
 

ACTA

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PLN/2016/2 El ple

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 29 / setembre / 2016

Durada Des de les 9:00 fins a les 14:25 hores

Lloc Saló de Sessions d'aquest Ajuntament

Presidida per Rafael Ruiz González

Secretari Joaquim Roca Mata

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI Nom i Cognoms Assisteix

41460638X Agustín Perea Montiel SÍ

41454357P Antonio Villalonga Juan SÍ

46950402L Elena López Bonet SÍ

41451362A Estefanía Torres Sánchez SÍ

50150552H Gloria Corral Joven SÍ

19852004Z Ildefonso Molina Jiménez SÍ

41458482Q Jacobo María Varela de Limia Chorda SÍ

41441502X Joan Tur Ripoll SÍ

33941394H Joaquim Roca Mata SÍ



 

41450655D Jose Juan Tur Cardona SÍ

75225460G Juan Flores Jiménez SÍ

47257000G Juan José Hinojo Domene SÍ

41444075F Juan Ribas Ferrer SÍ

41448767F Lourdes Cardona Ribas SÍ

47256817M Maria Fajarnés Costa SÍ

41456040N Maria del Carmen Boned Verdera SÍ

41444981Q Maria del Carmen Fuster Ferrer SÍ

41447802P Mariano Hidalgo Vilchez SÍ

41459062K Matilde Manzano Costa SÍ

41438341T Montserrat Garcia Cuenca SÍ

52478075X Pablo Garriz Galvan SÍ

41461278Y Rafael Ruiz González SÍ

76081506J Vicenta Mengual Lull SÍ

41441690Z Virginia Marí Rennesson SÍ

46238230L Álex Minchiotti Fábregas SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

No s'aprova l'Acta de la sessió anterior per no estar encara elaborada.

 

2.- EXPEDIENT 7714/2016. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL ANY 2015.



 

Favorable Tipus de votació: Ordinària. 

A favor: 20, En contra: 0, Abstencions: 1,  Absents: 0 
__________________________________________________

A favor: Agustín Perea Montiel

             Elena López Bonet

             Estefanía Torres Sánchez

             Gloria Corral Joven

             Ildefonso Molina Jiménez

             Jose Juan Tur Cardona

             Juan José Hinojo Domene

             Juan Ribas Ferrer

             Maria del Carmen Boned Verdera

             Montserrat Garcia Cuenca

             Rafael Ruiz González

             Vicenta Mengual Lull

             Jacobo María Varela de Limia Chorda

             Joan Tur Ripoll

             Juan Flores Jiménez

             Lourdes Cardona Ribas

             Maria Fajarnés Costa

             Pablo Garriz Galvan

             Virginia Marí Rennesson

             Álex Minchiotti Fábregas

En Contra: -----

Abstencions: Antonio Villalonga Juan

Absents: ---

PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ INICIAL DEL COMPTE GENERAL
DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2015.

Atès que per la Intervenció General de Fons s’ha formulat la Compte General de la
Corporació  corresponent  a  l’exercici  2015  integrada  per  les  Comptes  Anuals  de
l’Ajuntament  d’Eivissa  i  dels  seus  Organismes  Autònoms  (Patronat  Municipal



 

d’Esports, Patronat Municipal de Música i  Patronat Municipal d’Art  Contemporani),
aquesta Presidència en compliment del previst a l’article 212 del Text Refós de la Llei
Reguladora d’Hisendes Locals aprovada per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març trasllada a la Comissió Especial de Comptes de la Corporació la següent

PROPOSTA D’ACORD

1r.- Aprovar inicialment el COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA per
l’exercici 2015 integrada per:

            Compta Anual de l’Ajuntament d’Eivissa. 

            Compte Anual del Patronat Municipal d’Esports.

            Compte Anual del Patronat Municipal de Música.

            Compte Anual del Patronat Municipal d’Art Contemporani.

2n.- Disposar la seva exposició al públic per un termini de quinze dies hàbils, durant
els  quals  i  vuit  més podran presentar-se  reclamacions,  reparos  o  objeccions  per
escrit, de conformitat amb el previst a l’article 212.3 TRLRHL

Sgt.: Ildelfonso Molina Jiménez
             EL TINENT D’ALCALDE DELEGAT DE L’ÀREA ECONÒMICA

                     (Document signat electrònicament al marge)

 

3.- EXPEDIENT 9985/2016. MODIFICACIÓ REGLAMENT EXPLOTACIÓ DEL CETIS

Favorable Tipus de votació: Ordinària. 

A favor: 12, En contra: 1, Abstencions: 8,  Absents: 0 
__________________________________________________

A favor: Agustín Perea Montiel

             Elena López Bonet

             Estefanía Torres Sánchez

             Gloria Corral Joven

             Ildefonso Molina Jiménez

             Jose Juan Tur Cardona



 

             Juan José Hinojo Domene

             Juan Ribas Ferrer

             Maria del Carmen Boned Verdera

             Montserrat Garcia Cuenca

             Rafael Ruiz González

             Vicenta Mengual Lull

En Contra: Antonio Villalonga Juan

Abstencions: Jacobo María Varela de Limia Chorda

                      Joan Tur Ripoll

                      Juan Flores Jiménez

                      Lourdes Cardona Ribas

                      Maria Fajarnés Costa

                      Pablo Garriz Galvan

                      Virginia Marí Rennesson

                      Álex Minchiotti Fábregas

Absents: ---

PROPOSTA  D’APROVACIÓ  PEL  PLE  DE  L’AJUNTAMENT  D’EIVISSA  DE
MODIFICACIÓ  DEL  “REGLAMENT  D'EXPLOTACIÓ  DEL  CENTRE  DE
TRANSFERÈNCIA INTERMODAL I DE SERVEIS (CETIS)”

En sessió extraordinària del Ple celebrat el dia vint-i-dos de desembre de dos mil tres,
es va aprovar amb caràcter inicial el Projecte de “Reglament d'explotació del Centre de
Transferència Intermodal i de Serveis (CETIS)”, i es va publicar el seu text en el BOIB
núm. 10 de data 22 de gener de 2004, de conformitat i als efectes de l'art. 49 de la Llei
7/85 de 2 d'abril de Bases de Règim Local.

Posteriorment en sessió extraordinària i urgent, del Ple, celebrada el dia trenta de març
de dos mil cinc, es va aprovar definitivament aquest Reglament d'Explotació del Centre
de Transferència Intermodal i de Serveis (CETIS), i l'aprovació definitiva del text íntegre
que va ser publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, núm. 10 de data 22 de
gener de 2004, es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), núm. 70 de
cinc de maig de 2005, fent-se públic de conformitat i als efectes previstos per l'art. 70.2
de la Llei de Bases de Regim Local determinant-se que l'entrada en vigor del mencionat
Reglament estaria condicionada a la posada en funcionament del Centre.



