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O R D R E D E L D I A

1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
- Acta núm. 12/15, ordinària de data 3 d'agost.
- Acta núm. 13/15, extraordinària de 28 d'agost. 
2n. Proposta d'acord per a l'aprovació cànon variable excedent ORA de l'1 de març de 2014 
al 28 de febrer de 2015 (Exp. relacionat núm. 8346/2015). 
3r. Proposta d'acord per a la publicació de les declaracions de bens i activitats dels Regidors 
de l’Ajuntament d’Eivissa, al portal de transparència de l’Ajuntament (Exp. relacionat núm. 
12694/2015). 
4t. Proposta d'acord per a la modificació dels Estatuts del Patronat Municipal de música (Exp. 
relacionat núm. 12846/2015). 
5è. Proposta d'acord per a la pròrroga forçosa del contracte de gestió del servei públic de 
subministrament d'aigua potable i clavegueram del municipi d'Eivissa (Exp. Relacionat núm. 
10462/2015).
6è.  Proposta  d'acord  per  a l'aprovació  de la  declaració  institucional  per  tal  d'exigir  a  les 
entitats financeres establertes en el  municipi  d'Eivissa que no participin en processos de 
desnonaments de primer habitatge (Exp. relacionat núm. 10815/2015).
7è. Proposta d'acord per a l'aprovació de la declaració institucional de l'Ajuntament d'Eivissa 
per a l'admissió humanitària dels refugiats (Exp. relacionat núm. 10815/2015). 
8è. Mocions amb proposta d'acord: 
1. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal d'instar al Govern Balear 
perquè sol·liciti al Ministeri de Foment un altre buc polivalent per a la zona del Mediterrani, 
així com una Base Estratègica de Salvament a les Illes Balears. 
2. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal que l'Ajuntament efectuï, en 
aquest exercici econòmic i els següents, una aportació mínima de deu mil euros a Aliança 
Mar Blava. 
3. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal d'incloure en el Reglament 
d'honors  i  distincions  la  creació  del  reconeixement  al  mèrit  ciutadà,  destinat  a  aquelles 
persones, col·lectius, entitats, empreses, etc., que sense merèixer un altre honor, han de ser 
reconegudes i distingides per aquesta corporació, i col·locar els retrats dels fill il·lustres en el 
Saló de Plens. 
4.  Moció del  grup municipal  Popular,  amb proposta  d'acord,  per  instar  al  Fons Pitiús de 
Cooperació a prioritzar accions per millorar les condicions de vida a Síria. 
5.  Moció  del  grup  municipal  Popular,  amb  proposta  d'acord,  sobre  l'adequació  d'un 
aparcament provisional al costat del Centre de Salud de Vila. 
6. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal que l'Ajuntament no destini 
fons del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat a la reforma de Vara de Rey o altres 
actuacions alienes als bens declarats Patrimoni de la Humanitat. 
7. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal de sol·licitar a les entitats 
financeres del municipi, que comuniquin a la regidoria de Benestar Social i Habitatge, l'inici  
d'actuacions que puguin finalitzar en desnonament. Posar en contacte als afectats amb el 
departament  de  Benestar  Social  i  Habitatge  de  l'Ajuntament.  Que  no  participin  en  el 
processos de desnonament de primera vivenda que afecten a aquest municipi. 
8.  Moció del  grup municipal  EPIC,  amb proposta  d'acord,  per  tal  que s'acordi  seguir  els 
tràmits perquè la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, realitzi una auditoria de les 
actuacions efectuades per aquest Ajuntament i IMVISA en relació al CETIS. 
9. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal que l'Ajuntament es personi,  
a la major brevetat possible, a la causa pena "Eivissa Crea" en qualitat de perjudicat. 
9è. Decrets i comunicacions: 
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1.  Donar  compte  de  l'escrit  de  la  Portaveu  del  Grup  Municipal  Popular,  comunicant  els 
representants en el Consell de Participació ciutadana. 
2. Donar compte del Decret de Modificació Pressupostària núm. 19/2015. 
3. Donar compte del Decret de Generació de Crèdits per ingressos núm. 20/2015. 
10è. Mocions sense proposta d'acord: 
1. Moció del grup municipal EPIC, de control sobre el canvis efectuats a Benestar Social. 
2. Moció del grup municipal Popular, de control sobre la relació de llocs de treball (RLT). 
3. Moció del grup municipal Popular, de control sobre la reforma del Port d'Eivissa. 
4. Moció del grup municipal EPIC, de control sobre els concerts de música realitzats a Can 
Misses. 
11è. Precs i preguntes.

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  CELEBRADA,  AMB  CARÀCTER  ORDINARI,  PER  L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 24 DE SETEMBRE DE 2015.

ASSISTENTS:

Sr. Alcalde-President:

Sr. Rafael Ruiz González

Srs. Regidors:

Sra. María del Carmen Boned Verdera
Sr. Ildefonso Molina Jiménez
Sra. Montserrat García Cuenca
Sr. José Juan Tur Cardona
Sra. Elena López Bonet
Sr. Agustín Perea Montiel
Sra. Estefania Torres Sánchez
Sr. Juan Ribas Ferrer
Sra. Gloria Corral Joven
Sr. Juan José Hinojo Domene
Sra. Vicenta Mengual Lull
Sr. Juan José Tur Ripoll
Sra. María Fajarnés Costa
Sr. Pablo Garriz Galvan
Sr. Juan Flores Jiménez
Sra. Lurdes Cardona Ribas
Sr. Alejandro Minchiotti Fabregas
Sr. Jacobo Maria Varela de Limia Chorda
Sr. Antonio Villalonga Juan

Srs. que falten amb excusa:

Sra. Virginia Marí Rennesson

Secretari-Acctal.:
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Sr. Joaquim Roca Mata

Interventora-Acctal:

Sra. Carmen Fuster Ferrer

ACTA NÚM. 14/15

A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les vuit hores i trenta minuts del dia vint-i-quatre de 
setembre de dos mil quinze; sota la Presidència del Sr. Alcalde-President, Sr. Rafael Ruíz 
González, es reuneixen els Srs.  Regidors expressats al marge per tal de celebrar sessió 
ordinària de l'Excm. Ajuntament Ple, en primera convocatòria, per a la qual han estat citats 
de forma reglamentària.

Actua de secretari el Lletrat de la Corporació que subscriu.

DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA

Sra. Cardona: Excusa l’absència de la Portaveu Sra. Marí, que està de baixa per enfermetat.

1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior:

Per  unanimitat  s’acorda  l’aprovació  de  les  Actes  de  les  sessions  anteriors,  núm. 
12/15, ordinària de data 3 d’agost, i núm. 13/15, extraordinària de data 28 d’agost.

Sra. Cardona: Agrairien que els noms i cognoms es transcriguin correctament.

2n. Proposta d'acord per a l'aprovació cànon variable excedent ORA de l'1 de març de 
2014 al 28 de febrer de 2015 (Exp. relacionat núm. 8346/2015):

Donat compte del dictamen del tenor literal següent:

“Debatuda la proposta d’aprovación excedent  recaptació anual Servei Regulació i  Control 
Estacionament vehicles amb limitació horària a la via pública, amb 5 vots a favor (3 vots Grup 
Municipal  Socialista,  2  vots  Grup  Municipal  Guanyem  Eivissa)  i  3  abstencions  (Grup 
Municipal Popular de la Ciutat d’Eivissa), es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del  
següent acord:

“PROPOSTA D’ACORD AL PLE DE LA CORPORACIÓ

ASSUMPTE:  APROVACIÓ  EXCEDENT  RECAPTACIÓ  ANUAL  SERVEI  REGULACIÓ  I 
CONTROL ESTACIONAMENT VEHICLES AMB LIMITACIÓ HORÀRIA A LA VIA PÚBLICA 
(ORA) PERÍODE 1 DE MARÇ DE 2014 A 28 DE FEBRER DE 2015.-

Donat  compte  de  l’escrit  i  factura  presentats  per  l’empresa  ESTACIONAMIENTOS  Y 
SERVICIOS SAU referents al cànon variable de l’excedent corresponent al període de l’1 de 
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març de 2014 al 28 de febrer de 2015, del servei de regulació i control de l’estacionament de 
vehicles amb limitació horària a la via pública, per import de 245.271,01 €.

Vist que la clàusula tercera del contracte signat amb la concessionària en data 27 de febrer 
de 2013 estableix:

“.... Siempre que hayan transcurrido doce meses de prestación del servicio contados a partir  
de la fecha de la firma del Acta de inicio, se realizará una liquidación anual de los ingresos  
del  servicio.  A tal  efecto  el  adjudicataria  presentará  al  Ayuntamiento,  dentreo  del  mes  
siguiente, la documentación que se relaciona a continuación:

· Resumen anual total de los ingresos del servicio.
· Resumen detallado de ingresos por zonas.
· Resumen detallado de ingresos por expendedores y días dentro de cada una de las  

zonas.
En caso de que se produzca excedente de ingresos, el Ayuntamiento, previos los trámites  
procedimentales oportunos, procederá a la aprobación del pago en concepto de participación  
en los beneficios del servicio a la empresa adjudicataria de la cantidad resultado de aplicar  
los siguiente porcentajes:

- Por el primer tramo de excedente del 10%, el 8%.
- Por segundo tramo del 10% de excedente, el 10%.
- Por tercer tramo del 10% de excedente, el 12%.
- Por el cuarto tramo del 10% de excedente y los siguientes hasta el 100%, el 14%.

En ningún caso la total participación anual obtenida por el adjudicatario en este excedente  
restante, podrá exceder del 15% anual.”

I vistos els informes emesos per Tresoreria, pel Cap de l’Àrea de Mobilitat i Medi Ambient i 
per la Intervenció de Fons.

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER.- Aprovar el cànon de l’excedent variable corresponent al període de l’1 de març de 
2014 al 28 de febrer de 2015, del servei de regulació i control de l’estacionament de vehicles 
amb limitació horària a la via pública, per import de 245.271,00 €.

SEGON.- Autoritzar  i  disposar  una  despesa  per  import  de  245.271,00  per  import  de 
245.271,00 € amb càrrec a la partida 13300-22799 “Treballs altres empreses servei O.R.A.” 
del vigent Pressupost Ordinari de la Corporació.

TERCER.- Reconeixer l’obligació i  ordenar el  pagament per import de 245.271,00 € (IVA 
inclós) a favor de la concessionària ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SAU.
Eivissa.  EL  REGIDOR  DELEGAT  DE  MOBILITAT  (Document  signat  electrònicament  al 
marge)”.

EL PRESIDENT                                                            LA SECRETARIA
                                                                                      DELEGADA
Sgt.: Ildefonso Molina Jiménez                                     Sgt.: Mª Cristina Sala Torres
(document signat electrónicamente al marge)  (document signat electrónicamente al marge)”

Intervencions:
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Sr. Molina: El contracte de la zona blava preveu que s’ha de pagar a l’empresa una part fixa 
i una part variable, en funció de la recaptació d’aquest servei. L’empresa demana que se li 
pagui aquesta quantitat, i els serveis econòmics, després d’estudiar tota la documentació, 
arriben a la conclusió de que s’ha de pagar aquesta quantitat, i té que ser aprovat pel Ple.

Sr. Minchiotti: Vol remarcar que dins dels epígrafs dels ingressos, hi ha els ingressos via 
mòbil, que Tresoreria diu que no es compleix amb el plec de condicions. Com que hi ha un 
expedient en marxa sobre l’incompliment d’aquests ingressos, que pareix ser que aquest 
incompliment es deu a que no s’ha ingressat en un compte de l’Ajuntament, davant l’informe 
de  Tresoreria  que  diu  que  aquesta  part  dels  ingressos  incompleix  les  bases  d’aquesta 
concessió, la proposta inicial que els agradaria fer des del grup popular, és treure aquests 
sous, deixar-los fins que es resolgui l’expedient que està en marxa, que es recalculi el cànon 
sense aquesta partida, i paguin la diferència que és el que sí ha complert amb el plec de 
condicions.

S’incorpora a la sessió el Sr. Villalonga.

Sr.  Molina: Efectivament  hi  ha  un  expedient  obert  per  part  del  tècnic  responsable  del 
seguiment d’aquest contracte, perquè en el contracte figura que l’empresa concessionària de 
zona blava no és la que ingressa els sous, els ingressa l’Ajuntament per evitar coses que 
havien passat abans i que ningú vol que tornin a passar, i que podrien suposar un menyscab 
per a l’Ajuntament.
Hi ha una millora del contracte, que proposa aquesta empresa, que és la recaptació via de 
l’aplicació de mòbil, que creu que és un bon servei per a la ciutadania, i que pareix ser que  
no s’ha gestionat  correctament,  i  això ha determinat que s’obri  l’expedient  per part  de la 
tècnica responsable d’aquest contracte.
Creu que són dues coses independents,  una cosa és la liquidació d’una part  que ha de 
cobrar l’empresa perquè ha ingressat aquests diners per a l’Ajuntament, tal vegada no de la 
manera correcta com regula el contracte, i una altra cosa diferent és que un expedient pot 
devenir amb una sanció o no, en funció de com evolucioni la situació. També s’ha de tenir en 
compte que el  contracte amb l’empresa explotadora de la zona blava, ni  comença ara ni 
acaba ara, és un contracte que es mantindrà a través del temps, de manera que qualsevol 
modulació que s’hagi de fer dels cobraments que ha de rebre aquesta empresa, es podrà fer 
amb el temps. En aquest sentit  l’equip de govern el que farà és seguir allò que els seus 
serveis econòmics recomanen que segueixi.

Sr. Minchiotti: La decisió final és del polític no del tècnic. No els pareix coherent, ni lògic, ni 
de bon gestor, avançar 200.000 euros quan tenen un informe en contra, per incompliment de 
les bases d’un contracte. L’únic  que plantejava és que, des de la gestió política del  que 
governa,  se  separi  aquesta  partida,  s’apliquin  els  percentatges  es  recalculi  i  es  pagui. 
Haurien de ser  més prudents  i  més rigorosos amb la gestió  dels  diners  públics,  i  si  un 
expedient s’ha de paralitzar perquè hi ha un informe de Tresoreria que diu que no es pagui, 
perquè incompleix el plec de condicions, que es faci cas. S’abstendran.

Sr.  Molina: Aquest  regidor  no portarà  a aquest  Ple a aprovació res  amb un informe en 
contra. Es porta a aquí una proposta que ve dels serveis econòmics de la casa. Estan sent 
absolutament rigorosos, i tenen en compte que la relació amb aquesta empresa ni comença 
ara ni acaba ara, i tendran temps i espai suficient com perquè qualsevol actuació que s’hagi 
de fer al respecte d’aquesta quantitat.
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Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat amb els vots a favor dels Srs. Ruíz, Molina, Tur 
Cardona,  Perez,  Ribas,  Hinojo i  Sres.  Boned,  García,  López,  Torres,  Corral  i  Mengual,  i 
l’abstenció dels Srs. Tur Ripoll, Garriz, Flores, Michiotti, Varela de Limia i Villalonga i Sres. 
Fajarnés i Cardona.

3r.  Proposta d'acord per a la publicació de les declaracions de bens i activitats dels 
Regidors de l’Ajuntament d’Eivissa, al portal de transparència de l’Ajuntament (Exp. 
relacionat núm. 12694/2015):

Donat compte del dictamen del tenor literal següent:

Debatuda la proposta d’aprovació per acordar la publicació de les declaracions de bnes i 
activitats dels regidors, per unanimitat amb 8 vots a favor (3 vots Grup Municipal Socialista, 2 
vots  Grup  Municipal  Guanyem  Eivissa,  3  vots  del  Grup  Municipal  Popular  de  la  Ciutat 
d’Eivissa), es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:

“PROPOSTA D’ACORD

L’article 75.7 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril de Bases del Règim Local disposa que les 
declaracions anuals de bens i activitats seran publicades amb caràcter anual, i en tot cas, en 
el moment de finalització del mandat, en els termes  que fixi l’Estatut Municipal. 

Per altre lloc, l’article 8.1 de la Llei  19/2013 de 9 de desembre de Transparència, 
accés a la informació pública i bon govern disposa: 

“Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título deberán hacer pública, como mínimo, la  
información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria  
que se indican a continuación:

h) Las declaraciones anuales de  bienes y actividades de los representantes locales, en los  
términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril (RCL 1985, 799, 1372), Reguladora de las Bases 
del Régimen Local. Cuando el reglamento no fije los términos en que han de hacerse públicas estas  
declaraciones se aplicará lo dispuesto en la normativa de conflictos de intereses en el ámbito de la  
Administración General  del Estado. En todo caso,  se omitirán los datos relativos a la localización  
concreta de los bienes  inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares” .

