amb caràcter interí
1.2.- PERSONAL LABORAL:
- 1 plaça d’auxiliar de serveis 1 festius de la divisió funcional d’oficis, grup professional operari.
1.3.- PERSONAL EVENTUAL:
- 1 plaça de coordinador/a de Gestió de Contractes i Serveis
SEGON: AMORTIZACIO DE PLACES
2.1.- PERSONAL FUNCIONARI:
- 7 places de policia turístic
2.2.- PERSONAL LABORAL:
- 1 plaça d’auxiliar de serveis IPT de la divisió funcional d’oficis, grup professional operari.
2.3.- PERSONAL EVENTUAL:
- 1 plaça de coordinador/a de Regidories
TERCER: APROVACIÓ DE LA PLANTILLA RESULTANT
AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'EIVISSA
PLANTILLA 2014
PERSONAL FUNCIONARI
ESCALA D’HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL
Denominació

Grup

Dotació

Vacants

Vac. Reser.

SUBESCALA DE SECRETARIA. CATEGORIA SUPERIOR
Secretari/a General

A1

1

1

0
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SUBESCALA D’INTERVENCIÓ-TRESORERIA-CATEGORIA SUPERIOR
Interventor/a

A1

1

1

0

1

0

0

3

2

0

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

A1
TOTAL

ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
SUBESCALA TÈCNICA
Tècnic Administració General

A1

1

0

0

A2

1

1

0

C1

17

1

0

C2

62

0

0

Ordenança

Agrup.Prof

3

1

0

Porter - Macer

Agrup.Prof

3

3

0

Porter – Notificador

Agrup.Prof

3

0

0

Telefonista - Informador

Agrup.Prof

1

0

0

91

6

0

SUBESCALA DE GESTIÓ
Tècnic Mig de Gestió
SUBESCALA ADMINISTRATIVA
Administratiu d’Administració General
SUBESCALA AUXILIAR
Auxiliar Administratiu
SUBESCALA SUBALTERNA

TOTAL

ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
SUBESCALA TÈCNICA
CLASSE SUPERIOR
Arquitecte Superior

A1

5

4

0

Economista

A1

1

0

1

Lletrat

A1

5

3

1

Llicenciat Geografia i Història

A1

1

0

0

Psicòleg

A1

1

1

0

Tècnic/a de Patrimoni

A1

1

0

0

Tècnic/a de Joventut

A1

1

0

0

Tècnic/a de Cultura

A1

1

1

0

Tècnic/a de Normalització Lingüística

A1

1

0

0

Enginyer Superior Industrial

A1

1

1

0

Tècnic/a Formació, Ocupació i Orientació

A1

1

0

0
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CLASSE MITJANA
Arquitecte Tècnic

A2

5

2

0

Enginyer Tècnic Industrial

A2

2

2

0

Arxiver/a Bibliotecari/a

A2

1

0

0

Tècnic en Mediació Intercultural

A2

1

1

0

Assistent Social

A2

11

0

0

Educador Social
Tècnic de Gestió de Processos i millora
continua
Tècnic de Medi Ambient

A2

5

0

0

A2

1

1

0

A2

1

1

0

Mestre d’Educació Infantil

A2

2

1

0

Delineant

C1

3

0

0

Inspector/a Fiscal

C1

1

0

0

Operador de Sistemes

C1

4

0

0

Educador Infantil
Responsable de Manteniment continguts
pagina Web municipal

C1

10

6

0

C1

1

1

0

Auxiliar Soci-Sanitari

C2

2

0

0

69

25

2

CLASSE AUXILIAR

TOTAL
SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS
CLASSE POLICIA LOCAL
Inspector

A2

2

0

0

Subinspector

A2

6

0

0

Oficial

C1

15

0

0

Policia

C1

89

2

1

Policia interí (temporada 2014)

C1

7

7

0

C2

5

0

0

A2

1

0

0

TOTAL

125

9

1

TOTAL FUNCIONARIS

288

42

3

CLASSE PERSONAL D’OFICIS
Fosser
CLASSE COMESES ESPECIALS
Tècnic Protocol i Relacions Institucionals
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PERSONAL LABORAL
Grup
Dotació
d’Assimilació

Denominació

Vacants

Vac.Reser.