 

Amb data 11 d’abril de 2016, es va signar un Conveni entre L’Ajuntament d’Eivissa i el
Consell  Insular  d’Eivissa,  en  el  que,  entre  d’altres  qüestions,  es  comprometen  a
determinar els concrets termes i condicions de la posada en funcionament de l'estació
d'autobusos del CETIS aprovant les modificacions que procedeixin en el Reglament
d'Explotació del Centre de Transferència Intermodal i de Serveis (BOIB núm. 70 de 07-
05-2005), condicions d'utilització, règim intern, etc. essent escoltats en aquest procés
els concessionaris del Consell Insular, així com l'explotadora de l'estació d'autobusos.

En aquest conveni es determina així mateix la creació d'una Comissió de seguiment del
conveni  que certifiqui  l'execució  dels  compromisos  que es contenen  en la  clàusula
segona del mateix.

Aquesta  Comissió  de seguiment  es va  constituir  a  data  29 de juny de 2016,  amb
designació de representants per part d’ambdues administracions. 

La modificació del Reglament que es presenta és fruit del treball entre el Consell Insular
d’Eivissa i l’Ajuntament després diverses reunions entre ambdues institucions i de les
tasques  realitzades  pel  grup  de  treball  tècnic  format  per  tècnics  d’ambdues
corporacions, a l’objecte de redactar un esborrany de text que pugui ser aprovat per
l’Ajuntament amb conformitat de les dues parts. En aquest procés han intervingut els
concessionaris de l’Ajuntament d’Eivissa per una banda (Sociedad Gestora Cetis, S.L.)
i el Consell d’Eivissa (Voramar el Gaucho, S.L. Autobuses San Antonio, S.A., H.F. Vilàs,
S.A. i Autocares Lucas Costa, S.A.). Al respecte la Comissió de seguiment ha aixecat
acta de data 13 de setembre de 2016. 

En  base  a  tot  l'exposat,  en  aquest  moment  procedeix  la  aprovació  inicial  de  la
modificació del «Reglament d'explotació del Centre de Transferència intermodal i  de
serveis (CETIS)» i l'obertura d’un termini d’informació pública.

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

1r.  Aprovar  inicialment  la  modificació  del  Reglament  d'explotació  del  Centre  de
Transferència Intermodal i de Serveis (CETIS), essent la nova redacció la que consta a
l’annex.

2n.  Ordenar  la  seva publicació  al  Butlletí  Oficial  de  les  Illes  Balears  i  en  el  taulell
d’anuncis de la corporació durant trenta dies a efectes d’informació pública per a la
presentació de reclamacions i suggeriments. En el supòsit  que no es presentés cap
reclamació o suggeriment, l’acord d’aprovació inicial s’entendrà definitivament aprovat
sense necessitat d’un nou acord exprés. 

És tot el que es proposa als efectes oportuns.



 

Eivissa, de de 2016 

Annex.  «Projecte  de  modificació  Reglament  d’explotació  del  Centre  de
Transferència Intermodal i de Serveis (CETIS).

CAPÍTOL I
Antecedents
Article 1
L'explotació  de  l'estació  d'autobusos  del  Centre  de  Transferència  Intermodal  (en
endavant  CETIS)  es  regirà  per  les  normes  contingudes  en  aquest  Reglament  i  la
legislació de transports en vigor, en particular en el contemplat en la Llei 16/1987 de 30
de juliol i el seu Reglament de desenvolupament aprovat per Reial decret 1211/1990 de
28 de setembre.
CAPÍTOL II
De l'estació d'autobusos
Article 2
L'estació d'autobusos del CETIS té per objecte donar servei a:
- La sortida, arribada i trànsit dels vehicles que tinguin parada a la localitat d’EIVISSA i
realitzin transport públic regular de viatgers, equipatges i encàrrecs per carretera.
- Els serveis discrecionals que volguessin igualment fer ús de les instal·lacions.
- En general als passatgers que intercanviïn la manera de transport o que l'utilitzin per
accedir a l'estació.
- Els modes de transport urbà i interurbà que puguin implantar-se en el futur a EIVISSA.
La utilització del CETIS serà obligatòria, en els termes fixats per la legislació vigent, per
als serveis regulars interurbans amb origen, destinació o trànsit a la localitat d’EIVISSA.
Article 3
Amb l'objecte d'oferir  la  major  cobertura als  usuaris  dels  serveis  nocturns,  l'estació
d'autobusos romandrà oberta les hores en què hi hagi servei en l'estació.
Article 4
L'estació d'autobusos disposarà de les següents àrees diferenciades destinades a:
- Vestíbul principal, a la zona denominada Plaça.
- Zona Taquilles
- Zona de Descans
- Zona de Serveis i Complements els clients de les companyies transportistes i altres
usuaris,  entre els quals es troben lavabos, sala d'espera comú, consigna, servei de
facturació, serveis sanitaris i telèfon públic.
- Vestíbuls, que comunicaran cadascuna d'aquestes zones sense necessitat de passar
per les andanes.
- Zona d’Andanes.
-  Zona de Serveis  a vehicles,  entre els  quals  es  poden prestar  els  de provisió de
carburants i lubricants i àrea de manteniment ubicat en lloc independent de la zona
destinada als viatgers
- Zones d'estacionament d'automòbils i autocars
La Direcció del Centre vetllarà especialment per la conservació, manteniment i neteja
de l'edifici tot i que alguna de les zones descrites, o part d'ella, hagi estat objecte de
cessió a tercers.
Article 5
El Concessionari del Centre tindrà dret a la percepció dels seus usuaris de les tarifes
d'aplicació  fixades  i  aprovades  per  l'Organisme  competent,  d'acord  el  que  preveu
l'article 43.



 