Atès  que  a  data  d’avui  l’Ajuntament  d’Eivissa  no  disposa  de  Reglament  Orgànic, 
correspon al Ple de la Corporació la competència per acordar els termes de la publicació. 

En aquest sentit,  es considera convenient que les declaracions de bens i activitats 
constin publicades a la web municipal, i en concret a l’apartat del portal de transparència de 
l’Ajuntament d’Eivissa, per la qual cosa es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents ACORDS: 

PRIMER.- Acordar la publicació de les declaracions de bens i activitats dels Regidors 
de l’Ajuntament d’Eivissa, al portal de transparència de l’Ajuntament. 
EL PRIMER TINENT D’ALCALDE (Document signat electrònicament al marge)”.

EL PRESIDENT                                                            LA SECRETARIA
                                                                                      DELEGADA
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Sgt.: Ildefonso Molina Jiménez                                     Sgt.: Mª Cristina Sala Torres
(document signat electrónicamente al marge)  (document signat electrónicamente al marge)”

Intervencions:

Sr. Molina: Els serveis jurídics de la casa han determinat que per poder fer públiques les 
declaracions  de  bens,  que  tots  els  regidors  dipositaren  a  Secretaria  abans  de  prendre 
possessió, feia falta un acord de Ple. Aquest acord es prendrà ara i aquestes declaracions de 
bens es posaran a disposició de la ciutadania el més aviat possible.

Sr. Varela de Limia: Creuen que és de justícia reconèixer que totes aquestes mesures que 
s’han impulsat relacionades amb la transparència, venen del govern anterior. L’any passat 
Eivissa va ser el segon municipi de tot balears amb millor nota, ja que complia un 77,5% i ara 
compleixen un 71,25%. El PP votarà a favor de tot el siguin mesures de control.

Sr. Villalonga: En el portal de transparència incorporaran els costos de seguretat social dels 
càrrecs de confiança i dels polítics?
També vol saber si  incorporaran les fotos del personal de confiança i si  faran públics els 
criteris de contractació dels càrrecs de lliure designació?

Sr. Molina: L’important és donar informació a la ciutadania. Aquesta informació es va aprovar 
per unanimitat a una sessió plenària de la legislatura passada. Hi va haver un treball de 
començar a ser clars amb  les coses que fan, i que hi hagi informació a disposició de qui 
cregui  que  la  pot  necessitar,  o  que simplement  la  vol  conèixer.  En  aquest  sentit,  en  la 
legislatura passada, es va passar una avaluació per part de Transparència Internacional en el 
2013, i en el 2014 no es va passar aquesta avaluació. En el 2015 es tornarà a passar i serà 
aquesta organització la que al final posi la nota que tengui que posar.
Quant a la informació que planteja el Sr. Villalonga, l’esquema que s’ha decidit seguir per al 
portal de transparència, és el que determina transparència internacional. En aquest moment 
no recorda si les dades que demana el Sr. Villalonga figuren a transparència internacional. 
Per  ara  l’equip  de  govern  posarà  a  disposició  les  dades  que  demana  transparència 
internacional, quant completin aquests vuitanta indicadors és possible que plantegin altres 
coses. Prenen nota de la seua proposta i l’estudiaran en el moment oportú.

Sr. Villalonga: Al final del Ple els hi preguntarà el cost de la seguretat social de cada regidor 
de l’equip de govern. Si tenen a bé donar-los una foto ja la publicaran ells, ja que l’equip de 
govern no la vol publicar.

Sr. Molina: El Sr. Villalonga ja publica el que li dona la gana i fa molt bé. L’equip de govern 
actua com creu que ha d’actuar, i creu que també ho fa molt bé.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

4t.  Proposta  d'acord  per  a  la  modificació  dels  Estatuts  del  Patronat  Municipal  de 
música (Exp. relacionat núm. 12846/2015):

Donat compte del dictamen del tenor literal següent:

“  DICTAMEN  DE LA COMISSIÓ  INFORMATIVA ORDINÀRIA DE BENESTAR  SOCIAL I 
SERVEI A LES PERSONES EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE 17 DE SETEMBRE DE 2015
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ASSUMPTE 4.- Proposta de modificació dels estatuts del Patronat Municipal de Música

Debatuda la  proposta  d’aprovació  de modificació dels  estatuts  del  Patronat  Municipal  de 
Música, per unanimitat  s'aprova i  es proposa al Ple de la Corporació aprovar el  següent 
acord: 

Vist  l’acord  adoptat  per  la  Junta  Rectora  del  Patronat  municipal  de  música  a  la  sessió 
celebrada el dia 16 de setembre del 2015 del tenor literal següent: 

“PRIMER.- Proposar a l'Ajuntament d'Eivissa, aprovar la modificació de la redacció de l'article 
18 dels Estatuts del Patronat Municipal de Música quedant redactat de la següent forma: 

El  Patronat  disposarà  d'un  Director/a  que  serà  nomenat  i  cessat  pel  President/a.  La 
designació haurà de recaure en un funcionari  de carrera o laboral de les administracions 
públiques o en un professional del sector privat, titulat superior en ambdós casos, i amb més 
de 5 anys d'exercici professional en el segon.

Les seues atribucions seran les següents:

1.Executar i fer complir els acords de la Junta Rectora i la Comissió Executiva.

2.Dirigir, administrar i inspeccionar totes les activitats i dependències de l'organisme, i

3.Redacció de l'inventari, registre i arxiu de l'obra artística assignada al Patronat.

4.La responsabilitat i la coordinació de l'organització d'esdeveniments culturals i dels plans 
anuals d'activitats de les agrupacions de l'Escola, a realitzar pel Patronat.

5.Les altres que li encomani la Junta Rectora, la Comissió executiva o el/la president/a.

6.Preparar l'avantprojecte de pressupost.

SEGON- Que  es  comuniqui  el  present  acord  al  Ple  de  la  Corporació,  a  fi  de  que  es 
procedeixi a realització dels tràmits que corresponguin per a la modificació dels Estatus “. 

Mitjançant  el  present  i  de  conformitat  al  previst  a  l’article  25 dels  Estatuts  del  Patronat 
municipal de música, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
ACORDS:

PRIMER.- Aprovar  inicialment  la  modificació  de  l’article  18  dels  Estatuts  del  Patronat 
municipal de música quedant redactar de la següent forma: 

“ Article 18. El Patronat disposarà d'un Director/a que serà nomenat i cessat pel President/a. 
La designació haurà de recaure en un funcionari de carrera o laboral de les administracions 
públiques o en un professional del sector privat, titulat superior en ambdós casos, i amb més 
de 5 anys d'exercici professional en el segon.

Les seues atribucions seran les següents:

1.Executar i fer complir els acords de la Junta Rectora i la Comissió Executiva.
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2.Dirigir, administrar i inspeccionar totes les activitats i dependències de l'organisme, i

3.Redacció de l'inventari, registre i arxiu de l'obra artística assignada al Patronat.

4.La responsabilitat i la coordinació de l'organització d'esdeveniments culturals i dels plans 
anuals d'activitats de les agrupacions de l'Escola, a realitzar pel Patronat.

5.Les altres que li encomani la Junta Rectora, la Comissió executiva o el/la president/a.

6.Preparar l'avantprojecte de pressupost “.

SEGON.- Sotmetre  a  informació  pública  l’anterior  acord  durant  el  termini  d’un  mes, 
mitjançant la inserció d’anuncis al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de les 
Illes Balears . En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es presenti  cap 
reclamació  o  suggeriment,  la  modificació  estatutària  aprovada  inicialment  s’entendrà 
definitivament aprovada sense necessitat d’un nou acord exprés.

Eivissa,

EL PRESIDENT LA SECRETARIA
DELEGADA

(Document signat electrònicament al marge )  (Document signat electrònicament al marge)” 

Intervencions:

Sr. Minchiotti: A la Comissió va dir que s’abstenia igual que ho va fer a la Junta del Patronat, 
per  tant  el  dictamen  de  la  Comissió  no  és  per  unanimitat.  Demana  que  es  rectifiqui  el  
dictamen.
No els  hi  sembla  bé com s’ha  redactat  aquest  punt  a  l’ordre  del  dia,  perquè només es 
modifica un article dels Estatuts. Els agradaria que constés en Acta perquè consideren que el 
títol que se li ha donat al punt és més genèric, i és una cosa en la qual hi estan d’acord que 
s’han d’actualitzar els Estatuts, però no estan actualitzant res. Modifiquen un article només 
per poder contractar a algú.
No creu que això tenga precedents, és una forma de procedir que no els agrada i s’hi oposen 
frontalment. Ja anuncia el canvi de vot i votaran en contra, perquè, a part que no els agrada 
la manera com han procedit  per poder aconseguir  el  que volen, tampoc els agraden les 
formes.  Consideren  que  qualsevol  càrrec  que  pugui  contractar  l’Ajuntament,  en  base  a 
l’igualtat d’oportunitats i a la lliure concurrència, s’hauria de fer per concurs públic.
Si el patronat sense director o directora té problemes de funcionament, consideren que s’han 
de modificar els estatuts en general, i aquest article 18 es canvia perquè es pugui contractar 
mitjançant concurs amb total transparència.
Al Patronat hi ha un equip directiu amb professionals, que pot funcionar igual.
Acaben d’aprovar un portal de transparència, però per altra banda canvien un article d’uns 
Estatuts per contractar a qui els interessa. No es poden fer així les coses, volen contractar un 
càrrec de confiança ho facin, però canviar un article per fer-lo a mesura no els hi pareix 
adequat. No diguin que no ho poden fer d’una altra manera, perquè ja estan acostumats, 
com en les modificacions de crèdit, quan diuen que com no ho poden gastar ho canvien 
perquè no poden fer una altra cosa. Si no hi ha cap alternativa, tal vegada el problema no és 
tècnic sinó polític.

9



Secretaria General
 

PLE EXTRAORDINARI
Dia 24 de setembre de 2015

Aquest problema s’hagués resolt si ja s’haguessin posat a treballar en la relació de llocs de 
treball. L’anterior equip de govern va deixar partida pressupostària per poder iniciar la seua 
tramitació.
No fan les coses com havien dit a la campanya.

Sr. Molina: Portaran a aquest  Ple tantes modificacions de crèdit  que siguin necessàries, 
perquè aquest Ajuntament compleixi els fins polítics que aquest equip de govern ha establert 
per a ell.

Sr. Villalonga: Han d’aprovar una modificació puntual dels Estatuts perquè es contracti una 
persona, perquè el Patronat de Música finalment no naufragui. No li pareix procedent el que 
fa  l’equip  de  govern.  No  haurien  d’haver-ho  dut  per  urgència.  Demana  que  facin  la 
modificació  estatutària  quan  abans,  perquè  el  Patronat  necessita  uns  Estatuts  nous,  i 
recolzarà les modificacions que considerin oportunes en pro de la ciutadania i del Patronat.

Sr. Tur Cardona: Al Sr. Minchiotti li hagués agraït totes aquestes explicacions, tant a la Junta 
del  Patronat  com a la Comissió. Diu que la contractació que estan fent és un càrrec de 
confiança, com si s’estiguessin inventant el càrrec que s’ha d’ocupar en el Patronat i no és 
així. Sí que és veritat que la figura ve a ser un càrrec de confiança, però sobre una plaça que 
ja existeix i que està pressupostada.
Parla que estan immersos en una burocràcia que els ha agafat per sorpresa. És la mateixa 
burocràcia que hi va haver els darrers quatre anys, dues presidències interines de sis mesos, 
un any sense direcció, i finalment una persona que va contractar l’anterior equip de govern, i 
que l’actual equip de govern vol que continuï.
Saben que no és la millor manera, tampoc els agrada la solució d’una modificació puntual 
dels Estatuts. Han estudiat totes les possibilitats, però hi ha consens des de dins del Patronat 
amb la persona proposta, que ara pot acabar de donar l’estabilitat que necessita el Patronat 
de cara a la modificació completa dels Estatuts.
Demostra un desconeixement del Patronat, perquè hi ha uns grans professionals però no 
donen abast per dirigir el Patronat.
Coincideix  amb  el  Sr.  Villalonga,  de  què  és  un  mal  precedent  i  que  s’han  de  posar 
urgentment a fer la modificació dels Estatuts.

Sr. Minchiotti: A la Comissió va dir que no els agradava aquesta fórmula. L’equip de govern 
mateix va dir que no és la manera de treballar.
L’anterior equip de govern va agafar una Directora, però ho varen fer amb una oferta pública 
a través del SOIB. L’actual equip de govern hauria de seguir el mateix camí i intentar fer un 
concurs, perquè no es pot privar a qui es vulgui presentar a aquesta plaça a poder-ho fer.
Votaran en contra, i demana al grup Guanyem que voti amb el PP.

Sr. Ribas: La proposta no és del PSOE, és de l’equip de govern.

Sr. Tur Cardona: El Sr. Minchiotti diu que haurien de seguir el camí de l’anterior equip de 
govern, i anar a una oferta pública en el SOIB, contractar una persona que entraria de nou a 
la direcció del Patronat, amb la qual cosa tornarien a entrar a la mateixa roda dels darrers 
quatre anys. La modificació que fan és puntual, és tan puntual que té data de caducitat, no 
serà aquesta redacció quan es modifiquin els Estatuts. Ara mateix és necessita una figura 
que estabilitzi el Patronat.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb els vots a favor dels Srs. Ruiz, Molina, Tur 
Cardona, Perea, Ribas, Hinojo i  Sres. Boned, García, López, Torres,  Corral, Mengual, en 
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contra Srs. Tur Ripoll, Gárriz, Flores, Minchiotti, Varela de Lima i Sres. Fajarnes i Cardona i 
l'abstenció del Sr. Villalonga.

5è. Proposta d'acord per a la pròrroga forçosa del contracte de gestió del servei públic 
de  subministrament  d'aigua  potable  i  clavegueram  del  municipi  d'Eivissa  (Exp. 
Relacionat núm. 10462/2015):

Donat compte del dictamen del tenor literal següent:

“DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  ECONÒMICA  I  D’ADMINISTRACIÓ 
MUNICIPAL EN SESSIÓ ORDINARIA 17 DE SETEMBRE DE 2015

ASSUMPTE – ENTRADA PER URGÈNCIA .- 
Proposta d’aprovació per acordar que l’actual concessionària, Aqualia Gestión Integral del 
Agua S.A, a partir del dia 1 de novembre de 2015, continuarà amb la prestació del servei   
públic municipal d’abastiment i distribució d’aigua potable i sanejament del municipi d’Eivissa, 
en règim de pròrroga forçosa, fins que finalitzi el procediment per a la nova gestió del servei.
(Exp.10462).

Sotmesa  a  votació  l’entrada  de  l’assumpte  d’urgència  a  la  Comissió  per  majoria  dels 
membres  i  debatut  la  proposta  d’aprovació  de  la  pròrroga  forçosa  de  la  concessionària 
Aqualia  Gestion  Integral  del  Agua  S.A.,  per  l’abastiment  i  distribució  d’aigua  potable  i 
sanejament del municipi d’Eivissa, amb 5 vots a favor (3 vots Grup Municipal Socialista, 2 
vots Grup Municipal Guanyem Eivissa), i 4 abstencions (3 vots Grup Municipal Popular de la 
Ciutat  d’Eivissa  i  1  vot  de  Movimiento  Ciudadano  Epic  Ibiza),  es  proposa  al  Ple  de  la 
Corporació, l’adopció del següent acord:

“PROPOSTA D’ACORD
Amb data 17 d’octubre de 1990, l’Ajuntament d’Eivissa i la mercantil SOGESUR S.A ( en 

l’actualitat AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A ), van signar el contracte per a la 
concessió de l’explotació del servei públic municipal d’abastiment i distribució d’aigua potable 
i sanejament del municipi d’Eivissa. 

El Ple de la Corporació a la sessió celebrada amb data 22 de juliol de 2010, va acordar 
l’aprovació  de l’expedient  de contractació  de la  nova concessió  del  Servei  d’Abastament 
d’aigua potable i clavegueram del municipi d’Eivissa, comunicant a la concessionària Aqualia 
Gestión Integral  del  Agua S.A.  que, a partir  del  dia 1 de novembre de 2010,  continuaria 
prestant el servei d’abastiment d’aigua i clavegueram en règim de pròrroga forçosa, fins que 
la gestió del servei no fós assumida per l’adjudicatari de la nova concessió. 

L’anterior  acord  de  pròrroga  forçosa,  fou  objecte  d’impugnació  per  part  de  la 
concessionària Aqualia, desestimant-se el recurs contenciós mitjançant Sentència de data sis 
de març de 2012, dictada pel Jutjat contenciós administratiu número 3 de Palma de Mallorca. 