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

C1

1

0

0

Tècnic/a Jardiner

C1

1

0

0

C2

1

0

0

Oficial Primera

C2

4

1

0

Cuiner

C2

2

2

0

C2

5

2

0

Auxiliar de Serveis 1 Festius

Agrup.Prof

3

2

0

Auxiliar de Serveis –IPT-

Agrup.Prof

5

0

0

Agrup.Prof

1

1

0

Auxiliar de Serveis 3

Agrup.Prof

9

1

0

Caner

Agrup.Prof

2

0

0

Operari/a de Jardineria

Agrup.Prof

16

0

0

Operari/a de Neteja

Agrup.Prof

31

5

0

Operari/a d’Obres (Brigada)

Agrup.Prof

6

2

0

Operari/a d’Obres (Mercat)

Agrup.Prof

2

1

0

Zelador Medi Ambiental

Agrup.Prof

2

0

0

91

17

0

1

0

0

1

0

0

92

17

0

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

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

Auxiliar de Serveis 2

TOTAL

DIVISIO FUNCIONAL ADMINISTRATIVA
Grup Professional – Auxiliar
Responsable de Formació Interna

C2

TOTAL
TOTAL PERSONAL
LABORAL

PERSONAL EVENTUAL
Denominació

Dotació

Vacants

Vac.Reser.
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Cap del Gabinet d’Alcaldia

1

0

0

Cap de Premsa

1

0

0

Adjunt al Gabinet de Comunicació

1

0

0

1

1

0

1

0

0

1

0

0

TOTAL PERSONAL
EVENTUAL

6

1

0

TOTAL PLANTILLA

386

60

3

Coordinador/a de Gestió de Contractes i
Serveis
Coordinador/a de Modernització i Millora
Continua
Secretari/ària del Grup de l’Oposició

PERSONAL ORGANISMES AUTÒNOMS
PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
Director Gerent

1

0

0

Tècnic d’Esports

1

0

0

Monitor Responsable Àrea

1

1

0

Capatàs

1

0

0

Operari 2

11

8

0

Monitor Coordinació Natació

1

0

0

Monitor Socorrista Natació

12

7

1

Auxiliar Administratiu

6

5

0

34

21

1

TOTAL
PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA
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Director

1

1

0

Auxiliar Administratiu

1

0

0

Auxiliar de Serveis (1/2 Jornada)

1

1

0

3

3

0

1

1

0

1

1

0

Músic Solista

7

0

3

Músic Ajudant Solista

1

0

0

Músic Banda Primera Classe

8

0

1

Professor ViolÍ i Conjunt
Instrumental (1/2 Jornada)

1

1

0

TOTAL

25

8

4

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

Denominació

Dotació

Vacants

Vac.Reser.

PATRONAT MUNICIPAL MUSEO D’ART CONTEMPORANI

TOTAL

Director Tècnic

1

0

0

Subaltern

4

4

0

Auxiliar Administratiu

1

1

0

6

5

0

QUART: PUBLICITAT
De conformitat amb l’establert a l’article 127 del Text Refós de les disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, una vegada
aprovada la Plantilla, haurà d’enviar-se copia a l’Administració de l’Estat i a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, dins del termini de 30 dies, sense perjudici de la seva publicació integra al
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, junt amb el resum del Pressupost.
Eivissa, 9 de desembre de 2013 El regidor de Recursos Humans,Ignacio Rodrigo Mateo”
Eivissa a 16 de desembre de 2013
El PRESIDENT
DE LA COMISSIÓ
Sgt.:Juan Mayans Cruz

LA SECRETARIA
DELEGADA
Sgt.:Sonia Cardona Aparicio”