Les  tarifes  es  podran  revisar  anualment  a  sol·licitud  del  Concessionari  o  de
l'Ajuntament, conforme els supòsits que estableix la normativa.
Totes les revisions de preus han de ser aprovades per l'Organisme competent.
Article 6
Tot escrit, carta o nota de règim interior que es dirigeixin mútuament els concessionaris
de línies de transport i l'Empresa administradora i interessi acreditar la seva entrega,
serà redactada per  duplicat,  estant  obligat  el  receptor  a signar  o segellar  la  còpia,
figurant de forma clara i ben visible la data de recepció.
Els concessionaris abans esmentats podran acordar que determinades comunicacions
es realitzin per correu electrònic o qualsevol altra tecnologia disponible.
Article 7
La  Direcció  del  Centre  subministrarà  als  clients  de  les  línies  concessionàries  de
transport la informació sobre les expedicions que surtin, arribin o transitin pel CETIS a
través dels següents suports:
- Panells estàtics localitzats al vestíbul principal
- Pantalles dinàmiques localitzades en llocs de trànsit o espera del Centre
- Megafonia
- Telèfon Centralitzat d'Atenció al Client
- Pàgina Web del Centre Intermodal d’EIVISSA per Internet
Article 8
La  Direcció  del  Centre  estarà  obligada  a  subministrar,  a  les  administracions
competents, les dades i comprovants que s'obtinguin de les empreses concessionàries
de línies de transport, que es considerin necessaris per al compliment i efectivitat de les
inspeccions dels serveis de transport i de l'ús general del Centre.
Recíprocament,  la  Direcció  del  Centre  tindrà  dret  a  obtenir  de  les  administracions
competents les dades relatives a vehicles i viatgers dels serveis que utilitzin el Centre.
Així  mateix,  les  empreses  concessionàries  de  línies  de  transport  hauran  d'aportar
mensualment a la Direcció del Centre, per al compliment del règim de tarifes i liquidació
de cànons, a què es refereix el capítol VII d'aquest Reglament, la informació relativa als
vehicles i viatgers dels serveis que utilitzin el Centre.
CAPÍTOL III
Pàgina web
Article 9
El Centre comptarà amb una pàgina web que informarà de les entrades, arribades i
trànsits de les companyies de transport segons la informació facilitada per aquestes.
Article 10
La pàgina web del Centre Intermodal d’EIVISSA contindrà, com a mínim, els següents
blocs informatius:
- Informació de destins des del Centre.
En aquest bloc es recollirà el calendari, relació d'expedicions i horaris de cada un d'ells.
Es  subministrarà  així  mateix  informació  sobre  l'empresa  subministradora  d'aquests
serveis,  telèfon  de  contacte,  adreça  i  taquilles  des  d'on  s'expedeixin  els  títols  de
transport.
L'empresa  subministradora  de  serveis  de  transport  podrà,  previ  acord  amb  la
Concessionària, inserir en aquest espai un enllaç a la seva pròpia pàgina web en cas
de que en disposi.
- Informació de les empreses de transport que operen en el Centre, amb referència a
les principals destinacions que es realitzin des d'aquesta.
- Informació dels serveis annexos al transport entre els quals s'inclouran els relatius als
locals comercials.
- Informació d'utilitat que desitgi l'Ajuntament d’EIVISSA sobre el seu municipi.
Article 11



 

Per tal de promoure l'ús del Centre d'Autobusos i els seus serveis annexos, l'empresa
explotadora d'aquesta pot inserir la direcció de la Pàgina Web del Centre Intermodal
d’EIVISSA en tots els documents que expedeixi, senyals i indicadors d'informació del
Centre.
CAPÍTOL IV
De l'Explotació del trànsit d'Autobusos
Article 12
Les operacions d'ascens i descens de viatgers i càrrega i descàrrega d'equipatges i
encàrrecs, s'hauran de realitzar en el temps màxim que indiqui el Cap d'Operacions o la
persona  designada  per  la  Direcció  del  Centre  que  assumeixi  les  seves  funcions.
Aquests terminis indicats podran variar-se per a un millor funcionament del servei.
Article 13
No obstant això un autobús podrà romandre a l'estació després del descens de viatgers
i descàrrega d'equipatges i encàrrecs, previ avís i autorització del Cap d'Operacions.
Article 14
Els  autobusos  podran  estar  a  l'andana  de  sortida  cinc  minuts  abans  de  l'hora
programada per a aquesta, excepte causa de força major o ordre en contra del Cap
d'Operacions.
S'atorgarà el mateix espai de temps per als vehicles de reforç que s'utilitzin en una
mateixa  expedició,  sempre  que,  les  necessitats  del  moment  ho  permetin,  no
s’interfereixi  en  els  interessos  dels  altres  operadors  de  línies  de  transport  causant
dilacions  o  dificultant  la  circulació  i  el  seu ús  s'hagi  comunicat  prèviament  per  les
empreses de transport al Cap d'Operacions.
Mentre romanguin a les andanes, els autobusos han d'estar amb els motors aturats.
Article 15
L'incompliment  dels  temps  establerts  per  a  la  finalització  o  començament  de  les
operacions abans descrites, facultarà a la Direcció del Centre a ordenar la retirada del
vehicle infractor. Si el conductor desobeís aquesta ordre, tant el conductor del vehicle,
com l'empresa concessionària de línies de transport, seran sancionats d'acord amb la
legislació vigent.
Article 16
L'entrada i sortida dels autobusos al Centre s'efectuarà, excepte causes de força major,
pels vials designats per la Direcció del Centre.
Article 17
Els autobusos, excepte els de trànsit, que entrin al Centre per iniciar viatge o surtin
d'ella  finalitzat  aquest,  no  podran  portar  viatgers,  equipatges  ni  encàrrecs,  excepte
personal  de  la  plantilla  de  l'Empresa.  Qualsevol  altra  actuació  en contra  d'aquesta
norma serà sota la responsabilitat de l'empresa concessionària de línies de transport.
Article 18
En tot el relatiu a les operacions d'entrada, permanència i sortida del centre, així com
les maniobres i canvis d'andana, s'haurà d'actuar amb la màxima precaució i correcció,
i sempre sota les directrius fixades per la Direcció del Centre.
Article 19
S'observarà per les empreses operadores de transport  la màxima puntualitat  en els
horaris  d'entrada  i  sortida  programats.  La  Direcció  del  Centre  donarà  compte  a
l'Administració de transports competent dels retards reiterats o incompliments d'horaris
que es produeixin i de les causes que els motivaren.
Tota modificació d'horaris o serveis, degudament autoritzada, s'haurà de notificar a la
Direcció del Centre  amb almenys quatre dies d’anticipació  perquè aquesta adopti les
mesures procedents, amb relació a l'assignació de dàrsenes i informació als usuaris.
Article 20
Per  tal  d'agilitzar  les  operacions  a  la  Zona  de  Dàrsenes,  la  Direcció  del  Centre



 