No  obstant  la  sentència  fou apel·lada  i  amb data  30  d’octubre  de  2012  la  Sala  del 
Tribunal  Superior  de  Justícia  de  les  Illes  Balears  va  dictar  sentència  estimant  el  recurs 
interposat  per Aqualia,  declarant  el  dret  de la  concessionària a la pròrroga del  contracte 
subscrit amb l’Ajuntament fins el 31 d’octubre de 2015. 

La  vigència  del  contracte  subscrit  entre  l’Ajuntament  d’Eivissa  i  Aqualia  fins  el  30 
d’octubre  de 2015,  va  motivar  que el  Ple de l’Ajuntament  d’Eivissa  a  la  sessió  Plenària 
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celebrada el dia 1 d’agost de 2013 acordés la renúncia a la celebració del contracte tramitat 
en l’expedient  de contractació núm. 38/2010 (Expedient  de contractació per la gestió  del 
servei d’abastament d’aigua potable i clavegueram del municipi d’Eivissa). 

En el mateix Plenari es va acordar no efectuar ulteriors pròrrogues del contracte amb 
Aqualia Gestión Integral del Agua S.A més enllà del 31-10-2015, tenint en compte que la 
duració total del contracte serà de 25 anys, i fixar el 30 de setembre de 2013 com a data 
d’inici del període de transició per la reversió de la concessió. Tot l’anterior, atenent l’abast de 
les inversions a efectuar i  dels canvis i  innovacions que s’han d’introduir en la gestió del 
contracte  de  serveis  de  subministrament  d’aigua  i  clavegueram  que  superen  el  marc 
contractual així com la impossibilitat legal de modificar el contracte per aquests motius. 

Els anteriors acords foren degudament notificats la concessionària Aqualia sense que 
contra els mateixos s’hi interposés cap recurs, pel que han esdevingut ferms i consentits, i la 
legalitat de la renúncia acordada pel Plenari fou ratificada pel Jutjat Contenciós Administratiu 
número 3 de Palma de Mallorca, a la sentència dictada amb data 26 de maig de 2015. 

Considerant que, la Llei 7/1985 de 2 d'abril de Bases de Règim Local (articles 25 i 26), 
així com la Llei 20/2006 de 15 de desembre Municipal i de Règim Local de les Illes Balears 
(article 29) estableixen la competència del municipi per a la prestació del servei d'abastament 
d'aigua i clavegueram.

Considerant que, de conformitat al previst a l'article 151.2 de la Llei 20/2006 i l'article 30 
del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955, l'Ajuntament té 
plena  potestat  per  constituir,  organitzar,  modificar  i  suprimir  els  serveis  de  la  seva 
competència, essent l'ajuntament sobirà per establir la reglamentació del servei en la forma 
que estimi convenient, respectant el caràcter de servei essencial i obligatori i el dret de tota la 
ciutadania del municipi a la seva prestació.

Considerant que l’article 128.1.1 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals 
imposa al concessionari l’obligació de prestar el servei en la forma disposta en la concessió o 
ordenada  posteriorment,  regla  fonamentada  en  la  necessitat  de  mantenir,  en  tot  cas,  la 
continuïtat del servei. 

Essent  obligatori  i  al  mateix  temps  necessari  en  benefici  de  l’interés  púbic,  garantir  el 
manteniment de la  prestació del  servei  públic municipal d’abastiment i  distribució d’aigua 
potable i sanejament al tractar-se d’una de les prestacions públiques que els Ajuntaments 
han de garantir als seus ciutadans en tot moment, tal i com disposa l’article 26.1 a) de la Llei 
7/1985 de 2 d’abril de Bases del Règim Local, i atès que amb anterioritat al dia 31 d’octubre 
de 2015, data de venciment del contracte vigent amb la mercantil Aqualia Gestion Integral del 
Agua S.A, resulta impossible que estigui resolt el procediment per a la nova gestió del servei  
municipal d’abastiment i  distribució d’aigua potable i  sanejament en el  que es plasmaran 
l’extensió i  noves necessitats del municipi que s’hauran de cobrir, es proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Acordar que l’actual concessionària, Aqualia Gestión Integral  del Agua S.A, 
que a partir del dia 1 de novembre de 2015, continuarà amb la prestació del servei públic 
municipal d’abastiment i distribució d’aigua potable i sanejament del municipi d’Eivissa, en 
règim de pròrroga forçosa, fins que finalitzi el procediment per a la nova gestió del servei. En 
aquest sentit, l’Ajuntament comunicarà la data en que s’iniciarà la nova gestió del servei a 
Aqualia Gestión Integral del Agua S.A amb antel·lació suficient. 
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SEGON.- Notificar  el  present  acord  a  Aqualia  Gestión  Integral  del  Agua  S.A i  a  les 
dependències afectades.EivissaVist i plau i conforme EL SECRETARI ACCTAL EL PRIMER 
TINENT D’ALCALDE( Document signat electrònicament al marge). 

EL PRESIDENT LA SECRETARIA
DELEGADA

Sgt.: Ildefonso Molina Jiménez Sgt.:Mª Cristina Sala Torres
(Document signat electrònicament al marge)  (Document signat electrònicament al marge)” 

Intervencions:

Sr. Molina: El servei d’aigua és un dels més importants que gestiona l’Ajuntament. L’aigua és 
un dret  ciutadà, i  és obligació del  govern de la ciutat assegurar-se de que els ciutadans 
tenguin aigua. El  contracte amb l’actual  empresa  concessionària caduca el  30 d’octubre. 
Aquest contracte ha sofert una sèrie de vicissituds amb el temps, doncs es va fer una licitació 
fa uns anys que judicialment es va parar.
És obligació d’aquest govern garantir a la ciutadania que pugui gaudir del seu dret a l’ús de 
l’aigua, i per això porten al Ple l’aprovació d’una proposta per prorrogar, de forma forçosa, el 
contracte fins que el servei passi a tenir una gestió diferent. Això no és una novetat, ara 
mateix, l’empresa concessionària del servei de recollida de fems i de neteja, està treballant 
amb una pròrroga forçosa que es va aprovar la legislatura passada, per una situació similar.
L’equip  de  govern  porta  a  aprovació  la  pròrroga  forçosa,  del  servei  de  subministrament 
d’aigua, a l’empresa que actualment l’està prestant.  A la Comissió hi  va haver una sèrie 
d’objeccions, bastant fonamentades, per part del seu portaveu en aquesta matèria Sr. Gárriz, 
indicant que la proposta venia sense estar acompanyat per un informe jurídic, i li va donar la 
raó. Ja tenen l’informe jurídic a la seua disposició que està a l’expedient.

Sra. Fajarnés: Subscriuen el que diu l’informe jurídic de la necessitat de garantir el servei. 
Municipal d’abastiment i  distribució d’aigua, en règim de pròrroga fins al 31 d’octubre de 
2015. Es per això que no s’oposaran a la pròrroga que proposen.
Ara bé, el que suposarà aprovar avui una pròrroga forçosa d’un servei essencial, sense que 
quedi constància del temps que durarà, això és una cosa que els preocupa. Com aproven 
una pròrroga sense un temps definit? La proposta és totalment indefinida. No hi  ha cap 
compromís de terminis per aprovar l’inici del procediment de contractació, ni de la previsible 
duració d’aquesta tramitació. Estan parlant de mesos? D’anys?
El Secretari de la Corporació, en el seu informe, adverteix que, la continuïtat en la prestació 
del servei per l’actual concessionari mitjançant una pròrroga forçosa, seria fraudulent sinó es 
tramita el procediment per a una nova gestió del servei públic d’abastiment d’aigua potable i 
sanejament,  ja  que això suposaria  que no existís  l’excepcionalitat  que motiva  la  situació 
transitòria que es cobreix mitjançant la pròrroga forçosa. I a tot això s’afegeix que en el Ple  
de  l’1  d’agost  de 2013  es  va decidir  no  efectuar  ulteriors  pròrrogues del  contracte  amb 
Aqualia,  més enllà del  31 d’octubre de 2015, i  tenint  en compte que la duració total  del 
contracte serà de 25 anys, estan contradient aquell acord, a pesar de què l’Ajuntament tengui 
la competència i la potestat d’atorgar una nova pròrroga, entenen que seria convenient fixar 
un termini  màxim. El seu vot serà d’abstenció, perquè entenen que és responsabilitat  de 
l’equip  de  govern,  aprovar  una pròrroga  sense  termini.  El  PP s’ofereix  a  col·laborar  per 
aconseguir  que  aquest  contracte  es  tramiti  en  el  menor  temps  possible,  ja  que  són 
conscients de les dificultats i complexitats d’un servei d’aquesta envergadura.

Sr. Molina: Dona les gracies per l’oferiment de col·laboració perquè aquest servei es liciti, o 
es gestioni de la manera més oportuna en el més breu termini.
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És intenció del govern resoldre aquesta situació quant abans, i abans de final d’any decidir la 
modalitat  de  prestació  d’aquest  servei.  Estan  valorant  la  possibilitat  de  recuperar  per  a 
l’Ajuntament la gestió de l’aigua, i aquesta primera decisió es prendrà dins d’aquest any.
No  saben  quan  pot  durar  el  procediment  de  la  nova  gestió  de  l’aigua.  No  es  poden 
comprometre a sis mesos o a un any, perquè seria arriscat. Per tant, amb la voluntat de 
resoldre quan abans el funcionament d’aquest servei, opten per una pròrroga indefinida, en 
aquest moment, amb el compromís de donar-li la prioritat que mereix un dels serveis més 
importants de l’Ajuntament, i dur quan abans una solució definitiva per a aquesta situació que 
és obligació d’aquest govern resoldre.

Sra. Fajarnés: Vol que quedi clar que el PP vol que es determinés una data, no anar a una 
pròrroga  indefinida  perquè  després  l’empresa  concessionària  es  pot  acollir  al  dret  de 
pròrroga de cinc anys, i seran els ciutadans que patiran una concessió obsoleta de més 25 
anys. Entén que el grup popular i l’equip de govern, en aquest tema, haurien d’anar de la ma, 
perquè és un servei essencial que s’ha de donar als ciutadans.

Sr. Molina: El problema que veu la Sra. Fajarnés sobre la possible pròrroga forçosa de cinc 
anys, els serveis jurídics de la casa entenen que no tendria lloc.

Sra. Fajarnés: Demana que consti en acta el que ha dit el Sr. Molina, de què els serveis 
jurídics han determinat, què l’empresa concessionària no tendria dret a una pròrroga de cinc 
anys.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb els vots a favor dels Srs. Ruiz, Molina, Tur 
Cardona,  Perea,  Ribas,  Hinojo  i  Sres.  Boned,  García,  López,  Torres,  Corral,  Mengual  i 
l'abstenció Sres. Fajarnes, Cardona, Srs. Tur Ripoll, Gárriz, Flores, Minchiotti, Varela de Lima 
i Villalonga.

6è.  Proposta d'acord per a l'aprovació de la declaració institucional per tal d'exigir a 
les   entitats  financeres  establertes  en  el  municipi  d'Eivissa  que  no  participin  en 
processos de desnonaments de primer habitatge (Exp. relacionat núm. 10815/2015):

Retirat  de  l’Ordre  del  Dia,  per  error  de  transcripció,  mitjançant  Decret  d’Alcaldia  núm. 
5761/2015, de data 21 de setembre.

S’absenten el Sr. Ruiz i la Sra. García.

7è.  Proposta d'acord per a l'aprovació de la declaració institucional de l'Ajuntament 
d'Eivissa   per a l'admissió humanitària dels refugiats (Exp. relacionat núm. 10815/2015):

Donat compte del dictamen del tenor literal següent:

“Debatut  la  proposta  d’aprovació  la  Declaració  institucional  de  l'Ajuntament  d'Eivissa  per 
l'admissió  humanitària  dels  refugiats,  per  unanimitat  s'aprova  i  es  proposa  al  Ple  de  la 
Corporació aprovar el següent acord: 

1.- L'Ajuntament d'Eivissa sol·licita al govern d'Espanya que engegui totes les mesures en el 
si de la Unió Europea per solucionar de manera urgent la crisi de les persones refugiades.
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2.-  L'Ajuntament  d'Eivissa  es  posarà  a  disposició  del  govern  d'Espanya  per  l'acolliment 
temporal d'algunes d'aquestes persones, segons les capacitats del nostre municipi.

3.- L'Ajuntament d'Eivissa obrirà un cens de persones o empreses que vulguin oferir un lloc 
d'acollida temporal als refugiats.

4.-  L'Ajuntament  d'Eivissa  convida  a  la  resta  d'institucions  de  l'illa  a  redactar  de  forma 
conjunta una proposta concreta sobre l'acollida de refugiats i enviar-la al govern espanyol.

5.-  Portar la present declaració al proper plenari de l’Ajuntament d’Eivissa per tal que sigui 
aprovada unànimement per tots els regidors i regidores.

Eivissa,

EL PRESIDENT          LA SECRETARIA
DELEGADA

(Document signat electrònicament al marge )              (Document signat electrònicament al marge)”

Intervencions:

Sr. Ribas: Com ja varen explicar a la Comissió Informativa, la qüestió no és tant senzilla com 
s’havien pensat, perquè hi haurà uns processos que seran bastant llargs.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

8è. Mocions amb proposta d'acord:

8.1.- Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal d'instar al Govern Balear 
perquè sol·liciti al Ministeri de Foment un altre buc polivalent per a la zona del Mediterrani, 
així com una Base Estratègica de Salvament a les Illes Balears.

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

Los  buques  polivalentes  son  aquellas  embarcaciones  que  están  preparadas  para 
grandes accidentes como, por ejemplo, vertidos de combustible. En la actualidad, hay cuatro, 
repartidos: uno en la zona norte-noroeste de España, uno en Canarias, otro en el Estrecho y 
el último se encarga de cubrir toda la costa Mediterránea española.

En  el  caso  del  incendio  en  el  Sorrento  no  se  pudo  disponer  del  buque  que 
corresponde al Mediterráneo, el Clara Campoamor, hasta pasadas treinta y seis horas del 
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inicio  del  accidente,  ya  que  dicha  embarcación  se  encontraba  en  Algeciras  a  más  de 
trescientas  millas  de la  zona  del  siniestro,  lo  cual  deja  bien  clara  la  necesidad  de otra 
embarcación más cercana.

Así mismo otra cuestión pendiente es que en la actualidad, en Baleares no existe una 
base con los materiales necesarios para actuar en caso de fugas de combustibles o de 
cualquier  otro  tipo  de  agentes  contaminantes  en  el  mar.  Hay  que  recordar  que  en  el 
Mediterráneo navegan a diario cientos de buques con materiales peligrosos,  ya sean los 
diseñados para este fin, o cualquier otro buque ordinario por la carga de combustible que 
lleva en sus tanques.

Desde EPIC consideramos fundamental preservar el ecosistema marítimo-terrestre y 
actuar con previsión, dada la experiencia existente al respecto y dado que cualquier pequeño 
accidente podria convertirse en una catástrofe tanto a nivel ecológico como económico para 
nuestra sensible industria turística.

Es por lo que se

SOLICITA

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

PROPUESTAS DE ACUERDO

Instar al Govern Balear a que solicite al Ministerio de Fomento otro buque polivalente 
para la zona del Mediterráneo, así como una Base Estratégica de Salvamento en las Islas 
Baleares con el material necesario para contingencias de vertidos en alta mar.

Eivissa, a 18 de Septiembre de 2015
Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr. Villalonga: La proposta consisteix en què l’Ajuntament sol·liciti al Parlament Balear, que 
a prop de Balears hi hagi un altre buc polivalent, perquè quan hi hagi desastres o accidents, 
com el del Sorrento, el vaixell encarregat d’evitar que es generi una marea negre que afecti 
les nostres costes, no tardi tantes hores com va passar amb el Sorrento.

Es reincorporen a la sessió el Sr. Ruiz i la Sra. García.

Sr. Gárriz: El grup popular està un poc sorprès per aquesta proposta. Es reservaran el torn 
per a la següent intervenció, per fixar i exposar els criteris que com a grup tenen respecte a 
aquesta proposta.

Sra. Torres: Entenen que l’Ajuntament no té competències en salvament marítim, però no 
obstant això votaran a favor de la proposta.

Sr. Villalonga: Agraeix el vot.

Sr. Gárriz: Respecte a aquesta proposta tenen una qüestió clara, i és que qualsevol element 
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que suposi  la  millora  del  sistema de gestió  d’emergències,  i  doni  resposta  en qualsevol 
situació, que a més redunda directament en la població balear,  per suposat que hi estan 
d’acord. L’únic que els agradaria remarcar que el que s’està demanant no és una acció de 
prevenció, sinó una acció de reforç del sistema de resposta. Comptar amb un vaixell més o 
menys substancialment no modifica, en molts aspectes, la qualitat de la resposta que es doni 
per part del sistema de protecció civil en el seu conjunt.
Entenen que aquest acord és positiu, perquè insta a millorar un servei que ja de per sí és bo, 
votaran a favor.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

8.2.- Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal que l'Ajuntament efectuï, 
en aquest exercici econòmic i els següents, una aportació mínima de deu mil euros a Aliança 
Mar Blava.