Intervencions:
Sr. Sánchez: Ja es veurà la contraprestació que això dur.
En la documentació que presenten diu que han donat compte als representants dels treballadors,
però no hi ha acta ni certificat del Secretari a la documentació.
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Votaran en contra perquè en temes de personal eventual no saben on van. Han anat creant places
que ara volen amortitzar, no cobrint-les dient que eren necessàries, mantenint-les en el pressupost,
i evitant que aquests diners anessin al servei dels ciutadans.
Han creat places que després han eliminat perquè se n’ha anat la persona que l’ocupava.
La mateixa persona val per diferents llocs. Espera que en la plaça que volen crear ara no posin a la
mateixa persona.
Prescindeixen dels treballadors del departament de contractació, però creen una plaça de confiança
per al departament de contractació.
Fan una política erràtica i desubicada del personal eventual.
Té una sèrie de dubtes que li agradaria que el Sr. Rodrigo els hi contestés. La creació de les set
places de policia interí i la d’auxiliar de serveis, estan afectades per la llei de pressupostos. Hi ha
algun informe d’algú que digui que eliminar les places de policia turístic entra dins de la taxa de
reposició, i per tant es poden crear les places de policia interí.
La creació de les places no està afectada per la llei de pressupostos? Hi ha algun informe jurídic
que avala això? Aquestes places han d’aparèixer a l’oferta de feina pública de 2014?
Sr. Rodrigo: El que fan amb la plaça de personal de confiança, ha set baixar-li el sou, canviar-li el
nom per especificar més les seues funcions. A nivell pressupostari és un estalvi de 9.000 euros any,
i és una bona opció.
No creen les places de policia interí a rel de l’amortització de les places de policia turístic, sinó que
van generant aquests llocs en funció de què ja existien uns equivalents, i de que hi ha un decret del
govern balear que permet la dotació econòmica. Quan a la transformació de la plaça d’auxiliar,
s’acullen a la futura necessitat. No sortiran a l’oferta de feina pública de 2014.
Sr. Sánchez: El que votaran en contra és a la plantilla no a la relació de llocs de treball.
Diu que baixen el sou al coordinador de regidories, però segueix sense donar resposta a que els
treballadors del departament que volen potenciar se’n van al carrer i hi posen un cap. Per això creu
que és poc seriós el que fan.
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, en contra de les Sres. Costa,
Boned, Martínez, García i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina i Ferrer, i l’abstenció de la Sra.
Sánchez-Jáuregui i Sr. Villalonga.
4t. Aprovació Relació Llocs de Treball any 2014:
Donat compte de la proposta d’acord, del tenor literal següent:
APROVACIÓ RELACIÓ LLOCS DE TREBALL ANY 2014
Debatut l’expedient de proposta de aprovació Relació de Llocs de Treball any 2014, la Comissió
Informativa Econòmica i d’Administració Municipal celebrada el dia 16 de desembre de 2013, per 4
vots a favor (Grup Municipal Popular), i 5 abstencions (3 vot de PSOE-Pacte per Eivissa, 1
vot de Movimiento Ciudadano Epic Ibiza, 1 vot de la regidora no adscrita Sra.SánchezJáuregui, )proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:
PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA RELACIO DE LLOCS DE TREBALL DE
PERSONAL FUNCIONARI I PERSONAL LABORAL PER A L’ANY 2014 AL PLE DE LA
CORPORACIÓ.
Vista la memòria de la segona tinent d’Alcaldia del tenor literal següent:
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“MEMÒRIA
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL PER A L'ANY
2014
L’equip de Govern de l’Ajuntament d’Eivissa, exercint la seva potestat d’autoorganització, i amb
l’objectiu de desenvolupar els projectes i programes previstos, detecta necessitats de modificació
de la relació de llocs de treball actual.
De conformitat amb la Disposició transitòria segona de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació
de les policies locals de les Illes Balears, el lloc de treball d’agent de la Policia Local Turístic
quedarà extingit a 31 de desembre de 2013.
A la relació de llocs de treball de personal laboral es fa constar que durant l’any 2013 s’ha jubilat
una persona que ocupava un lloc de treball d’auxiliar de serveis IPT(incapacitat permanent total)
del grup professional d’operari de la divisió funcional d’oficis adscrita al servei d’atenció al ciutadà.
Els llocs de treball d’auxiliar de serveis IPT i els llocs de treball d’auxiliars de serveis 1 festius tenen
les mateixes funcions i retribucions i la única diferència és que els primers tenen com a requisit
indispensable per poder ocupar-les, el fet de tenir una incapacitat permanent total per a la seva
professió habitual i haver exercitat l’empleat municipal l’opció prevista a l’article 65 conveni col·lectiu
del personal laboral de l’Ajuntament d’Eivissa, aprovat per Ple de data 30 d’octubre de 2008 i
publicat al BOIB núm. 93 de data 27 de juny de 2009. Atès que el servei d’atenció al ciutadà es
considera un servei prioritari per a la Corporació i que les funcions del lloc de treball d’auxiliar de
serveis 1 festius afecten al funcionament d’un servei públic essencial dels que presta l’Ajuntament,
es considera urgent i d’inajornable necessitat la dotació pressupostària per a l’any 2014 per tal
d’incrementar en 1 el número d’efectius del lloc de treball d’auxiliar de serveis 1 festius i disminuir
en 1 el número d’efectius del lloc de treball d’auxiliar de serveis IPT, per la qual cosa no suposa cap
increment de la despesa.
Així mateix es fa constar que l’ocupant d’un lloc de treball d’operari d’obres (mercats) del grup
professional d’operari de la divisió funcional d’oficis ha estat declarat en situació d’incapacitat
permanent total i ha sol·licitat l’opció prevista a l’article 65 del mencionat conveni i que a data d’avui
l’expedient administratiu es troba en tramitació.
Vistes les propostes presentades per les diferents Àrees de l’Ajuntament es presenta la següent
proposta de Relació de Llocs de Treball de personal funcionari i de personal laboral per a l'any
2014, detallant les següents variacions respecte a l’any 2013:
1).- MODIFICACIÓ DEL NÚMERO DESCRIPTIU DELS LLOCS DE TREBALL HOMOGENIS.
1.1 PERSONAL LABORAL
1.1.1- Incrementar en 1 el número d’efectius del lloc de treball d’auxiliar de serveis 1 festius.
1.1.2- Disminuir en 1 el número d’efectius del lloc de treball d’auxiliar de serveis IPT.
2).- AMORTIZACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.
2.1 PERSONAL FUNCIONARI:
2.1.1- Amortitzar el lloc de treball d'agent de la policia local turístic.
Eivissa, 29 de novembre de 2013 El regidor de Recursos Humans Ignacio Rodrigo Mateo”
Atès que s’ha donat compte a la representació dels treballadors en data 9 de desembre de 2013.
Per tot el que s’ha exposat, i de conformitat amb la legislació vigent es presenten aquestes
propostes al Ple de la Corporació per a la seva aprovació, així como es proposa l’aprovació
de la relació de llocs de treball de personal funcionari 2014 i l’aprovació de la relació de llocs
de treball de personal laboral 2014, d’acord amb els següents punts:
PRIMER: MODIFICACIÓ
HOMOGENIS.