elaborarà un Programa d'Ocupació de Dàrsenes en funció de les hores d'arribada i
sortida comunicades pels operadors de transport.
Aquest Programa d'Ocupació de Dàrsenes serà distribuït amb la deguda antelació entre
els diferents operadors de transport.
No obstant això, prèvia comunicació amb almenys dos dies d’anticipació, la Direcció del
centre es reserva la facultat de modificar-lo puntualment per a una correcta operativa.
Aquest  Programa  d'Ocupació  de  Dàrsenes  haurà  de  contemplar  les  possibles
intensificacions  de  trànsit  que  es  puguin  produir.  A aquest  respecte,  l'augment  de
vehicles  per  a  una  mateixa  expedició  a  hores  punta,  vigílies  de  festa,  períodes
estiuencs o altres dates similars, s'haurà de notificar a la Direcció del Centre per part
dels  operadors  amb  la  deguda  antelació  per  tal  que  aquesta  adopti  les  mesures
oportunes.
Article 21
Quan per accident, avaria o altres causes imprevistes, els autobusos vagin a efectuar la
seva entrada al Centre amb un retard superior als 20 minuts, les empreses operadores
de transport estan obligades a posar-ho en coneixement del Cap d'Operacions, excepte
en  el  cas  que  es  conegui  que  la  informació  està  ja  disponible  per  altres  mitjans.
Igualment hauran de comunicar,  amb una antelació no inferior  a quinze minuts,  les
demores que patiran els serveis amb respecte a la seva hora oficial de sortida. Per a
aquests avisos es podrà fer  ús de qualsevol  mitjà de comunicació autoritzat  per  la
Direcció del Centre.
La Direcció del Centre comunicarà al públic i en la major brevetat possible, aquests
retards,  les  causes  i  les  hores  previstes  d'arribada  i  sortida,  usant  per  a  això,  la
megafonia i els panells dinàmics disposats en el Centre.
Per tal de mantenir al públic correctament informat es podrà disposar, si es considerés
convenient, que aquests avisos s'exposin també a la Pàgina Web del Centre.
La  Direcció  del  Centre  no serà  responsable  davant  el  públic  de  la  veracitat  de  la
informació subministrada pels operadors de transport.
Article 22
La càrrega, descàrrega i estiba dels equipatges i encàrrecs en els vehicles s'efectuarà
exclusivament pel personal de cadascuna de les empreses operadores de transport,
responsabilitzant-se en tot moment d'aquestes operacions.
Article 23
Les empreses concessionàries de serveis de transport seran responsables a tots els
efectes  de  quants  accidents  ocasionen  els  seus  vehicles  dins  d'aquesta  Estació.
Aquesta responsabilitat  s'estén als danys  causats a les persones i  a  les coses,  bé
siguin alienes a l'Estació o pertanyents a la mateixa, excepte quan els accidents es
produeixin  per  causes  imputables  al  personal  afecte  a  l'Estació  o  pels  usuaris
d'aquesta. Així mateix, aquestes empreses seran a tots els efectes responsables de
quanta infracció legal puguin cometre en l'exercici de la seva activitat encara que la
infracció es cometi en l'àmbit físic de l'estació.
Article 24
La Direcció del Centre podrà disposar d'un servei de seguretat  privat  amb funcions
sobre l'ordre intern del Centre i assistir al públic en general en les diferents situacions
que poguessin plantejar-se.
Article 25
La Direcció del Centre, si ho estimés oportú, podrà determinar l'accés restringit a la
zona de dàrsenes per als clients de les operadores de transport, personal de servei i
personal de les empreses operadores de transport, per tal d'evitar les aglomeracions
que  en  elles  es  puguin  donar,  agilitzant  i  assegurant  les  operacions  de  càrrega  i
descàrrega d'equipatges i encàrrecs.
Les tasques de control d'accés seran encarregades al personal de seguretat privada



 

que es pogués disposar,  personal  del Centre o al dels  operadors de transport  dels
serveis que es controlin, iniciant-se l'accés a les dàrsenes amb la deguda antelació
amb respecte a l'hora prevista de sortida dels serveis.
El viatger, per poder accedir a la zona de dàrsenes, haurà de mostrar al personal de
control el títol de transport per al servei que desitgi prendre.
Els  operadors de transport  que tinguin autoritzada la  venda de bitllets  en ruta han
d'informar  a  la  Direcció  del  Centre  amb  l'objecte  que  es  permeti  als  seus  clients
l'entrada directa a les dàrsenes.
Si algun client dels operadors de transport precisés d'ajuda per accedir a la zona de
dàrsenes, es podrà autoritzar l'entrada al recinte restringit a un nombre màxim de dos
acompanyants.
CAPÍTOL V
Viatgers, equipatges i encàrrecs
Article 26
El despatx de bitllets al públic s'efectuarà en les zones destinades a l'efecte d'acord
amb les indicacions de la Direcció del Centre o les disposicions vigents en la matèria.
En cas de realitzar-se el despatx de bitllets per les empreses operadores de transport
s'estarà al que preveuen els seus respectius títols concessionals.
Es podran també expedir bitllets a través de màquines automàtiques de venda en les
zones habilitades a l'efecte, mitjançant compensació econòmica a la concessionària per
la cessió  de l’espai.  Aquestes màquines s'ubicaran a les zones autoritzades per  la
Direcció del Centre.
Article 27
Les expedicions de bitllets al públic es podran realitzar mitjançant la fórmula de Taquilla
Única mitjançant acord de comercialització amb l'Administració competent o amb els
operadors de transport presents a l'Estació d'Autobusos.
Article 28
La Direcció del Centre disposarà, en lloc visible per al públic, els anuncis de les hores
de despatx de bitllets, sense perjudici del compliment per part de les operadores de
transport de la normativa vigent en el que fa a exposició al públic de tarifes, itineraris,
calendaris i horaris de les expedicions, excepte en el cas en que s'hagués optat per la
fórmula de Taquilla Única.
Les hores de despatx de bitllets seran també recollides en la Pàgina Web del Centre
sent les empreses operadores de transport  les responsables de l'actualització de la
informació en ella recollida.
A efectes d'unificació d'imatge, la Direcció del Centre elaborarà un disseny d'anunci que
contingui la informació de serveis abans descrita.
S’exhibirà així mateix mitjançant un panell informatiu i en lloc ben visible, els drets i
obligacions dels usuaris de transport i de les concessionàries de transport.
Article 29
Per tal d'evitar aglomeracions a la zona de taquilles que dificulten el trànsit a l'interior
del  recinte,  la  Direcció  del  Centre  podrà  disposar  que  algunes  de  les  empreses
operadores del transport utilitzin un sistema automàtic d'assignació de torns d'atenció al
públic.
La  Direcció  del  Centre  disposarà,  en  llocs  visibles  per  al  públic,  les  pantalles
d'informació indicant el número de torn que serà atès i la taquilla que li correspon. El
sistema d'assignació automàtica de torns podrà igualment establir-se en el cas que es
faci servir la fórmula de Taquilla Única.
Article 30
La Direcció del Centre informarà de les sortides dels serveis de forma clara i concisa a
través de la megafonia i  panells  dinàmics,  fent  constar  la  dàrsena.  La Direcció del
Centre determinarà lliurement l'estructura d'aquests anuncis, que serà idèntica per a



 