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

Mar  Blava  es  una  alianza  intersectorial  constituida  por  administraciones  públicas, 
entidades de sectores  potencialmente  afectados como la  pesca,  el  turismo o el  náutico, 
organizaciones  sociales  y  ecologicas,  sindicatos  e  instituciones  públicas  y  privadas.  Su 
objetivo  es  unirse  para  parar  definitivamente  el  proyecto  de  investigación  y  posterior 
explotación  petrolífera  frente  a  a  costa  oeste  de  Ibiza  y  Formentera.  Todo  ello  para 
preservcar la riqueza ambiental que hace de las Islas Baleares un lugar único, así como el  
empleo, el bienestar ciudadano y los derechos de las generaciones futuras a disfrutar de un 
entorno en buen estado de conservación.

Esta  entidad,  se  financia  con  aportaciones  de  organismos  públicos,  privados, 
donativos de particulares, realización de eventos, etcétera.

El Ayuntamiento de Eivissa colabora en la actualidad con una aportación, pendiente 
de entregar, de 2.000 € anuales, importe a todas luces ridículo dado el coste de esta ingente 
tarea y la importancia de la misma.

Aliança  Mar  Blava,  anunció  hace  pocas  semanas  que  tenía  serios  problemas 
económicos para seguir realizando su actividad.

Es por lo que se

SOLICITA

Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal la siguiente:
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PROPUESTA DE ACUERDO

El Ayuntamiento de Eivissa efectuará en este ejercicio económico y los siguientes 
(mientras continúe su labor medioambiental),  una aportación mínima de diez mil  euros a 
Aliança Mar Blava.

Eivissa, a 18 de Septiembre de 2015
Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr.  Villalonga: L’entitat  Aliança  Mar  Blava,  que  fa  uns  mesos  va  comunicar  que  tenia 
problemes econòmics greus. Està fent una feina encomiable, com poques voltes s’ha donat 
en aquestes illes, i és necessari ajudar-la. L’Ajuntament actualment l’ajuda amb 2000 euros i 
considera que és poc. Demana que se l’ajudi amb 10.000 euros o més anualment.

Sr. Tur Ripoll: Accepten la proposta però que no sigui anual, perquè l’objectiu de l’Aliança 
Mar Blava és aconseguir evitar que les prospeccions afectin a les nostres aigües. Per a la 
qual cosa proposen que es faci una aportació, però que cada any es renovi, perquè si tota la 
zona d’influència de les Illes Balears es declara com a zona lliure de prospeccions, no tendria 
sentit que seguís en marxa aquesta entitat.

Sra.  García: Votaran en contra,  però  no perquè la  subvenció  de 2000 euros els  pareixi 
suficient.  Per  part  de  l’Ajuntament  existeix  la  voluntat  d’incrementar  la  partida,  en  els 
pressupostos de 2016  la quantitat  s’establirà  en funció  de les possibilitats econòmiques. 
L’equip  de  govern  es  compromet  a  analitzar  i  estudiar  les  necessitats  econòmiques  de 
l’Aliança Mar Blava cada any.

Sr. Villalonga: Establir una partida pressupostària per als propers anys, permet que Aliança 
Mar Blava sàpiga cada d’any de quants diners pot disposar per continuar la seua activitat. 
Tots estan d’acord en què té que continuar la seua activitat, que ho estan fent molt bé. Moltes 
persones  els  han  ajudat  amb  material,  treball,  esforç  i  també  fa  falta  que  les  ajudi 
econòmicament.

Sr. Tur Ripoll: Si accepta la proposta que es manté només aquest any i els anys següents ja 
es veuran les necessitats de l’Aliança Mar Blava, votaran a favor.

Sra. García: No creu que aquest any puguin aportar 10.000 euros, tal vegada uns 6.000 
euros. Votaran en contra.

Sr. Villalonga: La proposta és que es faci una aportació de 10.000 euros. No accepta la 
proposta del grup popular.

Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb els vots en contra dels Srs. Ruiz, Molina, Tur 
Cardona,  Perea,  Ribas,  Hinojo  i  Sres.  Boned,  García,  López,  Torres,  Corral,  Mengual  i 
l'abstenció Sres. Fajarnes, Cardona Srs. Tur Ripoll, Gárriz, Flores, Minchiotti, Varela de Lima, 
i el vot a favor del Sr. Villalonga.

8.3.- Moció  del  grup  municipal  EPIC,  amb  proposta  d'acord,  per  tal  d'incloure  en  el 
Reglament d'honors i distincions la creació del reconeixement al mèrit  ciutadà, destinat a 
aquelles persones, col·lectius, entitats, empreses, etc., que sense merèixer un altre honor, 

18



Secretaria General
 

PLE EXTRAORDINARI
Dia 24 de setembre de 2015

han de ser reconegudes i distingides per aquesta corporació, i col·locar els retrats dels fill 
il·lustres en el Saló de Plens.

“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

En  la  actualidad,  el  Ayuntamiento  de  Eivissa,  confome  al  Reglamento  para  la 
concesión de honores y distinciones, puede efectuar los siguientes reconocimientos:

· Títol de Fill/a Il·lustre de la Ciutat.
· Títol de Fill/a Adpotiu/va de la Ciutat.
· Medalla d’Or de la Ciutat d’Eivissa.
· Dedicació/Denominació  de  carrers,  places  i  edificis  públics,  així  com paratges  i 
espais urbans.
· Firma en el Llibre d’Honor de la Ciutat.
· Menció Honorífica Especial.

Estos  reconocimientos  no  contemplan  la  posibilidad  de  distinguir  a  particulares, 
empresas y/o colectivos que, habiéndose distinguido en su actividad de forma meritoria para 
la ciudadanía de este municipio, no cumplen los requisitos requeridos en el artículo 7º del  
citado reglamento, en el que se determina quienes pueden recibir la medalla de oro de la 
ciudad,  artículo  del  tenor  literal  siguiente:  “La  Medalla  de  la  Ciutat  d’Eivissa  és  una 
condecoració municipal creada per premiar o reconèixer mèrits extraordinaris que concorrin  
en  persones,  entitats  o  corporacions,  tant  locals,  nacionals  com  estrangeres,  per  haver  
prestat serveis o dispensat honors o beneficis culturals o socials a la ciutat d’Eivissa”..

Como podemos ver, quedan excluidas particulares, empresas o servicios en ámbitos 
tan importantes como el educativo, el económico, o el turístico, entre otros. Así mismo, no se 
tiene en cuenta colectivos de personas que no están organizadas como entidades pero que 
se han creado como movimientos ciudadanos con importantes logros para la ciudadanía.

Consideramos fundamental que este Ayuntamiento reconozca, en su justa medida, a 
aquellas personas, colectivos, organizaciones, etc, que aunque no concurran en los méritos 
para la obtención de la medalla de oro, precisan de un reconocimiento al mérito ciudadano.

Así  mismo,  consideramos  fundamental  que  aquellas  personas  que  han  sido  ya 
condecoradas con la mayor distinción de este Ayuntamiento, como es el nombramiento de 
Hijo/a Ilustre de esta Ciudad, y cuyos retratos se encuentran, en la actualidad, en un pasillo 
de  poco  tránsito  del  edificio  municipal  de  Plaza  España,  motivado  por  el  cambio  de 
emplazamiento del Salón de Plenosy por haber dado otros usos al antiguo salón de esta 
Casa Consistorial, sean colocados en el lugar que les corresponde por el honor otorgado.

Es por lo que se

SOLICITA

19



Secretaria General
 

PLE EXTRAORDINARI
Dia 24 de setembre de 2015

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

PROPUESTAS DE ACUERDO

1. Incluir en el Reglamento para la concesión de honores i distinciones la creación del 
Reconocimiento al Mérito Ciudadano, destinado a aquellas personas, colectivos, entidades, 
empresas, etc, que sin merecer otro honor, deben ser reconocidas y distinguidas por esta 
corporación.

2. Colocar los retratos de los/as hijos/as ilustres de esta ciudad en el Salón de Plenos 
y/o en la antesala del mismo.

Eivissa, a 18 de Septiembre de 2015
Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr. Villalonga: El motiu de la moció és que el Reglament d’Honors compti amb una figura 
que fa falta, que l’han trobat a faltar a la darrera entrega de les medalles d’or, que és un 
reconeixement a aquelles persones o entitats que, sense complir els requisits per obtenir la 
medalla d’or, si que mereixen que l’Ajuntament els hi doni un reconeixement.
També considera que una vegada que aquest Ajuntament té una sèrie de reconeixements, 
com Fill Il·lustre i Fill Adoptiu, es col·loquin els seus retrats en el saló de plens o a la seua 
antesala, que és a on correspondria que estassin.

Sr. Minchiotti: Votaran a favor el primer punt de la proposta, perquè és una iniciativa que el 
PP va fer fa dos mesos en la corresponent comissió informativa, i que va ser aprovar per 
unanimitat. No entenen perquè presenta ara aquesta moció, quan varen quedar que l’equip 
de govern treballaria per modificar el Reglament, i poder crear aquesta categoria amb la qual 
hi estaran tots d’acord.
Vol que consti en Acta que aquesta moció està fora de lloc, perquè vol pensar que ja s’està 
treballant, tal i com varen quedar, en crear aquesta figura de mèrit ciutadà.
Demana poder votar la moció per separat, perquè quant al que demana en el segon punt, 
creuen que els retrats han d’estar allí on estan, perquè és un edifici singular, hi ha turistes  
que entren i els veuen. Votaran a favor del primer punt i s’abstendran en el segon.

Sr. Molina: El Reglament recull en el seu article 12.2, la categoria de la menció honorifica 
especial que creuen que cobreix aquest espai que reclama el Sr. Villalonga.
És veritat que aquest Reglament requereix una actualització. En aquest moment no s’està 
treballant en ella. No acaben d’entendre que faci falta una distinció especial diferent a les que 
ja existeixen.
Quant a al segona part  de la moció, estan d’acord amb el que planteja el  Sr.  Minchiotti, 
perquè és veritat que l’Ajuntament antic té un fluix de persones que no té aquesta sala. Per la 
seua part no hi ha inconvenient en què es votin els punts per separat.

Sr. Villalonga: No han d’esperar que l’equip de govern en algun moment pensi que té que 
reformar el Reglament, els ho proposen i que votin i el reformin.
L’article 12 no fa menció a institucions, entitats, ni col·lectius, aquest article tampoc serveix.
Tal vegada tenen raó i el que es precisa és una revisió complerta del Reglament.
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Quant al segon punt, si li diuen que tenen un lloc perfecte que molta gent ho veurà li pareix 
bé, tenir-los a un corredor obscur que no té transit, creu que no és el que es mereixen els  
Fills Il·lustres.

Sr. Minchiotti: Veien que la votació serà per separat, no tenen cap problema en votar a favor 
de què es revisi el Reglament en la seua totalitat o en part, per poder incloure aquestes 
mencions  i  mèrits  ciutadans,  que  li  pareixen  fonamentals  per  posar  en  valor  aquells 
col·lectius, persones o empreses que han dedicat esforços a millorar la ciutat.
Quant al segon punt s’abstendran.

Sotmès a votació el primer punt és desestimat amb els vots en contra dels Srs. Ruiz, Molina, 
Tur Cardona, Perea, Ribas, Hinojo i Sres. Boned, García, López, Torres, Corral, Mengual i a 
favor Sres. Fajarnes, Cardona, Srs. Tur Ripoll, Gárriz, Flores, Minchiotti, Varela de Lima, i  
Villalonga.

Sotmès a votació el segon punt és desestimat amb els vots en contra dels Srs. Ruiz, Molina, 
Tur Cardona, Perea, Ribas, Hinojo i Sres. Boned, García, López, Torres, Corral, Mengual, 
l’abstenció de les Sres. Fajarnes, Cardona, Srs. Tur Ripoll, Gárriz, Flores, Minchiotti, Varela 
de Lima, i a favor del Sr. Villalonga.

8.4.- Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per instar al Fons Pitiús de 
Cooperació a prioritzar accions per millorar les condicions de vida a Síria.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRRUP MUNICIPAL POPULAR DE L’AJUNTAMENT
D’EIVISSA SOBRE PROPOSTA D’ACORD PER INSTAR AL FONS PITIUS DE

COOPERACIÓ A PRIORITZAR ACCIONS PER MILLORAR LES CONDICIONS DE
VIDA A SÍRIA

Dª.  VIRGINIA MARI  RENNESSON,  portaveu  del  Grup Municipal  Popular,  a  l’empara  de 
l’establert  en  els  articles  91.4  i  97.3  del  Reial  decret  2568/1986  pel  qual  s’aprova  el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per 
al seu debat i aprovació la següent MOCIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La declaració institucional de suport als refugiats que el Ple municipal aprova en el dia d’avui 
posa de manifest la profonda preocupació de l’Ajuntament d’Eivissa per la situació en què es 
troben ara mateix milers de persones que cerquen refugi a Europa.

Segons dades de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR), prop 
de  300.000  migrants  i  refugiats  ja  han intentat  arribar  el  2015  a  Europa  a  través de la 
Mediterrània.  Gairebé  3000  persones  han  mort  en  l’intent.  Moltes  d’elles  són  refugiats, 
incloent famílies senceres, que fugen de la guerra, la fam, les malalties o el terror.

L’Estatut de les Illes Balears assenyala a l’article 105 que els poders públics de les Illes 
Balears han de vetllar per fomentar la pau, la solidaritat, la tolerància, el respedte dels drets 
humans  i  la  cooperación  per  al  desenvolupament  amb  els  països  i  les  poblacions 
estructuralment menys desenvolupats, amb la finalitat útlima d’eradicar la pobresa.
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En el cas d’Eivissa, el Fons Pitius de Cooperació aglutina els esforços de les institucions 
públiques  i  de  ls  ONGs  per  dur  a  terme  una  labor  eficient  en  cooperació  per  al 
desenvolupament.  En  aquest  sentit,  el  Fons  Pitius  de  Cooperació  gestiona  els  recursos 
econòmics que aporten les institucions públiques associades i els destina majoritàriament al 
finançament  de  projectes  de  cooperació  al  desenvolupament,  d’ajuda  humanitària  i 
d’emergència.

Per tot això, el Grup Municipal Popular proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD:

El Ple de l’Ajuntamente d’Eivissa insta a les associacions que integren el  Fons Pitius de 
Cooperació a definir i prioritzar accions que tinguin com a objectiu la millora de les condicions 
de vida a Síria, començant per totes aquelles destinades a persones malaltes, menors d’edat 
i ancians.

Eivissa, a 21 de setembre de 2015
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

Sgt. Virginia Marí Rennesson”

Intervencions:

Sr. Minchiotti:  Creu que és el seu deure poder col·laborar també amb l’origen del problema. 
Tenen  un  instrument  que  és  el  Fons  Pitius  de  Cooperació,  unes  organitzacions  no 
governamentals que coneixen la realitat d’aquells territoris, i del que es tracta és veure si és 
possible,  que si  presenten  projecte  en  aquest  país  en  concret,  degut  a  tot  el  que  està 
succeint, des de l’Ajuntament els recolzin, perquè en realitat els refugiats el que volen és 
tornar a casa seua.

Sr. Villalonga: Les entitats que integren el Fons Pitius, ja tenen bases operatives a Síria?
Que significa que millorin les condicions allí?
Creu que abans de demanar a algun cooperant que vagi a una zona de guerra, tal vegada 
s’hauria de pacificar la zona de guerra perquè hi vagin amb un mínim de seguretat.
La moció està molt bé, però tal vegada primer s’hauria de demanar al Govern d’Espanya, 
que demani cascs blaus a l’ONU, o que enviï directament a la legió amb la cabra.

Sr. Ribas: Votaran a favor d’aquesta moció, però li agradaria explicar un poc com funciona el  
Fons de Cooperació.
El  Fons  de  Cooperació  és  una  organització  que  aglutina  diverses  ONGs,  i  no  proposa 
projectes, sinó que són les ONGs les que els proposen. Ja n’hi ha moltes treballant en zones 
de guerra, o sigui que a la gent que va a cooperar no li espanten les guerres, i per suposat  
que intentaran, a la propera reunió del Fons de Cooperació, posar damunt la taula, que si ja 
hi ha alguna ONG que estigui treballant a Síria s’ajunti al Fons Pitius de Cooperació.
Estan totalment d’acord amb el que ha dit el Sr. Michiotti de què s’ha de tallar el problema de 
rel i acabar amb la guerra, perquè tots els refugiats el que volen és tornar a casa seua.
L’Ajuntament  d’Eivissa és el  que més aporta,  de totes les institucions,  al  Fons Pitius de 
Cooperació.