DEL

NÚMERO

DESCRIPTIU

DELS

LLOCS

DE

TREBALL
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1.1 PERSONAL LABORAL
1.1.1- Incrementar en 1 el número d’efectius del lloc de treball d’auxiliar de serveis 1 festius.
1.1.2- Disminuir en 1 el número d’efectius del lloc de treball d’auxiliar de serveis IPT.
SEGON: AMORTIZACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.
2.1 PERSONAL FUNCIONARI:
2.1.1- Amortitzar el lloc de treball d'agent de la policia local turístic.
TERCER: L’aprovació de la relació de llocs de treball del personal funcionari 2014 i l’aprovació de la
relació de llocs de treball del personal laboral 2014, que s’acompanya a aquest escrit.
QUART: PUBLICITAT
De conformitat amb l’establert a l’article 127 del Text Refós de les disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, una vegada
aprovada la relació de llocs de treball de personal funcionari i de personal laboral, haurà d’enviarse, conjuntament amb una còpia de la Plantilla, còpia a l’Administració de l’Estat i a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, dins del termini de 30 dies, sense perjudici de la seua publicació
íntegra al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, junt amb el resum del
Pressupost.Eivissa, 9 de desembre de 2013.El regidor de Recursos Humans Ignacio Rodrigo
Mateo”.
El PRESIDENT
DE LA COMISSIÓ
Sgt.:Juan Mayans Cruz

Eivissa a 16 de desembre de 2013
LA SECRETARIA
DELEGADA
Sgt.:Sonia Cardona Aparicio”

Intervencions:
Sr. Sánchez: Vol que li diguin que després del ple li explicaran si es pot fer o no.
Sr. Rodrigo: No té cap problema en explicar-li. L’expedient està ben construït, i ha passat per
Intervenció. Demana a la Interventora si hi ha hagut algun problema.
Sra. Interventora: La llei de pressupostos estableix que es poden declarar serveis essencials, i en
aquests serveis, prèvia declaració, es poden efectuar contractacions. En lo de la policia no hi ha
dubte. En l’altre plaça s’ha de dotar però no crear, i llavors ho faran per acumulació de tasques.
Sr. Rodrigo: Primer tendran que dotar la partida.
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat amb els vots 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.
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les dotze hores i deu minuts del dia, de la
qual s’estén la present Acta que consta de vint-i-sis pàgines que, amb mi el Secretari, firmen tots
els assistents.
De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific.
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