tots els operadors de transport.
Els anuncis per megafonia seran fets en qualsevol de les llengües oficials de les Illes
Balears. Atenent al tipus de clients de determinats serveis, la Direcció del Centre pot
disposar que determinats anuncis es realitzin també en anglès.
Article 31
Els cartells informatius de l'estació que afectin al  viatger s'indicaran en les llengües
oficials de les Illes Balears i en anglès.
Article 32
El  cànon  que  aboni  el  viatger  serà  cobrat  pels  operadors  de  transport,  llevat  que
l'Administració competent en matèria de transport autoritzi una altra fórmula.
Article 33
Els viatgers hauran d’utilitzar, en els seus desplaçaments a l'interior  del Centre,  les
zones autoritzades a l'efecte, a fi d'evitar la interferència entre el moviment vehicular i
de vianants.
Article 34
Està prohibit l'accés al Centre de tot tipus d'animals, excepte els gossos ensinistrats
que acompanyin invidents o disminuïts físics que ho necessitin, o bé d'aquells animals
domèstics  que  es  portin  en  caixes  o  recintes  adequats  o,  en  general,  aquelles
situacions autoritzades per la normativa en vigor.
Article 35
Respecte de les mercaderies i objectes perduts o deixats pels seus amos a l'interior
dels vehicles o de les dependències i oficines del centre, regiran les normes legals que
corresponguin.
Article 36
Els  serveis  de  facturació  d'equipatges  i  encàrrecs  seran  normalment  regits  i
administrats per les empreses concessionàries transportistes, llevat que hi hagi pacte
en sentit contrari amb la Concessionària, havent de percebre’s els preus assenyalats en
la tarifa d'aplicació aprovada, tenint en compte les normes establertes per la legislació
vigent en la matèria. En el cas de ser regits i administrats aquests serveis de facturació
per la Direcció del Centre, s'especificaran en les condicions d'aplicació de les tarifes, si
aquestes inclouen la càrrega o descàrrega dels objectes facturats en els vehicles per
compte de l'Estació.
L'aproximació  dels  equipatges  facturats  als  vehicles  s'efectuarà  per  qui  gestioni  la
facturació, llevat de pacte en contra.
CAPÍTOL VI
Dels serveis de Consigna
Article 37
Els serveis de consigna o dipòsit es regiran i s'administraran per la Concessionària, qui
podrà al mateix temps subcontractar aquest servei.
La Direcció del Centre  disposaran d'un espai reservat  de consignes, que podran ser
automàtiques, l'horari d'ús del qual s'exposarà en lloc ben visible.
El concepte dia o fracció, base d'aplicació de la tarifa de la Consigna podrà referir-se a
dia natural, és a dir, computat des de les zero fins a les vint-i-quatre hores.
Article 38
El viatger que vulgui deixar en dipòsit els equipatges que hagin arribat facturats o els
que hagin de facturarse per al seu trasllat per les empreses operadores, així com els
embalums  de  mà  dels  que  sigui  portador,  podrà  disposar  de  les  consignes
automàtiques sempre que els objectes que desitgi  dipositar no excedeixin el  pes el
volum màxim establerts en lloc ben visible.
Article 39
No s'admetran en dipòsit efectes de gran valor o embalums que continguin diners en
metàl·lic,  valors,  objectes  d'art,  etcètera,  quedant  així  mateix  exclòs  el  dipòsit



 

d'equipatges o paquets que continguin matèries inflamables, explosives o perilloses,
objectes de circulació o ús prohibit, armes i altres efectes que, a judici de la Direcció del
Centre no reuneixin les degudes condicions de seguretat per al seu dipòsit. Així mateix
quedaran exclosos d'aquest servei els embalums de gran pes, voluminosos o de difícil
maneig.
Article 40
La  Concessionària  del  Centre  no  serà  responsable  en  cap  cas  dels  robatoris  o
deteriorament dels equipatges o paquets deixats en dipòsit per part del client, qui haurà
d'assegurar-se del correcte tancament de la Consigna i de la col·locació dels objectes
deixats en dipòsit  dins d'ella. Tampoc serà responsable dels objectes retirats de les
Consignes per haver transcorregut el termini màxim de permanència establert en  set
dies.
Article 41
El viatger que hagi extraviat el justificant només podrà retirar l'equipatge, si justifica
plenament el seu dret, presentant, si disposa d'elles, les claus dels paquets i indicant,
d'una  manera  precisa  i  terminant,  sense  vaguetat  alguna,  les  senyes  exteriors
d'aquests i algunes peces contingudes en cada un d'ells, havent d'abonar en concepte
de  cànon,  el  corresponent  als  set  dies  a  consigna  i  els  set  dies  addicionals  en
magatzem a què es fa referència a continuació, segons tarifa vigent, en el cas que no
pogués provar el temps real de permanència del dipòsit en consigna. En el cas que
l'equipatge estigui retolat amb el nom del viatger que reclama l'entrega, perquè aquesta
tingui lloc, n’hi haurà prou amb la prèvia identificació de l'esmentat viatger.
Els embalums que romanguin en les consignes un total de set dies des del seu dipòsit
es consideraran abandonats i la Concessionària els deixarà com a dipòsit a la zona de
magatzem per un període addicional d'uns altres set dies, transcorregut el qual, podrà
disposar de aquests mitjançant subhasta pública, recaptant amb l'import que es recapti
dels cànons no gaudits, lliurant el sobrant, si n'hi hagués, a entitats benèfiques.
Perquè un client pugui recuperar els equipatges o embalums que hagin estat dipositats
al magatzem, per haver transcorregut el termini màxim de set dies de permanència en
Consigna, haurà d'abonar el cànon corresponent a trenta dies segons les tarifes vigents
d'aplicació.
En  qualsevol  cas,  l'interessat  haurà  d'aportar  fotocòpia  del  seu  document  nacional
d'identitat que quedarà unida al document que signi.
Article 42
Estaran  en  lloc  ben  visible  per  al  públic  les  tarifes,  conceptes  base  de  percepció,
procediment en cas de pèrdues del justificant i conseqüències econòmiques d'aquest i
normes en cas d'abandonament.
CAPÍTOL VII
De les tarifes i la seva liquidació
Article 43
Les  tarifes  que  regiran  els  serveis  del  Centre  seran  les  que  en  cada  cas  aprovi
l'Organisme competent.
La  liquidació  de  les  percepcions  que  puguin  correspondre  al  Centre  pels  serveis
prestats  a  les  empreses  transportistes  i  als  clients  d'aquestes,  es  reportarà
mensualment i de forma unitària. De la mateixa manera, es liquidaran mensualment les
percepcions que poguessin rebre les empreses transportistes.
La Direcció del Centre disposarà la forma en què es procedirà al control d'entrada i
sortida dels autobusos per procedir a la liquidació mensual per aquest concepte.
Les empreses transportistes han de facilitar els documents o suports informàtics que
acreditin clarament el nombre de viatgers i la matrícula del vehicle que surti o rendeixi
viatge en el Centre, independentment dels controls indirectes que pogués establir la
Direcció del Centre com a forma d'avaluació contradictòria.