Sr. Minchiotti: Agraeix el recolzament a aquesta moció. Pensa que d’aquesta manera estan 
optimitzant la nostra aportació. No tendria sentit un Fons Pitius de Cooperació que no anés 
prioritzant les ajudes, segons el que va passant al països que ho necessiten.
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Sr. Villalonga: Està clar que han de col·laborar amb el que es pugui en aquest conflicte, com 
en altres que hi ha en el món, però també estaran d’acord que és una zona complicada de 
guerra, i per fer segons quins projectes s’ha de pacificar la zona.

Sotmès l’assumprte a votació és aprovat per unanimitat.

8.5.- Moció  del  grup  municipal  Popular,  amb  proposta  d'acord,  sobre  l'adequació  d'un 
aparcament provisional al costat del Centre de Salud de Vila.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRRUP MUNICIPAL POPULAR DE L’AJUNTAMENT
D’EIVISSA SOBRE L’ADEQUACIÓ D’UN APARECAMENT AL COSTAT DEL

CENTRE DE SALUT DE VILA

Dª.  VIRGINIA MARI  RENNESSON,  portaveu  del  Grup Municipal  Popular,  a  l’empara  de 
l’establert  en  els  articles  91.4  i  97.3  del  Reial  decret  2568/1986  pel  qual  s’aprova  el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per 
al seu debat i aprovació la següent MOCIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El  funcionament  del  Centre  de  Salut  de  Vila  ha  incrementaqt  la  intensitat  del  tràfic  i  la 
necessitat d’aparcament en els seus voltants dels usuaris d’aquest centre assistencial.

D’altra banda, l’Ajuntament d’Eivissa disposa d’una finca de propietat municipal al costat del 
Centre de Salut de Vila, l’ús definitiu del qual encara no s’ha decidit.

Per tot això, el Grup Municipal Popular de la Ciutat d’Eivissa eleva al Ple de l’Ajuntament el  
següent

ACORD

- El  Ple de l’Ajuntamente d’Eivissa acorda procedir a l’adequació del citat solar municipal 
perquè s’habiliti com a aparcament provisional, mentre es decideix el seu ús definitiu, amb 
l’objectiu de donar resposta a la demanda d’aparcament dels usuaris del Centre de Salut de 
Vila.

Eivissa, a 21 de setembre de 2015
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

Sgt. Virginia Marí Rennesson”

Intervencions:

Sr. Flores: Porten aquesta moció, perquè des de què va entrar en funcionament el Centre de 
Salut de Vila,  a la zona de l’Avda. 8 d’agost  ha incrementat  molt  el  trànsit,  i  sobretot  la 
demanda d’aparcaments. L’Ajuntament disposa d’una parcel·la que està a uns cent metres 
d’aquest centre de salut, i demanen l’adequació d’aquesta parcel·la per a aparcament públic.

Sr. Hinojo: Aquesta parcel·la, a dia d’avui, ja s’està utilitzant com a aparcament provisional. 
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Malgrat que és una bona idea, i que és veritat que a aquesta zona la demanda d’aparcament 
ha pujat molt, consideren que no és una prioritat tenent en compte les altres necessitats que 
té el municipi. No votaran la moció a favor.

Sr. Flores: Si creu que no és una necessitat que una persona que vagi al Centre de Salut de 
Vila no trobi on aparcar, no sap que és per al Sr. Hinojo una necessitat.

Sr. Villalonga: Recolzarà la moció. Creu que és interessant que un lloc que s’està utilitzant 
s’adeqüi, i que serà beneficiós tant pels vesins de la zona, els usuaris de la platja i el centre 
de salut.

Sr. Hinojo: Encara que comparteix el que diuen de què és necessari, ja s’està utilitzant com 
aparcament. Consideren que sí que fa falta, però que a hores d’ara no és una prioritat per 
l’equip de govern, acabar d’adequar aquella zona, que no vol dir que en un futur pròxim no 
s’adeqüi.

Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb els vots en contra dels Srs. Ruiz, Molina, Tur 
Cardona, Perea,  Ribas,  Hinojo i  Sres.  Boned, García,  López, Torres,  Corral,  Mengual i  a 
favor Sres. Fajarnes, Cardona, Srs. Tur Ripoll, Gárriz, Flores, Minchiotti, Varela de Lima, i  
Villalonga.

8.6.- Moció del  grup municipal  EPIC,  amb proposta  d'acord,  per  tal  que l'Ajuntament  no 
destini fons del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat a la reforma de Vara de Rey o 
altres actuacions alienes als bens declarats Patrimoni de la Humanitat.

“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

El 4 de diciembre de 1999 la UNESCO declaraba Ibiza Patrimonio de la Humanidad 
reconociendo así la dimensión universal de algunos de los valores naturales e históricos que, 
durante siglos, han caracterizado a las islas Pitiusas. Culminaba así un largo proceso de 
trabajo que, bajo el epígrafe de “Ibiza, Biodiversidad y Cultura”, reivindicaba la trascendencia 
mundial de unos bienes naturales y culturales interrelacionados entre sí.

Autenticidad, perfección técnica, excepcionalidad y excelente estado de conservación 
son  los  valores  reconocidos  por  la  Unesco  a  los  bienes  patrimoniales  de  Ibiza;  unos 
elementos que este organismo ha ensalzado para su preservación.

La inclusión de Ibiza en la lista de Bienes Patrimonio de la Humanidad lleva implícito 
un prestigio internacional asociado a criterios de singularidad y de valor universal.

Resulta  imprescindible  que  la  riqueza  de  un  patrimonio  que  enorgullece  a  los 
ibicencos mantenga su máximo esplendor para todo aquel que desee conocerla. La ciudad 
fortificada de Dalt Vila, el yacimiento fenicio de Sa Caleta, la Necrópolis púnica de Puig des 
Molins y la Reserva Natural de Ses Salines, son los cuatro bienes declarados Patrimonio 
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Mundial y constituyen la memoria viva de unas islas que afrontan el futuro con el optimismo y 
la  serenidad que confiere  el  hecho  de que sus  valores  culturales  y  naturales  gocen  de 
renococimiento mundial.

Bajo el prisma de esta consideración, la ciudad de Ibiza acepta con entusiasmo el 
reto de difundir y conservar su esencia patrimonial ante el resto de la humanidad, asumiendo 
así el compromiso que le corresponde.

Era necesaria la creación de un organismo para promover, coordinar y financiar las 
diferentes actuacions a llevar a cabo con los bienes declarados Patrimonio de la Humanidad. 
Con este propósito nace el Consorcio Eivissa Patrimonio de la Humanidad. Los objetivos del 
Consorcio son:

1. Promover  y  financiar  la  ejecución obras,  servicios e instalaciones en general, 
como  también  la  construcción  y  el  establecimiento  de  medios  adecuados  de 
transporte y comunicaciones relacionados con la declaración de Patrimonio de la 
Humanidad.

2. Impulsar la coordinación de las invesiones que proyecten las administraciones 
públicas  para  la  realización  de  las  obras,  los  servicios  y  las  instalaciones 
descritos.

3. Promover  iniciativas  y  proyectos  culturales  orientados  a  la  conservación  del 
patrimonio histórico.

Que existe un proyecto de Reforma del Paseo Vara de Rey, con intención de que 
dicha financiación corra a cargo del Consorcio.

Es por lo que se

SOLICITA

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

PROPUESTA DE ACUERDO

El  Ayuntamiento  de  Eivissa  acuerda  no  destinar  fondos  del  Consorcio  Eivissa 
Patrimoni de la Humanitat a la reforma de Vara de Rey u otras actuaciones ajenas a los 
bienes declarados Patrimonio de la Humanidad.

Eivissa, a 21 de Septiembre de 2015
Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr. Villalonga: L’equip de govern està en vies de tornar a treure el projecte de Vara de Rey, 
per a la seua peatonització, que els pareix una bona idea, però el que no els agrada en 
absolut, és que inverteixin diners del Consorci en reformar Vara de Rey. No inverteixen a la 
posidònia, a la Necròpolis, ni a Sa Caleta.
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Sra. Cardona: Votaran a favor de la proposta. També estan d’acord amb la reforma de Vara 
de Rey, però consideren que hi ha altres vies finançament per a aquest projecte.

Sr. Tur Cardona: La UNESCO declara com a patrimoni de la humanitat una sèrie de bens, 
però  també  el  seu  entorn,  i  a  la  vegada  demana  que  tot  aquest  entorn  es  millori 
contínuament en benefici de la declaració. Els Estatus del Consorci parlen de què l’àmbit 
territorial  de les actuacions,  serà el  relacionat amb els bens afectats,  no parla dels bens 
declarats.
S’Alamera és part del conjunt històric de la ciutat des de 1969, i a més és l’accés d’una de 
los  dos  principals  entrades  al  recinte  amurallat,  i  pensen  que  la  intervenció  millora  i 
humanitza aquest accés.
El Consorci no és l’òrgan de gestió de tota la declaració Patrimoni de la Humanitat, és una 
entitat creada i impulsada per l’Ajuntament d’Eivissa, per tal que institucions supramunicipals 
puguin aportar fons pels bens que estan en el municipi  de Vila, i  que siguin de titularitat 
municipal. Votaran en contra de la moció.

Sr. Villalonga: Creuen que un projecte d’il·luminació de les rotondes s’ha de pagar amb 
diners del Consorci? I la reforma de l’Avda. d’Espanya?
Si  tots  els  bens  patrimoni  estiguessin  impol·luts,  entendria  que  es  gastessin  diners  del 
Consorci en altres coses, perquè fa falta millorar l’entorn. No pot ser que dels bens objectes 
de la declaració de patrimoni siguin el darrer del que se’n recorden.

Sr. Tur Cardona: Insisteix, l’àmbit territorial del Consorci són els bens afectats, i després tot 
el demés. Respecte a la posició del PP, quan es va presentar el pressupost varen votar a 
favor de la reforma de Vara de Rey, lamenten el canvi de criteri.

Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb els vots en contra dels Srs. Ruiz, Molina, Tur 
Cardona, Perea,  Ribas,  Hinojo i  Sres.  Boned, García,  López, Torres,  Corral,  Mengual i  a 
favor Sres. Fajarnes, Cardona, Srs. Tur Ripoll, Gárriz, Flores, Minchiotti, Varela de Lima, i  
Villalonga.

8.7.- Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal de sol·licitar a les entitats 
financeres del municipi, que comuniquin a la regidoria de Benestar Social i Habitatge, l'inici  
d'actuacions que puguin finalitzar en desnonament. Posar en contacte als afectats amb el 
departament  de  Benestar  Social  i  Habitatge  de  l'Ajuntament.  Que  no  participin  en  el 
processos de desnonament de primera vivenda que afecten a aquest municipi.

“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

La actual crisis continúa afectando la vida de miles de personas, algunas de la cuales 
se encuentran o encontrarán en proceso de embargo de su vivienda.
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Consideramos fundamental  la  colaboración por  parte  de las entidades financieras 
para evitar este drama, tanto a la hora de actuar socialmente, como en la búsqueda de otras 
soluciones con los afectados.

Es por lo que se

SOLICITA

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

PROPUESTAS DE ACUERDO

1. El  Ayuntamiento de Eivissa  solicita  a las entidades financieras establecidas en el 
municipio de Eivissa que:

a) Comuniquen a la concejalía de Benestar Social i Habitatge, sin perjuicio de la 
Ley de Protección de Datos, el inicio de actuaciones que puedan finalizar en 
desahucio.

b) Pongan  en  contacto  a  los  afectados  por  dichas  actuaciones  con  el 
departamento de Benestar Social i Habitatge del Ayuntamiento de Eivissa.

c) Que  no  participen  en  el  procesos  de  desahucio  de  primera  vivienda  que 
afecten a este municipio.

Eivissa, a 21 de Septiembre de 2015
Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr. Villalonga: Retira la moció.

8.8.- Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal que s'acordi seguir els 
tràmits perquè la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, realitzi una auditoria de les 
actuacions efectuades per aquest Ajuntament i IMVISA en relació al CETIS.

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 pasado Pleno Ordinario del 25 de septiembre de 2015, se acordó:

27



Secretaria General
 

PLE EXTRAORDINARI
Dia 24 de setembre de 2015

Solicitar  la  realización  en  el  plazo  máximo  de  cuatro  meses  a  la  Secretaría  e  
Intervención  de este Ayuntamiento  de un informe sobre cada una de las irregularidades  
denunciadas en los Plenos anteriores sobre el CETIS.

Que ha transcurrido  un año y  ninguna de las  numerosas  irregularidades ha sido 
aclarada por parte de dichos departamentos.

Que es preciso que se aclare la comisión de dichas irregularidades.

Es por lo que se

SOLICITA

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

PROPUESTA DE ACUERDO

El  Ayuntamiento  de  Eivissa  acuerda  seguir  los  trámites  oportunos  para  que  la 
Sindicatura  de  Cuentas  de  las  Islas  Baleares  realice  una  auditoría  de  las  actuaciones 
efectuadas por este Ayuntamiento de Eivissa e IMVISA en relación al CETIS.

Eivissa, a 21 de Septiembre de 2015
Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr. Villalonga: Donada la quantitat d’irregularitats que han denunciat, i que encara aquest 
Ajuntament  no  ha  informat  sobre  aquestes  irregularitats,  la  seua  proposta  és  de  que 
l’Ajuntament sol·liciti  que el Tribunal de comptes emeti una auditoria sobre les actuacions 
efectuades per aquest Ajuntament i per IMVISA en relació al CETIS. És un tema recurrent 
que aniran discutint. La ciutadania ha de sabar el que ha passat.

Sra. Fajarnés: S’abstendran. IMVISA a l’anterior legislatura va ser auditada. L’empresa que 
la va auditar va ser designada pel Registre Mercantil.

Sr. Molina: No farà perdre el temps a ningú. Votaran que no.

Sr. Villalonga: Ha donat una gran explicació de perquè van comprar lús  una torre pel doble 
del que està taxada, de perquè a una empresa pública l’hi donen 5000 metros perquè facin 
aparcaments i al final en fan 7000. No s’ha auditat la concessió de construcció del cetis i és 
el que haurien de fer. Hi ha varis contenciosos i un pleit penal on els han permès continuar 
com a Epic en el  pleit.  Queden 38 Plens per parlar d’aquest tema. Que cadascú es faci 
responsable dels seus actes.

Sra.  Fajarnés: Insta  al  Sr.  Villalonga a què presenti  una moció  sol·licitant  una auditoria 
específicament del CETIS.

Sr. Molina: El seu grup votarà que no a aquesta moció, i no participarà en l’intent que fa el  
Sr. Villalonga de convertir això en el circ del CETIS, del qual vol ser el mestre de cerimònies. 
Hi ha una sèrie de denuncies, contenciosos, que se substanciaran en els tribunals no en 
aquesta sala. Que treballi la justícia, igual que aquest govern segueix treballant, perquè el 
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CETIS s’obri  quan abans i els ciutadans tenguin una estació d’autobusos,  que és el  que 
necessiten per no mullar-se, o passar calor a l’estiu, etc.

Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb els vots en contra dels Srs. Ruiz, Molina, Tur 
Cardona,  Perea,  Ribas,  Hinojo  i  Sres.  Boned,  García,  López,  Torres,  Corral,  Mengual, 
l’abstenció de les Sres. Fajarnes, Cardona, Srs. Tur Ripoll, Gárriz, Flores, Minchiotti, Varela 
de Lima, i a favor del Sr. Villalonga.

S’absenta el Sr. Molina.

8.9.- Moció  del  grup municipal  EPIC,  amb proposta  d'acord,  per  tal  que l'Ajuntament  es 
personi, a la major brevetat possible, a la causa pena "Eivissa Crea" en qualitat de perjudicat. 

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 actualmente se encuentra en sede judicial penal la causa “Eivissa Crea”, que 
afecta directamente a las contrataciones efectuadas por este Ayuntamiento.

Que,  incomprensiblemente,  al  igual  que  otras  causas  penales  en  las  que  este 
Ayuntamiento se encuentra perjudicado, esta institución no se encuentra personada, y por 
tanto no puede defender sus intereses, y por ende los de la ciudadanía.

Que es preciso que, a la mayor brevedad posible, este Ayuntamiento se persone en el 
referido procedimiento en calidad de perjudicado.

Es por lo que se

SOLICITA

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

PROPUESTA DE ACUERDO

El Ayuntamiento de Eivissa se personará, a la mayor brevedad posible, en la causa 
penal “EIVISSA CREA” en calidad de PERJUDICADO.

Eivissa, a 21 de Septiembre de 2015
Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:
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Sr. Villalonga: L’’Ajuntament té diversos casos penals en els quals hauria d’estar personat. 
Considera que si  hi ha un cas en el qual l’Ajuntament està afectat i  a més perjudicat, el 
procedent  és que l’Ajuntament es personi  com a part  perjudicada, per defensar els seus 
interessos com a institució. S’hauria d’aclarar la contractació irregular, les manipulacions en 
la contractació...
L’equip de govern sempre ha defensat que no poden fer cas d’un cas que ha estat denunciat 
anònimament. Si hi ha gent aquí que defensava que s’ha de promoure que els funcionaris 
puguin denunciar anònimament la possible comissió de delictes, s’ha de donar un vot de 
confiança a la denúncia anònima. La denúncia segons sembla està ben fonamentada i l’hi ha 
volgut treure crèdit per ser anònima. Hi ha una denuncia anònima, i això no significa que 
sigui ni millor ni pitjor. El que han de fer es recolzar com a Ajuntament els fets, i que finalment 
puguin conèixer que ha passat en aquesta institució.

Sr. Ribas: Deixi que la justícia faci la seua feina, i faci vostè la seua. Aquest tema no és un 
tema que preocupi a la ciutadania i que estigui a l’agenda d’aquest Ajuntament. Està segur 
que ajudarà més als vesins i vesines de Vila, que comenci a preocupar-se de les rajoles, la  
neteja,  els  arbres,  les  escoles  o  les  persones  sense  sostre.  No  enredi  i  no  tracti 
d’enredar-los, no faran de jutges i com sempre deixaran que sigui la justícia qui tracti aquests 
assumptes. El seu vot serà negatiu.

Sr. Villalonga: Justament el que volen és que la justícia faci la seua feina, però volen que 
l’Ajuntament també faci la seua feina, que és personar-se en els casos.
No li ha de dir el que ha de fer l’oposició o el que han deixar de fer. En una causa judicial que 
sí que afecta directament a l’Ajuntament, el lògic és que estigui personat. Hi ha un cas de 
pressumpte corrupció que afecta a l’Ajuntament i s’hi haurien de personar i no mirar cap a un 
altre lloc.

Sr.  Varela  de  Limia: Votaran  en  contra  d’aquesta  proposta.  El  motiu  és  que,  havent 
consultat, en el seu moment, a un lletrada de reconegut prestigi, amb un tema similar i amb 
un informe jurídic  desfavorable,  els  va  indicar  que  no  s’havien  de personar  com a  part 
perjudicada. De totes formes és un tema que està en el jutjat, i esperaran la resolució com no 
pot ser d’altra manera.

Sr. Ruiz: Vol fer constar en Acta que el Sr. Molina s’absenta de la votació.

Sotmès  l’assumpte  a  votació  és  desestimat  amb els  vots  en contra  dels  Srs.  Ruiz,  Tur 
Cardona, Perea, Ribas, Hinojo, Tur Ripoll, Gárriz, Flores, Minchiotti, Varela de Lima i Sres. 
Boned,  García,  López,  Torres,  Corral,  Mengual,  Fajarnes,  Cardona,  i  a  favor  del  Sr. 
Villalonga.

Es reincorpora a la sessió el Sr. Molina.

9è. Decrets i comunicacions:

9.1.- Donar compte de l'escrit  de la Portaveu del Grup Municipal Popular, comunicant els 
representants en el Consell de Participació ciutadana. 

Es dona compte de l’escrit del tenor literal següent:
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“RESPOSTA ESCRIT DE DATA 14/08/2015 SOBRE DESIGNACIÓ REPRESENTANTS DEL 
PARTIT POPULAR EN EL CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Dª.  VIRGINIA MARÍ  RENNESSON,  portaveu  del  grup  municipal  Popular  a  l’Ajuntament 
d’Eivissa, en resposta a l’escrit de data 14/08/2015 de la regidora delegada de Participació 
Ciutadana, comunico a la Presidència d’aquesta Corporació que els representants del Partit 
Popular en el Consell de Participació Ciutadana són el Sr. Juan José Tur Ripoll, com a vocal, 
i el Sr. Alejandro Minchiotti Fábregas, com a suplent.

El que comunicó als efectes oportuns.

Eivissa, 27 d’agost de 2015
Sgt. VIRGINIA MARÍ RENNESSON

PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR
AJUNTAMENT D’EIVISSA”

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

9.2.- Donar compte del Decret de Modificació Pressupostària núm. 19/2015.

Donat compte del Decret del tenor literal següent:

“DECRET.- De conformitat amb el que estableixen l’article 180 del R.D.L. 2/2004 de 5 de 
març pel  que s’aprova el  Text  Refós de la LRHL i  les Bases d’Execució del  Pressupost 
General per a l’exercici 2015, i vist l’informe emès per la Intervenció de fons; amb aquest 
decret vinc en ordenar l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits per transferències 
núm. 19/2015 dins del vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa: 

M O D I F I C A C I Ó    D E    C R È D I T S

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT POSITIVES

PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT

ÀREA DE DESPESA 1:

16400-62400 Elements transport cementeris 22.000,00

17201-22799 Treballs altres empreses canera 7.051,00

Total Àrea de despesa 1 29.051,00

ÀREA DE DESPESA 2:

23100-20500 Renting mobiliari benestar social 565,00

23200-48000 Aportació Hospital Reina Sofia 18.750,00

23200-48902 Aportació conveni Caritas 4.195,79

Total Àrea de despesa 2 23.510,79

ÀREA DE DESPESA 3:
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33600-22799 Treballs altres empreses patrimoni 20.000,00

33600-49000 Quotes ciutats patrimoni mundial 500,00

Total Àrea de despesa 3 20.500,00

TOTAL AUGMENTS 73.061,79

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT NEGATIVES

APLICACIÓ DENOMINACIÓ IMPORT

ÀREA DE DESPESA 1:

16400-60900 Inversió nova cementeris 22.000,00

17100-21000 Reparació i conservació jardins 7.051,00

Total Àrea de despesa 1 29.051,00

ÀREA DE DESPESA 2:

23100-62500 Mobiliari benestar social 565,00

23101-22799 Treballs altres empreses exc.social 4.195,79

23300-22799 Treballs altres empreses dependència 16.000,00

23300-22106 Productes farmacèutics dependència 1.750,00

23300-21900 Altre material dependència 1.000,00

Total Àrea de despesa 2 23.510,79

ÀREA DE DESPESA 3:

33600-22706 Estudis i treballs tècnics patrimoni 500,00

33600-46702 Aport.despeses corrents Cons. Patrimoni 20.000,00

Total Àrea de despesa 3 20.500,00

TOTAL DISMINUCIONS 73.061,79

L’import  dels crèdits que es pretenen minorar es igual al  dels crèdits que s’incrementen, 
mantenint-se l’equilibr pressupostari exigit per l’article 16.2 del R.D. 500/90 de 20 d’abril.

Eivissa.
     En don fe,

    EL TINENT D’ALCALDE DELEGAT,      EL SECRETARI ACCTAL.
 (Document signat electrònicament al marge)        (Document signat electrònicament al marge)”

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

9.3.- Donar compte del Decret de Generació de Crèdits per ingressos núm. 20/2015.

Donat compte del Decret del tenor literal següent:
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“D E C R E T: Vist l’expedient tramitat de generació de crèdits per ingressos núm. 20/2015, 
per import de  SIS-CENTS CINC MIL DOS-CENTS EUROS (605.200,00 €) dins del vigent 
Pressupost Ordinari de la Corporació per a l’any 2015.

Considerant el que disposa l’article 181 del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aporva el 
Text Refós de la LRHL, articles 43 a 45 del Reial Decret 500/90, les Bases d’Execució de 
l’esmentat Pressupost i l’informe emès per la Intervenció de Fons.

Considerant que els ingressos que es detallen en l’expedient, no tenen naturalesa tributària, i 
existeix evident relació amb les despeses a què aniran destinats, segons la finalitat detallada 
en  l’expedient;  vinc  en  aprovar  l’expedient  de Generació  de Crèdits  per  Ingressos  núm. 
20/2015 dins  del  Pressupost  Ordinari  de  l’Ajuntament  d’Eivissa  vigent,  per  import  de 
605.200,00  €,  introduint-se  en  els  estats  d’ingressos  i  de  despeses  les  següents 
modificacions:

ESTAT D’INGRESSOS

PARTIDA DENOMINACIÓ
IMPORT 

MODIFICACIÓ
147001 De empreses privades – Balearia 5.200,00
176100 Aportació Consell Insular 600.000,00

TOTAL IMPORT MODIFIC.INGRESSOS 605.200,00

ESTAT DE DESPESES

PARTIDA DENOMINACIÓ
IMPORT 

MODIFICACIÓ
15320-61900 Inversió reposició barris d’Eivissa 388.158,02
16210-60900 Inversió nova recollida residus 152.557,93
17100-61900 Inversió reposició jardins 59.284,05
33400-22609 Actuacions diverses cultura 5.200,00

TOTAL CRÈDITS GENERATS 605.200,00

Sent l’expedient que s’aprova ferm i executiu sense més tràmits, hauran d’introduir-se dins la 
comptabilitat de la Corporació els ajustos derivats de l’expedient.

Eivissa.

    EL TINENT D’ALCALDE DELEGAT,  LA SECRETÀRIA ACCTAL.,.
(Document signat electrònicament al marge)         (Document signat electrònicament al marge)”

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

10è. Mocions sense proposta d'acord:

10.1.- Moció del grup municipal EPIC, de control sobre el canvis efectuats a Benestar Social.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:
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“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.

MOCIÓN DE CONTROL SOBRE LOS CAMBIOS EFECTUADOS EN

BENESTAR SOCIAL

Esta  moción  pretende  conocer  los  cambios  efectuados  en  el  personal  del 
departamento de Benestar Social, la motivación de los mismos, así como las intenciones del 
equipo de gobierno sobre el  funcionamiento y actividades del  mismo en lo que resta de 
ejercicio y venideros.

Eivissa, a 18 de Septiembre de 2015

Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr.  Villalonga: Volen saber quins canvis hi  ha hagut,  des de que està  aquest  equip de 
govern, en benestar social quant a personal, i a què s’han degut aquests canvis. En un futur 
pròxim hi haurà més canvis?

Sr. Gárriz: Els pareix positiva aquesta moció, perquè entenen que la gestió dels recursos 
humans necessiten d’un instrument bàsic com és la relació de llocs de treball, i amb això és 
amb el que han de treballar. I a més entenen que està completament vinculat amb a moció 
que presenten a continuació.

Sr. Ribas: S’ha substituït el Director i s’ha recuperat el lloc de Cap de Benestar Social. Els 
motius, es que ha buscat una persona de confiança. Hi ha motius objectius per fer-ho, com 
per exemple, que quan varen entrar a l’Ajuntament, encara no estava feta la convocatòria de 
les subvencions per a les associacions, no s’havien renovat els contractes de teleassistència, 
no s’havia fet la renovació del contracte del centre d’acollida municipal, i es va haver de fer 
un  Decret  d’Alcaldia  d’urgència,  per  poder  pagar  les  factures,  s’havien  fet  compromisos 
verbals d’augment d’aportacions econòmiques, sense que constessin a cap lloc, i es varen 
deixar caducar contractes com el  d’eines de cultura, i  també han tengut  que pagar amb 
facturació irregular. Per tant, creu que són prou raons per fer aquests canvis.

Sr. Villalonga: Tot va ser culpa de l’anterior Director? Demana que consti en Acta el que ha 
dit el Sr. Ribas.

Sr. Gárriz: S’han quedat sorpresos perquè entenen que, totes les qüestions que el Sr. Ribas 
ha posat  damunt la  taula, no són atribuïbles a nivell  polític.  Està  explicant  una sèrie de 
formes de procedir, que inclus poden ser negligents, en els nivells tècnics de la casa. Per 
tant, pot entendre que algú faci una modificació d’una estructura de relacions laborals, en 
base a criteris d’eficàcia, d’eficiència, de millor adaptació del perfil al lloc de treball, o inclús 
de confiança, però el que posa el Sr. Ribas damunt la taula, que no són qüestions purament 
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polítiques. Entén que és un qüestió que afecta directament al desenvolupament professional, 
no sap si en exclusiva del Director o de l’equip que estava en aquest moment funcionant.
De ser així, entén que l’Ajuntament haurà obert algun tipus de mecanisme administratiu per 
reprendre,  sancionar,  o limitar aquest  tipus d’actuacions per part  del  personal  que ocupa 
nivells de caràcter tècnic administratiu. Per tant, es necessita una explicació més ample, a 
part d’una sèrie d’actuacions per poder reconduir, inclus disciplinàriament, aquests tipus de 
situacions.

Sr. Ribas: És un càrrec de confiança. La primera raó és la falta de confiança i després s’han 
anat trobant totes aquestes coses.

10.2.- Moció del grup municipal Popular, de control sobre la relació de llocs de treball (RLT).

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ DE CONTROL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE
L’AJUNTAMENT D’EIVISSA SOBRE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (RLT)

Dª  VIRGINIA MARÍ  RENNESSON,  portaveu  del  Grup  Municipal  Popular,  a  l’empara  de 
l’establert  en  els  articles  91.4  i  97.3  del  Reial  decret  2568/1986  pel  qual  s’aprova  el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per 
al seu debat la següent MOCIÓ DE CONTROL

L’Estatut bàsic de l’empleat públic estableix en el seu article 74 les administracions públiques 
han d’estructurar la seva organització a través de relacions de llocs de treball.

La  relació  de  llocs  de  treball  és  l’instrument  tècnic  que  permet  l’ordenació  del  personal 
d’acord  amb  les  necessitats  dels  serveis  i  estableix  els  requisits  necessaris  per  a 
desenvolupar un determinat lloc de treball. S’ha de tenir en compte que la RLT ha d’incloure 
tots els llocs de treball de funcionaris, laborals i eventuals.

En els últims mesos de l’anterior mandat,  el  Partit  Popular va avançar la tramitació amb 
l’objectiu de poder procedir a l’actualització de la relació de llocs de treball.

Per tot això, el Grup Municipal del Partit  Popular de la Ciutat d’Eivissa, presenta aquesta 
moció de control per tal de conèixer la situació en la qual es troba aquesta tramitació i el plec 
de condicions per a la contractació d’una empresa extrna que procedeixi a l’actualització de 
la RLT, així com si s’ha contactat ja amb alguna empresa.

En Eivissa, 21 de setembre de 2015
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

Sgt. Virginia Marí Rennesson”

Intervencions:

Sr. Gárriz: L’anterior equip de govern va fer una sèrie d’actuacions.  Va entendre que és 
prioritari,  per a la tranquil·litat i  la bona gestió d’una administració, que els seus recursos 
humans estiguin organitzats i tenguin un marc de relacions laborals adequat. El tema va ser 
parlat, negociat i  gestionat amb la part social, s’arribaren a una sèrie d’acords, i per últim, 
donat que el temps que tengueren per governar va ser molt limitat, les actuacions arribaren 
fins on pogueren. I finalment, hi ha constància d’una retenció de crèdit, per tant existia partida 
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econòmica en aquest exercici per poder fer aquest tipus d’actuacions. Hi havia tres ofertes 
presentades. Tots els funcionaris coneixien l’abast i el nivell de les gestions que s’estaven 
fent. S’entenia que era una prioritat. 
Front a algun rumor que els ha arribat de que l’anterior equip de govern no havia fet res, 
volen deixar de manifest, perquè és de justícia, que totes aquestes coses s’havien fet. Igual 
que hi ha coses que s’han posat en marxa, aquest és un tema que no entenen perquè no 
segueix la seua evolució en ordinari.
Els agradaria saber en quina situació està. Que es reconegués el punt de partida des d’on 
les  gestions  es  deixaren,  i  sobretot  els  agradaria  que el  personal  d’aquesta  Corporació, 
tengui  un marc de les seues relacions laborals,  que estigui  normalitzat,  actualitzat,  i  que 
serveixi com ferramenta eficaç de gestió de la pròpia institució.

Sra. Torres: Estan completament d’acord en la necessitat de fer una revisió de la RPT. La 
RPT es va fer l’any 2001, hi ha hagut algunes actualitzacions però sempre han set parcials, i 
moltes coses estan desfasades quan a les descripcions dels llocs de feina.
És troben amb una limitació que és la llei d’estabilitat pressupostària. La posició de l’equip de 
govern és esperar uns mesos a veure si aquesta llei es deroga. No consideren prudent fer-ho 
abans perquè generaria una expectativa que potser no es podria complir.

Sr. Gárriz: La resposta li pareix molt correcta, però al final li pareix que estan llançant balons 
fora. Són responsables com a Corporació de la gestió que es fa dels recursos humans. El no 
tenir un marc de relacions laborals en condicions afegeix incertesa, amb les conseqüències 
que té això, d’estres,  de falta de diligència, de falta de perfil  adequat a la funció que es 
desenvolupa, etc.
No és una qüestió exclusiva de diners, és una qüestió de molts altres aspectes que afecten a 
la gestió, i quasi al respecte dels treballadors que estan en aquesta institució. Tenen una 
responsabilitat amb els treballadors d’aquesta casa, entenen que el  que s’està fent en el 
marc de les relacions laborals no és el que correspon, no entén que diguin que això no és 
prioritari. Al grup popular li pareix que no voler posar això en marxa, és no tenir en correcte i 
adequada consideració a l’element bàsic de la seua organització que són les persones.