 

Aquests documents seran lliurats a mes vençut a la Direcció del Centre en el termini
màxim de vuit dies.
S'exceptua  d'aquesta  obligació  a  les  empreses  transportistes  en  el  cas  que  la
informació relativa als vehicles i viatgers dels serveis que utilitzin el Centre resulti de
solucions  informàtiques  incorporades  per  l'Administració  competent  en  el  transport
regular de viatgers, sempre que la Concessionària tingui accés a aquesta informació.
No obstant això, a fi d'agilitar els tràmits descrits, la Concessionària del Centre i els
operadors de transport podran pactar Convenis on s'estableixin,  en funció de sèries
estadístiques temporals, un nombre de viatgers que serveixi de base per a la liquidació.
La Direcció del Centre es compromet a efectuar en el mateix termini les liquidacions
que  existeixin  a  favor  de  les  empreses  transportistes  en  concepte  de  facturació
d'equipatges en el cas de prestar-se aquest servei.
En les liquidacions que s'efectuen entre sí la Concessionària del Centre i les empreses
transportistes  s'ha  d'expressar  de  forma  clara  els  conceptes  que  originen
contraprestació econòmica.
Les liquidacions, en un o altre sentit, seran abonades com a màxim el dia quinze de
cada mes o el dia laborable anterior, en cas que aquest fos festiu.
Passat aquest termini sense que s'hagin satisfet, reportaran l'interès de demora per a
operacions comercials a què es refereix la Llei 3/2004 de 29 de desembre o norma que
la  substitueixi,  sense  perjudici  de  les  accions  que  corresponguin  al  Centre  o  les
empreses transportistes per reclamar el pagament, sent per compte del deutor totes les
despeses que origini la reclamació.
Article 44
Les discrepàncies que puguin sorgir entre les parts en el moment de la liquidació o
compensació seran dirimides per la Junta Arbitral de Transports de l'Administració en el
cas d'ostentar competència conforme la normativa aplicable.
Article 45
Atès que els cànons que graven els clients de les empreses transportistes pels serveis
generals del Centre, són percebuts per aquelles com a cobrament delegat, hauran de
tenir,  a  tots  els  efectes,  aquest  tractament,  des  del  punt  de  vista  administratiu,
comptable i fiscal. Per tant, aquests fons, en tant que no liquidats, han de figurar en els
Balanços de les empreses transportistes com de propietat del Centre, de manera que
no  puguin  ser  afectats  per  accions  a  tercers  contra  aquestes  empreses  ni  per
procediments concursals contra aquestes.
CAPÍTOL VIII
Drets i obligacions de les persones usuàries
Article 46. Drets de les persones usuàries particulars.
Són drets de les persones usuàries de les instal·lacions de l'estació d'autobusos en
general els següents:
- Usar i gaudir, d'acord a les normes d'ús específiques i de conformitat amb el seu títol
habilitant, de les instal·lacions i serveis que es presten.
- Ser tractats amb respecte i deferència pel personal que presta els seus serveis en les
instal·lacions i per la resta de persones usuàries.
- Rebre els serveis i  comunicar-se en qualsevol  de les llengües oficials de les Illes
Balears.
- Ser informat, a les dependències de l'estació o mitjançant la pàgina Web, sobre les
condicions d'ús de les instal·lacions i serveis que es presten en les mateixes.
- Presentar queixes, suggeriments i reclamacions. El responsable de la gestió ha de
tenir fulls de reclamacions de conformitat amb la normativa vigent.
-  Demanar  en  qualsevol  moment  la  identificació  de  qualsevol  dels  treballadors  de
l'estació  i  de  les  empreses  de  transport,  als  efectes  de  realitzar  les  reclamacions
corresponents.



 

-  Gaudir  les  persones  usuàries  de  mobilitat  reduïda  així  com  les  persones  amb
discapacitat que ho necessitin d'atenció personalitzada i preferent, pudent sol·licitar que
el personal de les instal·lacions els ajudin i els facilitin tot el procés d'accés-sortida.
-  Qualsevol  altre dret  que vingui reconegut  per  la  legislació vigent,  les Ordenances
municipals o per aquest Reglament.
Article 47. Obligacions de les persones usuàries particulars.
Són  obligacions  de  les  persones  usuàries  de  l'estació  d'autobusos  en  general  les
següents:
- Utilitzar les instal·lacions i equipament d'acord amb el que disposa aquest Reglament i
a les indicacions d'ús del personal de les instal·lacions. En tot cas s'haurà de respectar
el que es disposa en cartells i anuncis col·locats en aquells temes relacionats amb la
seguretat, el servei i les seves incidències.
- Presentar el títol habilitant per a l'accés a les instal·lacions quan sigui necessari i quan
sigui requerit, el DNI o un altre document oficial d'identificació.
- Comportar-se correctament en les instal·lacions tant amb el personal com amb les
restants persones usuàries.
- Qualsevol altra obligació que vingui imposada per la legislació vigent, les ordenances
municipals o per aquest Reglament.
Article 48. Drets i obligacions de les empreses de transport.
Els  drets  i  obligacions  de  les  empreses  concessionàries  de  transport  que  utilitzin
l'Estació són els establerts en aquest Reglament i en la normativa d'aplicació.
CAPÍTOL IX
Del personal i règim intern
Article 49
La  plantilla  del  personal  necessari  per  al  servei  del  Centre  serà  fixada  per  la
Concessionària, de manera que es cobreixi adequadament les necessitats d'aquella.
No  obstant  això,  i  per  tal  d'assegurar  la  màxima  qualitat  possible  en  la  prestació
d'aquests serveis, la Concessionària podrà contractar-los a empreses especialitzades
en l'activitat que correspongui.
Article 50
La  Direcció  del  Centre  nomenarà  un  Cap  d'Operacions  com  a  autoritat  superior
executiva d'aquesta, estant assistit a efectes de totes les facultats necessàries per al
bon funcionament del servei prestat en l'establiment.
Per tant, tot el personal necessari per al desenvolupament dels serveis, contractat de
forma  directa  per  l'empresa  concessionària  o  a  través  d'una  empresa  de  serveis
especialitzada, dependrà de la persona nomenada com a màxim responsable de les
operacions.  Entre  les  atribucions  i  deures  del  Cap  d'Operacions  o  de  la  persona
designada en el seu lloc per aquest o per la concessionària, sense que això suposi
limitació a altres que pogués exercir, es citen les següents:
- La normal direcció dels serveis.
- Actuar sempre en base als principis de diligència, respecte i proporcionalitat
- L’organització de la circulació dels vehicles a l’interior del Centre.
-  El  control  de la  puntualitat  dels  vehicles  a  les operacions  d’arribada i  sortida  del
Centre.
- L'elaboració dels partes diaris d'expedicions entrants i sortints del Centre, consignant
les desviacions amb respecte als horaris previstos per a aquestes, les seves causes,
així com les supressions,  addicions i  incidències que s'hagin produït  en els serveis
programats.
-  La informació a les administracions competents de totes les faltes que cometin les
Empreses que operen en el Centre, siguin o no transportistes.
- L'elaboració dels Programes d'Ocupació de Dàrsenes d'acord amb els operadors de
transports.