Sr. Villalonga: És important fer una nova RPT. L’anterior es va fer pensant més amb les 
persones que volien que estiguessin en un lloc de feina, i no en els requisits dels llocs en sí. 
Per la qual cosa considera fonamental que aquest Ajuntament, per una major transparència i 
ètica, tengués una RPT.

Sra.  Torres: Creuen  que  és  una  prioritat  fer  una  revisió  de  la  RPT.  La  faran  quan  ho 
considerin oportú, perquè entenen que ara mateix seria crear una expectativa d’alguna cosa 
que tal vegada no es pogués complir. Volen fer una revisió seriosa quant tenguin totes les 
garanties de què la poden portar endavant.

10.3.- Moció del grup municipal Popular, de control sobre la reforma del Port d'Eivissa.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ DE CONTROL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE
L’AJUNTAMENT D’EIVISSA SOBRE LA REFORMA DEL PORT D’EIVISSA

Dª  VIRGINIA MARÍ  RENNESSON,  portaveu  del  Grup  Municipal  Popular,  a  l’empara  de 
l’establert  en  els  articles  91.4  i  97.3  del  Reial  decret  2568/1986  pel  qual  s’aprova  el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per 
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al seu debat la següent MOCIÓ DE CONTROL

El Grup Municipal del Partit Popular de la Ciutat d’Eivissa, presenta aquesta moció de control 
per tal de conèixer si l’actual equip de Govern ha mantingut contactes amb Autoritat Portuària 
de Balears i si aquest organisme els ha informat de quins són les seves intencions respecte a 
projectes com l’aparcament subterrani i l’edifici d’es Martell.

En Eivissa, 21 de setembre de 2015
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

Sgt. Virginia Marí Rennesson”

Intervencions:

Sr. Tur Ripoll: La moció és per saber quines reunions, converses, o en quin procés està tot 
el tema de les obres que queden pendents en el Port d’Eivissa.

Sr. Villalonga: Vol  saber si  el  President  d’Autoritat  Portuària té ben clar el  que ha votat 
aquest Ajuntament en relació a Es Martell, i si el Sr. Ruiz li ha deixat tan clar com exigia quan 
estava a l’oposició.

Sr. Ruiz: La primera setmana de govern, una de les primeres reunions que varen tenir va ser 
amb el Director de Ports, és on varen parlar del funcionament i l’entrada de trànsit cap el  
Port. Varen decidir treure els cotxes de primera línia, i fer el pàrking que funciona darrera 
l’antic edifici d’Es Martell.  Unes setmanes després també varen tenir una reunió amb l’ex 
President d’autoritat Portuària. Aquí varen ser un poc més durs, varen mostrar la seua queixa 
en les deficiències de les obres. Li varen manifestar el desacord amb el pla d’usos, i varen 
deixar unes quantes decisions pendents perquè ja es parlava del  nomenament  d’un nou 
President.
En aquest impàs es varen produir les inundacions, de les quals varen donar compte a la 
Junta de Portaveus. És cert que per part d’Autoritat Portuària, des del primer moment, varen 
demostrar la màxima col·laboració. Varen fer una reunió tècnica urgent després de la primera 
inundació, a la qual hi estaven els tècnics d’Autoritat Portuària, el  tècnics d’Aqualia, i  els 
tècnics de la casa. En aquesta reunió es va prendre la decisió conjunta de fer les primeres 
obres als sobreeixidors, i en un segon terme s’ha procedit a fer la segona intervenció per 
duplicar la capacitat d’aquests sobreeixidors.
Al  poc  temps  va  venir  el  President  d’Autoritat  Portuària  actual,  una  de  les  primeres 
reclamacions que li  varen fer va ser que volien veure la foto completa del Port,  que mai 
l’havien ensenyat a ningú. Es va comprometre, i tenen reunions pendents de cara a que els 
hi passin tota aquesta informació. També li varen dir que era indispensable la continuïtat del  
Club  Nàutic  d’Eivissa.  Li  varen  posar  damunt  la  taula  una  opció  d’un  aparcament 
semisoterrat a l’inici de l’Avda. Santa Eulària que aniria fins al Club Nàutic, és un projecte del 
qual ja es va parla en legislatures anteriors. És un gran pàrking amb molta capacitat, i molt  
important per a la Ciutat.
Li varen tornar a repetir el tema de l’acord unànime de Ple, de què no volen un edifici en Es 
Martell, que volen una plaça pública com així consta en aquest plenari.
Es compromet  a passar-los la informació de seguida que l’Autoritat  Portuària els hi  doni 
novetats sobre el futur del Port.

Sr. Tur Ripoll: Els agradaria que s’evités fer declaracions si no se saben les coses. Es va dir 
que l’equip de govern del grup popular, no havia posat cap tècnic per supervisar les obres, 
quan  després  es  va  constatar  que  sí,  per  la  qual  cosa  s’hauria  de  demanar  una 
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responsabilitat  important  als  directors  de  l’execució  de  l’obra,  per  haver  tapat  aquests 
sobreeixidors necessaris, fonamentals i imprescindibles.
Esperen que es mantengui l’acord del Ple, i en cas de què hi hagi algun tema que s’hagués 
de tractar, se’ls hi passi i es facin les reunions oportunes, per aconseguir un acord de tots els 
grups del Consistori.

Sr. Ruiz: Les coses que han passat han passat. Han demanat explicacions als tècnics de la 
casa, i els hi diuen que no varen firmar res, i que la coordinació va ser deficient.
Creu que Autoritat Portuària se n’ha adonat que va actuar malament. Ara la feina és prendre 
decisions polítiques de com volen el Port del futur, i treballar perquè la segona fase de l’obra, 
que començarà d’aquí uns mesos, no tengui les errades que tota la ciutadania ha vist en 
aquesta obra. Els informaran puntualment de tot.

10.4.- Moció del grup municipal EPIC, de control sobre els concerts de música realitzats a 
Can Misses.

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.

MOCIÓN DE CONTROL SOBRE LOS CONCIERTOS DE MÚSICA

REALIZADOS EN CAN MISSES

Esta  moción  pretende  conocer  diversos  aspectos  sobre  la  realización  de  los 
conciertos en el estadio municiapl de Can Misses de Alejandro Sanz y Pablo Alborán:

· El coste, por partidas y total, para este Ayuntamiento.

· Las  subvenciones  públicas  aportadas  y/o  comprometidas  por  ésta  u  otras 
instituciones a los promotores del concierto.

· Quién otorgó los permisos precisos para dichos conciertos.

· Los importes, así como las empresas/particulares de índole insular que, hasta la 
fecha, tienen cantidades pendientes de cobrar a raíz de estas actuaciones.

Eivissa, a 21 de Septiembre de 2015
Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr. Villalonga: El motiu de la moció és conèixer, una vegada que ja s’han celebrat els dos 
concerts a l’estadi de Can Misses, quins costos han representat per a l’Ajuntament.
Quines  són  les  subvencions  públiques  que  ha  aportat  aquest  Ajuntament,  o  per  altres 
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institucions?
Qui va atorgar els permisos perquè es celebressin aquests concerts?
Hi ha algú que no ha cobrat? Demana que ajudin a que cobri tothom.
En la  Junta  del  Patronat  ja  varen  comentar  que l’Ajuntament  havia  tengut  que adequar 
l’estadi, per poder fer aquestes actuacions, i sembla ser que ha costat 25.000 euros.
Quan es va firmar el conveni i qui el va firmar?

Sr.  Perea: Com ja els  hi  va  dir  a  la  Junta  del  Patronat,  quan li  varen fer  les  mateixes 
preguntes, quan aquest equip de govern va entrar es trobaren un conveni ja aprovat, que 
contenia  diverses  actuacions  que  lògicament  comporten  unes  despeses.  Quan  a  les 
despeses de la policia local són 1318 euros, que és la dada que no tenia el dia de la Junta.
Quant als 25.000 euros, les obres que s’han realitzar eren necessàries, i serviran per altres 
esdeveniments.
L’Ajuntament no ha donat cap subvenció i no saben si altres institucions les han donat.
Els permisos els donen el tècnics de la casa.
Sobre  la  última  pregunta,  ho  desconeixen,  perquè  el  contracte  era  entre  particulars. 
L’Ajuntament no era el promotor d’aquests concerts.

Sr. Villalonga: Per part del Consell no s’ha tengut que donar cap permís?
Ja que s’ha fet un acte en instal·lacions municipals, seria interessant saber si el Consell va 
aportar alguna cosa per aquest acte.
Demana  que  parli  amb el  Conseller  d’Esports,  i  que  si  el  Consell  té  alguna  subvenció 
pendent d’entregar, que incidís en què tots els proveïdors de l’illa que han fet alguna cosa per 
aquests concerts i se’ls deu diners que cobrin.

Sr. Perea: A l’últim Ple ja es va acordar la creació d’una ordenança per cobrar unes taxes per 
aquests esdeveniments, per la qual cosa hauria d’haver presentat aquesta moció un poc 
abans.
Quan al tema del Consell, creu que hauria de preguntar-ho al Consell.

De conformitat amb el que disposa l’article 91.4 del RD 2568/86, de 28 de novembre, pel 
qual  s’aprova  el  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les 
Corporacions Locals, el Sr. Alcalde manifesta que es sotmetrà a la consideració del Ple, per 
raons d’urgència, el següent assumpte no comprès a l’ordre del dia i que no té cabuda en el 
punt de precs i preguntes.

U.1.- Donat compte de la proposta d'acord institucional del tenor literal següent:

“PROPUESTA  DE  ACUERDO  INSTITUCIONAL  PARA  SOLICITAR  A  LA  COMPAÑÍA 
SPECTRUM  GEO  LIMITED  EL  DESISTIMIENTO  DE  SU  PROYECTO  “CAMPAÑA 
SÍSIMICA 2D  EN  ÁREAS  LIBRES  DEL  MEDITERRÁNEO  NOROCCIDENTAL  –  MAR  
BALEAR”(Expediente  20130253PHC  del  Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y  
Medio Ambiente 

El Ayuntamiento de Eivissa, entidad representante de la sociedad municipal y encargado de 
velar por el bienestar ciudadano y la protección de su entorno, ya participó activamente en el 
año 2014  (de forma individual  y  como miembro  de la  Alianza Mar Blava)  en contra  del  
proyecto de sondeos acústicos de Cairn Energy en el golfo de Valencia en un proceso en el 
que  se  recogieron  más  de  128.000  alegaciones  (de  las  cuales  117.000  procedían  de 
Baleares) de ciudadanos contrarios a este proyecto. Se presentaron, además, decenas de 
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alegaciones de otras Administraciones, instituciones, ONG, entidades del sector privado, del 
sector del turismo, del náutico, de cofradías de pescadores, etc., todas ellas contrarias al 
citado  proyecto.  Finalmente,  Cairn  Energy  solicitó  oficialmente  al  Ministerio  de  Industria, 
Energía  y  Turismo  (MINETUR),  a  finales  del  pasado  mes  de  abril,  la  extinción  de  los 
permisos que le fueron otorgados en 2010,  por los cuales la empresa  se hacía con los 
derechos a explotar comercialmente los yacimientos de petróleo o gas que pudiera encontrar 
en esa zona.

Conocedor también del  proyecto de adquisición sísmica  que la  compañía Spectrum Geo 
Limited desea llevar a cabo en las inmediaciones del Mar Balear, el Ayuntamiento de Eivissa 
considera necesario e imprescindible solicitar respetuosamente a esta compañía que desista 
de  llevar  a  cabo  el  proyecto  denominado  “Campaña  Sísimica  2D  en  Áreas  Libres  del 
Mediterráneo Noroccidental – Mar Balear”,  por los siguientes motivos:

En primer lugar, porque existe un rotundo rechazo social, empresarial e institucional a este 
proyecto  por  el  daño  que provocaría  al  medio  ambiente  de las Islas  Baleares  y  a  ejes 
fundamentales de su economía: el turismo y la pesca.

En segundo lugar, porque el impacto medioambiental del proyecto es crítico, afectando muy 
negativamente  a  la  supervivencia  de  numerosas  especies  marinas:  cetáceos,  quelonios, 
peces, aves marinas e invertebrados, y es por tanto inasumible. La medidas correctoras y 
preventivas propuestas en este tipo de proyectos de cara a evitar o reducir afecciones no son 
eficaces ni, en muchos casos, realistas.

En esta misma línea se ha manifestado la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y 
del Mar del MAGRAMA en fecha 11 de noviembre de 2014 cuando emitió un informe en 
relación al ya citado proyecto desaconsejando claramente la realización del mismo por una 
larga serie  de motivos medioambientales y por no ser  éste compatible con los objetivos 
establecidos en la legislación de protección de la biodiversidad ni con los objetivos de la Ley 
41/2010,  de  29  de  diciembre,  de  protección  del  medio  marino  y  los  objetivos  de  las 
estrategias marinas.

Como queda reflejado en dicho informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa 
y del Mar, el mar Balear constituye un punto caliente de biodiversidad marina. La zona en la 
que Spectrum prevé realizar las prospecciones alberga un gran valor para la conservación de 
un importante número de especies amenazadas.

Todas las especies de cetáceos, tortugas y aves marinas presentes en el ámbito geográfico 
del proyecto están protegidas por diferentes convenios y acuerdos internacionales de los que 
España es miembro de pleno derecho (Convenio de Berna, Convenio de Bonn, ACCOBAMS, 
ACAP, Convenio de Barcelona) y normativa comunitaria (Directiva europea “Aves” y Directiva 
“Hábitats), nacional y autonómica (Real Decreto 139/2011, dictado en desarrollo de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad).

Las  zonas de  talud continental,  cañones  submarinos,  escarpes  y  montes  submarinos,  y 
aguas oceánicas profundas que se verían afectadas por este proyecto contienen hábitats 
críticos para diferentes especies de cetáceos de buceo profundo: cachalote, calderón común, 
calderón gris, zifio de Cuvier, y para especies oceánicas como el rorcual común y el delfín 
listado. También se vería afectado el delfín mular, que es el cetáceo más común en la franja 
de diez millas alrededor de las Islas Baleares. 
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Así pues,

La propuesta que se presenta al pleno del Ayuntamiento de Eivissa para su aprobación es la 
siguiente:

Solicitar respetuosamente a la compañía Spectrum Geo Limited que presente oficialmente a 
las autoridades españolas un escrito de desistimiento de su proyecto “Campaña Sísmica 2D 
en Áreas libres del Mediterráneo Noroccidental – Mar Balear” (Expediente 20130253PHC del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente),  confiando en que la compañía 
sabrá  entender  la  contundencia  de  todos  estos  argumentos  de  índole  social  y 
medioambiental expuestos y, en consecuencia, actúe de forma responsable, renunciando a 
seguir con la tramitación del citado proyecto de prospecciones. “

Intervencions:

Sr. Molina: Aquesta setmana Mar Blava s’ha dirigit a l’Ajuntament, a l’objecte de què aprovin 
una moció rebutjant aquestes noves campanyes, que pareix ser s’estan projectant. Com ha 
set aquesta mateixa setmana no han tengut temps de portar-la a les comissions i incloure-la 
a l’ordre del dia, per això sotmeten l’aprovació de la urgència al Ple, perquè pareix ser que, si 
ho deixen per al Ple d’octubre, alguna de les coses que s’avisa que poden passar igual ja 
haurien passat.

Sr. Tur Ripoll: Estan d’acord i recolzaran aquesta moció. Pensen que és important mantenir 
la pressió sobre la situació que pot venir, si arriben a instal·lar o fer proves al voltant de les 
illes.

Sr. Villalonga: Suposa que votaran això perquè els surt més barat, que recolzar Aliança Mar 
Blava amb 10.000 euros. El seu grup la recolzarà com no pot ser d’altra manera.

Sotmesa a votació la urgència de tractament d’aquest punt, és aprovada per unanimitat.

Intervencions:

Sr. Molina: Sr. Villalonga, això no són diners, és el recolzament a una institució que és la 
segona més important de les pitiuses. L’hi  pareix que no té valor,  que valen més 3.000 
euros,  però això no és important? L’important és que aquesta sala, com ha fet en altres 
ocasions, es manifesti clarament en contra d’una amenaça a l’ecosistema, i a l’economia de 
les illes. L’ideal seria que l’aprovessin per unanimitat. 

Sr. Villalonga: Recolzarà la moció. No tot són diners, però tampoc tot és “postureig”. També 
s’ha d’ajudar econòmicament.

Sr. Molina: Demana que consti en acta que, per al Sr. Villalonga, una declaració institucional 
d’aquest Ajuntament és “postureig”.

Sr. Villalonga: No es referia a aquesta declaració.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.
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11è. Precs i preguntes:

11.1.-  Sra.  Fajarnés: Prec.  Demana que a l’hora de respondre les preguntes per escrit, 
siguin un poc més rigorosos. Dona l’exemple de la contestació a la sol·licitud d’un conveni  
entre el MACE i Loewe, que li varen dir que no el tenien i que l’hauria de demanar a Amics 
del Mace que era qui havia subscrit aquest conveni amb Loewe.

11.2.-  Sr.  Gárriz: Preguntes:  1.  Quin  nombre  de denuncies i  sancions han imposat  per: 
gossos solts, excrements de gossos, control de races perilloses, fems fora d’horari i tiqueters 
o relacions públiques del Port?
2. Quina opinió tenen els portaveus de l’equip de govern, sobre el trasllat de la UNED?
3. L’Ajuntament actuarà d’alguna manera per depurar responsabilitats, respecte al que s’han 
trobat a benestar social?
4. Que s’està fent en matèria de gestió de la prevenció? L’existència i grau d’implantació del 
pla de prevenció? Quin és el resultat de l’avaluació de riscs laborals, en el que fa referència 
als riscs psicosocials?
5. Demana que se’ls justifiqui el perquè de la modificació de les persones, des del punt de 
vista de la funció que desenvoluparan, i quin criteris s’han seguit ja que els hi han dit que no 
hi ha cap pla de gestió de la policia.
Prec:  El  grup  popular  no  accepta  aquest  tipus  de  qualificatius  ni  ironies,  sobre  els 
professionals de les forces armades, i particularment sobre la legió que, per molt folklòric que 
pugui parèixer a algú el tema de la cabra, quan surten destinats a l’exterior es juguen la vida i  
protegeixen a milers de persones.

11.3.- Sr. Villalonga: Pregunta: 1. Cost individual de la seguretat social de tots el càrrecs 
polítics i de confiança?
Demana que publiquin el cost de la seguretat social i les fotos dels càrrecs de confiança, així 
com els criteris d’elecció d’aquests.
Lamenta que el Sr. Gárriz s’hagi sentit malament pels seus comentaris sobre la legió.
De moment, les peticions d’informació que ha sol·licitat, han set ateses de manera diligent. 
Espera que en el futur continuï així.

Sr. Tur Cardona: Contesta a la Sra. Fajarnés. Se li va facilitar la documentació de la qual 
disposa l’Ajuntament, que és el conveni entre el MACE i l’Associació d’Amics del MACE, per 
a  la  cessió  d’un  espai  del  museu  perquè  funcioni  com  a  botiga,  i  descarregant  sobre 
l’Associació la responsabilitat sobre aquest espai.

Sr. Molina: Volia fer un aclariment al Sr. Gárriz, que pareix ser que ha quedat resolt per 
l’aportació del Sr. Villalonga. No sap si ha escoltat a alguna persona d’aquest govern, fer cap 
comentari jocós sobre un cos de seguretat de l’Estat, o una part de les forces armades. El 
màxim respecte per tots els treballadors de l’Estat, entre els que estan els membres de les 
forces armades.

Sra. Corral: Contestació al Sr. Gárriz en relació a les denuncies que s’han posat a tiqueters i 
relacions públiques. Ahir ho varen contestar per escrit, és possible que no els hi hagi arribat 
però no tardaren en rebre-la.

Sr.  Ruiz: Ara  es  contestaran  les  preguntes  formulades  amb  48  hores  d’antelació  a  la 
celebració d’aquets Ple.
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11.4.- Pregunta escrita de la Portaveu del Grup Popular, Sra. Marí, del tenor literal següent:

“Dª  VIRGINIA MARÍ  RENNESSON,  portaveu  del  Grup Municipal  Popular,  a  l’empara  de 
l’establert  en els articles 97.7 del Reial decret 2568/1986 pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per a la propra 
sessió plenària del dia 24 de setembre de 2015, la següent

PREGUNTA

En quin punt es troba l’adjudicació de noves parades al Mercat Nou d’Eivissa?

Eivissa, a 21 de setembre de 2015
Sgt. Virginia Marí Rennesson

Portaveu del Grup Municipal Popular
Ajuntament d’Eivissa”

Contestació verbal de la regidora Sra. Corral. Les bases s’aprovaren en data 22 de maig. Es 
va publicar la licitació de 15 parades en el mes de juny. Durant tot el mes d’agost es va 
realitzar el procés i es varen presentar les ofertes per part de les persones interessades. El 
dia 8 de setembre es va obrir el sobre núm. 1, el dia 10 de setembre es va obrir el sobre  
núm. 2. Han demanat informe a l’Associació de Comerciants del Mercat Nou, perquè hi ha 
dues parades solicitades que es dedicaran a  una activitat  que podria  donar  lloc a mals 
entesos. En total es varen presentar sol·licituds per a 6 parades.
Qualsevol altra persona que sol·liciti una parada, pot anar directament a sol·licitar-la, ja no 
s’ha de fer cap altre tràmit.

11.5.- Pregunta escrita de la Portaveu del Grup Popular, Sra. Marí, del tenor literal següent:

“Dª  VIRGINIA MARÍ  RENNESSON,  portaveu  del  Grup Municipal  Popular,  a  l’empara  de 
l’establert  en els articles 97.7 del Reial decret 2568/1986 pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per a la propra 
sessió plenària del dia 24 de setembre de 2015, la següent

PREGUNTA

En quin estat es troben les obres del dipòsit municipal de vehicles?

Eivissa, a 21 de setembre de 2015
Sgt. Virginia Marí Rennesson

Portaveu del Grup Municipal Popular
Ajuntament d’Eivissa”

Contestació  escrita  de la  Regidora  de Seguretat  Ciutadana,  Sra.  Torres,  del  tenor  literal 
següent:

“En  relación con  su  pregunta  con  número  de  registro  22665 y  fecha  de entrada  21 de 
septiembres sobre el estado en el que se encuentran las obras del depósito de vehículos, 
paso a contestarle lo siguiente:

El depósito de vehículos está casi a punto de poder ser utilizado para el fin para el que se 
construyó, sin embargo adolece de una serie de deficiencias en las instalaciones y alguna 

43



Secretaria General
 

PLE EXTRAORDINARI
Dia 24 de setembre de 2015

deficiencia de obra que impiden su utilización inmediata.

Motivo por el cual nos hemos puesto en contacto en numerosas ocasiones con el contratista 
Melchor Mascaró SA, para que las subsanara de inmediato, quien hasta la fecha a hecho 
caso omiso a nuestros requerimientos.

Así pues, en estos días le trasladaremos un requerimiento para que subsane las deficiencias 
en el  plazo de 15 días, ya que en caso contrario se procederá a abrir un expediente de 
ejecución de fianza, (ya que nos encontramos dentro del período de garantía), que haga 
frente a los gastos de subsanación de las deficiencias.

Sgt. Estefanía Torres Sánchez
Regidora de Seguretat Ciutadana i
Recursos Humans.
Eivissa, 23 de setembre de 2015”

11.6.- Pregunta escrita de la Portaveu del Grup Popular, Sra. Marí, del tenor literal següent:

“Dª  VIRGINIA MARÍ  RENNESSON,  portaveu  del  Grup Municipal  Popular,  a  l’empara  de 
l’establert  en els articles 97.7 del Reial decret 2568/1986 pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per a la propra 
sessió plenària del dia 24 de setembre de 2015, la següent

PREGUNTA

En és l’estat de la Tresoreria municipal a data 1 de setembre de 2015?

Eivissa, a 21 de setembre de 2015
Sgt. Virginia Marí Rennesson

Portaveu del Grup Municipal Popular
Ajuntament d’Eivissa”

Contestació escrita del Tinent d’Alcalde, Sr. Molina, del tenor literal següent:

“En  relació  a  la  seva  pregunta  amb RE 22666 se  li  adjunta  el  darrer  arqueig  de  caixa 
disponible.  Donat  que no coincideix amb el  que vostè ha demanat,  se  li  fa saber  que li  
facilitarem  el  de  data  31  d’agost  de  seguida  que  estigui  finalitzat  per  part  dels  serveis 
econòmics de l’Ajuntament.

Sgt. Alfonso Molina
Tinent d’Alcalde d’Administració Municipal
Eivissa, 23 de setembre de 2015”

11.7.- Pregunta escrita de la Portaveu del Grup Popular, Sra. Marí, del tenor literal següent:

“Dª  VIRGINIA MARÍ  RENNESSON,  portaveu  del  Grup Municipal  Popular,  a  l’empara  de 
l’establert  en els articles 97.7 del Reial decret 2568/1986 pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per a la propra 
sessió plenària del dia 24 de setembre de 2015, la següent

PREGUNTA
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S’han iniciat els tràmits de la reversió de la concessió de proveïment d’aigua? S’ha lliurat per 
part de l’empresa concessionària Aqualia el document de la reversió del contracte?

Eivissa, a 21 de setembre de 2015
Sgt. Virginia Marí Rennesson

Portaveu del Grup Municipal Popular
Ajuntament d’Eivissa”

Contestació  verbal  del  Tinent  d’Alcalde,  Sr.  Molina.  Es  farà  un  contracte  menor  per  la 
quantitat que suposa. S’estan valorant ofertes de tres empreses realitzar aquest estudi de 
reversió i l’estudi econòmic, i en breu termini es contractaran aquest dos estudis.

11.8.- Pregunta escrita de la Portaveu del Grup Popular, Sra. Marí, del tenor literal següent:

“Dª  VIRGINIA MARÍ  RENNESSON,  portaveu  del  Grup Municipal  Popular,  a  l’empara  de 
l’establert  en els articles 97.7 del Reial decret 2568/1986 pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per a la propra 
sessió plenària del dia 24 de setembre de 2015, la següent

PREGUNTA

Reiterant pregunta formulada en escrit  de data 27/08/2015 i que no ha estat resposta en 
escrit signat pel regidor de cultura de data 18/09/2015:

- Qui ha autoritzat la instal·lació del ‘summer-shop’ situat en el Museu d’Art Contemporani 
d’Eivissa del 28 de juliol al 6 de setembre.

Eivissa, a 21 de setembre de 2015
Sgt. Virginia Marí Rennesson

Portaveu del Grup Municipal Popular
Ajuntament d’Eivissa”

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

“PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL 
MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA, 

PARA SER CONTESTADAS EN LA PRÓXIMA SESIÓN PLENARIA.

Preguntas que formula D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del Grupo 
Municipal del MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA en el Ayuntamiento 

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

1. En relación a la Publicidad Institucional:

a. ¿Qué contratos se han efectuado desde el 1 de mayo hasta el día de hoy?

b. ¿Con qué empresas, importes y conceptos?
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c. ¿Que  estudios  de  mercado  se  han  utilizado  para  distribuir  la  Publicidad 
Institucional?

d. ¿Qué licitación y/o concurso público se ha realizado?

2. Relación  por  concepto  e  importe  de  los  costes  anuales  de  la  Comunidad  de 
Propietarios del CETIS.

3. En relación a la contratación de dos estudios para decidir si el Ayuntamiento recupera 
el control de la gestión del agua del municipio:

a. ¿A qué empresas se les ha solicitado dichos estudios?

b. Importe de los mismos.

c. Plazo de entrega de dichos estudios.

4. En relación a la línea amarilla pintada junto al aparcamiento de motos, en la esquina 
Joan Castello – Av. Santa Eulalia:

a. ¿Quién ha pintado dicha línea?

b. ¿Qué gestiones se han realizado hasta la fecha para esclarecer estas marcas 
viales discordantes (no aparcar-aparcar)?

c. ¿Por qué el Ayuntamiento no ha corregido esta situación?

Eivissa, a 21 de septiembre de 2015

Fdo. Antonio Villalonga Juan”

Contestació escrita de la regidora de Medi Ambient, Sra. García, a la pregunta 3, del tenor 
literal següent:

“En relació a la  seva pregunta  sobre  contractació d’estudis relacionats amb la gestió  de 
l’aigua li feim saber que en aquestos moments s’està treballant en la confecció de l’expedient 
de contractació i que, per tant, la informació que demana encara no està disponible.

Sgt. Montse García
Regidora de Medi Ambient
Eivissa, 23 de setembre de 2015”

Contestació escrita de la regidora de Seguretat Ciutadana, Sra. Torres, a la pregunta 4, del 
tenor literal següent:

“En relación a la pregunta sobre los restos de pintura amarilla que se encuentran en la calle 
Joan Castelló Guasch, indicamos que son restos de la reorganización que se llevo a cabo en 
esa calle hace más de 4 años cuando en ella se instaló la zona azul y se organizaron los 
estacionamientos.

Antes de ser zona azul estaba prohibido estacionar en la esquina de la calle que nos ocupa 
con el vial de servicio de la avenida Santa Eulalia y en ese lateral de la vía.
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Suponemos que los restos de pintura amarilla a los que se refiere son los que se encuentran 
en el bordillo ya que antes se pintaba directamente sobre el.

Esta práctica se ha dejado de realizar por la dificultad que supone su eliminación ya que se 
realiza con técnica de fresado.

Actualmente  la  señalización viaria  amarilla  de prohibición de estacionar  se  realiza  en  la 
calzada en paralelo al bordillo, ya que es más fácil su eliminación o borrado con la fresadora.

Por todo ello se deduce que el bordillo continúa pintado de amarillo.

Sgt. Estefanía Torres Sánchez
Regidora de Seguretat Ciutadana i
Recursos Humans.
Eivissa, 23 de setembre de 2015”

Sr. Molina: També entén que el Sr. Villalonga dona per respostes algunes de les preguntes 
que tenia presentades per escrit, que se li han contestat per escrit. La que té que veure amb 
els  contractes  de  publicitat  institucional,  que  ja  se  li  va  contestar  per  escrit  si  no  està 
equivocat, i la del tema de la comunitat de propietaris del CETIS, que s’ha demanat i quan ho 
tenguin se li facilitarà.

Sr. Ruiz: Ara es contestaran les preguntes pendent del Ple anterior.

Contestació  escrita  de  la  Tinent  d’Alcalde,  Sra.  López,  a  les  preguntes  formulades  pel 
regidore Sr. Gárriz, del tenor literal següent:

“En relació a les seves preguntes sobre possibles projeccions amb dispositius làser li feim 
saber que una vegada consultat aquest tema amb el departament d’Activitats, no consta cap 
projecció autoritzada en aquest sentit.

Quant a denúncies, consultats els diferents departaments municipals s’ha trobat una queixa 
d’un vesí de Dalt Vila rebuda a Alcaldia, relativa a projeccions des de l’edifici de l’Autoritat  
Portuària cap a les façanes de la Marina i una caerta de la direcció de l’aeroport advertint de 
les molèsties provocades per algun concert del Baluard de Santa Llúcia. El primer d’aquetos 
problemes es va solventar demanant a Autoritat Portuària que no es fes servir  l’esmentat 
projector i, el segon, ha desaparegut a rel de la no autorització de més concerts al baluard.

Elena López
Tinent d’Alcalde de Territori i Sostenibilitat
Eivissa, 23 de setembre de 2015”

Contestació  escrita  de  la  regidora  de  Seguretat  Ciutadana,  Sra.  Torres,  a  la  pregunta 
formulada per al regidora Sra. Cardona, del tenor literal següent:

“En  relación  con  su  pregunta  sobre  qué  gestiones  se  están  realizando  sobre  el 
estacionamiento  de  motocicletas  sobre  la  acera  de  Ignacio  Wallis,  paso  a  contestar  lo 
siguiente:
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Desde  el  mes  de  junio  se  ha  intensificado  la  vigilancia  y  el  control  de  motocicletas  y 
ciclomotores estacionados sobre la acera de la Avenida Ignacio Wallis, concretamente en las 
cercanías  de  los  talleres  de  motos  existentes  en  la  zona  donde  se  venían  produciendo 
estacionamientos, en ocasiones de forma escandalosa.
Durante esta vigilancia se  han interpuesto numerosas denuncias por estacionar sobre  la 
acera entre otras infracciones observadas.

Como resultado de este control y vigilancia se ha conseguido que a fecha de hoy, apenas se 
observen motocicletas estacionadas en la acera de esta avenida.

Sgt. Estefanía Torres Sánchez
Regidora de Seguretat Ciutadana i
Recursos Humans.
Eivissa, 23 de setembre de 2015”

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les onze hores i cinquanta-cinc 
minuts del dia, de la qual se n’estén la present Acta que consta de quaranta-vuit folis, que és 
firmada pel Sr. Alcalde i per mi el Secretari, que la certifico.
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