 

- L'organització dels controls a la Zona de Dàrsenes quan es determini l'accés restringit
a aquestes.
-  L'autorització,  si  així  estigués  previst  i  no  s'interfereixin  els  serveis  regulars,  de
l'estacionament d'autocars que no prestin serveis ordinaris i permanents.
-  La  vigilància  del  compliment  del  que  es  preceptua  en  aquest  Reglament,  en  la
normativa de transports, de circulació viària i de seguretat,  quan siguin aplicables al
servei d'explotació que té encomanat.
- La coordinació i control dels serveis que es realitzin per empreses especialitzades. Els
treballadors d'aquestes quedaran, durant la seva jornada laboral, a les ordres directes
del Cap d'Operacions.
- La denúncia d'infraccions de les normes contingudes en aquest Reglament o en la
legislació aplicable.
Article 51
El  Cap  d'Operacions  o  la  persona  designada  en  el  seu  lloc  per  aquest  o  per  la
concessionària portarà els Llibres Registre i altra documentació que li fos encomanada,
i  informarà  a  la  Direcció,  mitjançant  el  Parte  de  Denúncies,  de  les  infraccions,
irregularitats  i  faltes  que  es  cometin,  tant  pel  personal  al  seu  servei  com  per  les
empreses  i  usuaris.  Les  denúncies  les  notificarà  a  l'Administració  competent  en  el
menor temps possible des que tingui coneixement d’elles.
Article 52
L'uniforme i distintius d'ús del personal de servei del Centre es confeccionarà d'acord
amb el que preveuen les disposicions vigents.
article 53
El  Cap  d'Operacions  o  la  persona  designada  en  el  seu  lloc  per  aquest  o  per  la
concessionària  serà  l'encarregat  de  distribuir  la  feina  entre  el  personal  del  Centre
d'acord amb les funcions de cada empleat.
Article 54
L'estació d'Autobusos disposarà d'un Llibre de Reclamacions degudament diligenciat
per  l'organisme competent,  a  disposició  del  públic  i  de  les  empreses  usuàries  del
Centre, en el qual es podrà consignar tot el que es consideri lesiu per als interessos
dels agents que hi intervenen en ella.
El tràmit de les reclamacions és el que preveu la legislació vigent.
En  qualsevol  cas,  les  administracions  competents  rebran puntualment  còpia  de les
reclamacions que s'hagin tramitat, així com de les solucions que s'hagin adoptat per tal
d'evitar la seva repetició.
CAPÍTOL X
Explotació de la Zona Comercial i d’oficines i de l’Aparcament
Article 55
La Concessionària podrà  explotar  directament  o mitjançant  cessió  a  tercers,  prèvia
comunicació a l’Ajuntament, la zona comercial i d’oficines i de l’Aparcament previstos
en el CETIS. El règim de cessió serà el contracte d’arrendament de local de negoci o
superfície o qualsevol altra forma contractual admesa en Dret; la cessió implicarà la
dedicació  exclusiva  a  una  activitat  estrictament  determinada  en  els  corresponents
contractes. El model de document de cessió serà aprovat prèviament per l’Ajuntament.
L’assignació  específica  de  superfícies  a  les  diferents  activitats,  s’efectuarà  per  la
Concessionària  de  l’Explotació  del  Centre,  qui  haurà  de  reservar,  a  favor  de
l’Ajuntament  d’EIVISSA,  un  espai  destinat  a  usos  d’interès  municipal  com  el  de
comissaria de Policia Local, amb una superfície mínima de dos mil metres quadrats
(2.000 m2).
Les Obres d’adequació de la superfície cedida, així com el disseny dels tancaments i
cartells senyalitzadors de l’activitat, seran coordinats per l’Ajuntament amb els serveis
tècnics de la Concessionària i autoritzats i realitzats per l’Ajuntament d’EIVISSA.



 

La Direcció del  Centre comercialitzarà qualsevol tipus o classe de publicitat  que es
vulgui mostrar, qualsevol que sigui el suport en què dita publicitat hagi de materialitzar-
se, sempre conforme a la legislació vigent.
No es podrà disposar de suports publicitaris, mobles o articles de venda del local fora
del  propi  recinte  assignat,  salvat  que  s’autoritzi  per  la  Direcció  del  Centre  i  no
obstaculitzi el trànsit del públic dins del recinte interior.
L’incompliment d’aquesta norma podrà donar lloc a la rescissió del contracte de cessió.
La contraprestació, els terminis i criteris de revisió d’aquesta, que haurà de percebre la
Concessionària per la cessió dels espais comercials i d’oficines, serà fixada per mutu
acord entre les part.
Les  tarifes  de  l’Aparcament  s’aprovaran  per  l’Ajuntament  a  proposta  de  la
concessionària i en base a la seua oferta de licitació. Seran revisables anualment.
Dins de la zona d’aparcament podran aparcar gratuïtament en les subzones previstes a
l’efecte, sempre que acreditin la seua identitat i el temps d’aparcament sigui de curta
duració, els següents vehicles:
• Vehicles de minusvàlids
• Policia nacional i local i Guardia Civil
Article 56
Els cessionaris de les diferents superfícies vendran obligats a obtenir les corresponents
llicències i a complir totes les disposicions que els afectin de la legislació vigent i del
present Reglament, així com la resta que pogués dictar la Direcció del Centre, havent
d’atendre puntualment el pagament de la renta que com a prestació s’hagi conveniat i
els consums individuals que haguessin realitzat.
Respecte dels suplits per serveis i subministraments comuns, la Concessionària podrà
repercutir-os  als  cessionaris  sempre  que  així  s’hagués  acordaren  el  corresponent
contracte.  S’entendrà  per  serveis  i  subministraments  comuns  els  d’aigua,  energia
elèctrica,  climatització,  neteja,  vigilància  privada,  sistemes  de  comunicació  interior,
publicitat informativa interior (directoris i panells) i a la Pàgina Web del Centre així com
qualsevol altre que pogués establir- se. El repartiment d’aquestes despeses comuns es
farà en funció dels coeficients de superfície llogats.
CAPÍTOL XI
Règim sancionador
Article 57
Les faltes comeses pel personal del Centre, per les empreses que l'utilitzin i pel públic
en general, seran objecte de les sancions previstes per les normes vigents en cada cas
aplicable i d'acord amb el procediment establert en aquestes.
Article 58
Les  faltes  de  caràcter  laboral  comeses  pel  personal  del  Centre  seran  directament
sancionades per la Concessionària, ajustant-se al que estableixen les normes laborals i
deixant de banda els recursos que la Llei de procediments estableix.
Article 59. Mesures per restablir l'ordre.
El personal de l'estació pot  adoptar mesures per restablir  l'ordre i  funcionament del
servei,  sense  perjudici  de  requerir  la  presència  de  les  autoritats  d'ordre  públic.  El
personal de l'estació podrà expulsar de les instal·lacions a les persones usuàries que
incorrin en alguna de les següents conductes:
- Qualsevol infracció de les normes que es contenen en aquest Reglament i que es
refereixin a la utilització de les instal·lacions. En aquest sentit, es valorarà en l'acte la
situació concurrent, tenint en compte circumstàncies com la gravetat de la falta, el cas
omís a les advertències perquè s'elimini aquesta infracció, el perjudici manifest a altres
persones usuàries, reincidència coneguda, i altres de naturalesa semblant.
- La no possessió de títol vàlid d'accés, quan aquest sigui obligatori.
- Realitzar actes contraris a la convivència social, higiene o altres conductes antisocials,



 

entre elles els actes i conductes d'aquestes característiques tipificades en l'Ordenança
per fomentar i garantir  la convivència ciutadana i conductes cíviques a l'espai públic
d'Eivissa o norma que la substitueixi.
Article 60. Infraccions.
Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus.
Aquelles  conductes  que  es  trobin  tipificades  com  a  infracció  en  alguna  de  les
ordenances municipals de l'Ajuntament d'Eivissa es regiran pel règim sancionador que
s'hi estableix.
Article 61. Infraccions molt greus.
Es consideren molt greus les infraccions que suposin:
a)  El  maltractament  al  personal,  a  les  persones  usuàries  de  l'estació,  als  animals
l'accés  dels  quals  estigui  autoritzat,  o  qualsevol  altra  pertorbació  rellevant  de  la
convivència que afecti de manera greu, immediata i directa a la tranquil·litat de l'estació.
El  maltractament  a  les  persones  usuàries  de l'estació  que  siguin  menors  d'edat  o
persones  amb  mobilitat  reduïda  o  la  utilització  de  la  violència  tindran  sempre
consideració de molt greu.
b) Provocar falses alarmes a les instal·lacions.
c) L'impedir l'ús de les instal·lacions de l'estació o dels serveis en les mateixes a altres
persones usuàries amb dret a la seva utilització. Es considera molt greu sempre que
aquesta conducta afecti a menors d'edat o persones amb mobilitat reduïda o s'utilitzi la
violència.
d)  L'impediment o la greu i  rellevant  obstrucció del  normal  funcionament  del  servei
d'autobusos  per  part  dels  usuaris  o  per  les  empreses de transport  de  viatgers  en
autobusos.
e)  Els  actes  de  deteriorament  greu  o  rellevant  d'equipaments,  infraestructures,
instal·lacions i elements, siguin mobles o immobles. Es consideren molt greus quan el
cost de la seva reparació és superior a 1.500,1 euros.
f) Les destrosses o qualsevol desperfecte que es realitzi sobre els elements necessaris
per  al  Pla  d'emergència  i  evacuació,  i  entre  d'altres,  les  Alarmes,  fitxes,  armilles,
extintors i cartells.
g) L'incompliment de la normativa de seguretat de l'estació de forma reiterada o posant
en perill el normal funcionament de l'estació.
h) El consum de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques dins de
les instal·lacions en general.
i) La reiteració en conductes qualificades d'infracció greu.
Article 62. Infraccions greus.
Es consideren greus les infraccions que suposin:
a)  El  maltractament  al  personal,  a  les  persones  usuàries  de  l'estació,  als  animals
l'accés  dels  quals  estigui  autoritzat,  o  qualsevol  altra  pertorbació  rellevant  de  la
convivència quan no concorrin les circumstàncies per a qualificar-les de molt greus.
b)  L’impedir  l'ús  de  les  instal·lacions  de  l'estació  o  dels  serveis  a  altres  persones
usuàries amb dret a la seva utilització quan no es consideri molt greu.
c) Els actes de deteriorament d'equipaments, infraestructures, instal·lacions i elements,
siguin mobles o immobles quan el cost de la seva reparació sigui per quantia entre 600
i 1.500 euros.
d) L'utilitzar les instal·lacions de l'estació sense document que habiliti a l'ús, de forma
reiterada.
e) No abonar l'ús dels serveis.
f) Introduir animals no permesos d'acord el present Reglament.
g) No atendre les instruccions que els doni el personal de l'estació, especialment el Cap
d'estació.
h) la gravació per qualsevol mitjà en les zones no autoritzades



 

i) Qualsevol altre incompliment per les empreses de transport d'aquest Reglament.
j) Els mateixos actes que les faltes molt greus però quan es ponderin amb l'aplicació
dels criteris de l'article sobre criteris de gravetat.
Article 63. Infraccions lleus.
Es consideren infraccions lleus:
a) La utilització de les instal·lacions de l'estació sense document que habiliti l'ús.
b) Fumar a les instal·lacions de l'estació, fora dels espais habilitats per a això.
c) Els mateixos actes que les faltes greus però quan es produeixin en el seu grau lleu
per la ponderació dels criteris de l'article següent sobre criteris de gravetat.
d) Els actes perillosos o de deteriorament d'equipaments, infraestructures, instal·lacions
i  elements,  siguin  mobles  o  immobles  quan el  cost  de  la  seva reparació  sigui  per
quantia entre 600 i 1 euro.
e) Els actes contraris a la higiene o altres conductes antisocials, llevat que per la seva
intensitat,  intencionalitat,  grau de negligència,  risc  per  a  la  salut  i  seguretat  de  les
persones o reincidència es classifiquen com a greus o molt greus.
Article 64. Criteris de gravetat.
En concret, les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus, d'acord amb els
següents criteris:
a) Intensitat de la pertorbació ocasionada en la tranquil·litat o en el pacífic exercici dels
drets d'altres persones usuàries de l'estació o les seves activitats.
b) La intensitat de la pertorbació causada a la salubritat o ornament públics.
c) La intensitat de la pertorbació ocasionada en l'ús d'un servei o d'un espai públic per
part de les persones amb dret a utilitzar-los.
d) La intensitat de la pertorbació en el normal funcionament del servei d'autobusos.
e) La intensitat dels danys ocasionats als equipaments, infraestructures, instal·lacions o
elements del servei.
f) Intencionalitat, grau de negligència, risc per a la salut i seguretat de les persones, i
reincidència.
Article 65. Sancions.
- A les infraccions lleus se'ls  aplicarà una sanció de multa de fins a 750 euros,  de
conformitat amb la normativa reguladora de la potestat sancionadora.
-  A les faltes greus se'ls  aplicarà una sanció de multa de 750,1 a 1.500 euros,  de
conformitat amb la normativa reguladora de la potestat sancionadora.
- A les faltes molt greus se'ls aplicarà una sanció de multa de 1.500,1 a 3.000 euros, de
conformitat amb la normativa reguladora de la potestat sancionadora.
Article 66. Restitució de danys.
Amb independència de les sancions que puguin imposar-se pels fets tipificats en aquest
article, l'infractor estarà obligat a la restitució i reposició dels béns al seu estat anterior,
amb la indemnització dels danys i perjudicis causats la quantia de la qual serà fixada en
la resolució del expedient sancionador.
Article 67. Tramitació dels expedients sancionadors.
L'empresa concessionària haurà d'elevar informe o denúncia sobre els fets esdevinguts
a  l'òrgan  competent  per  a  la  incoació  i  resolució  del  corresponent  expedient
sancionador.
Els expedients sancionadors i les mesures cautelars corresponents es tramitaran de
conformitat  amb  la  normativa  reguladora  de  la  potestat  sancionadora  de  les
administracions públiques.
CAPÍTOL XII
De la Inspecció del Centre
Article 68 La Inspecció directa de l'estació d'autobusos.
En tot el relacionat amb els serveis regulars i discrecionals de viatgers que l'utilitzin,
correspon a l'Administració que tingui  competències en matèria de transport,  i  serà



 

exercida a través dels seus òrgans corresponents, amb les atribucions derivades de la
legislació vigent.
La Inspecció directa de l'ús general de l'estació en els altres aspectes no relacionats
amb el que disposa en el paràgraf anterior, correspon a l'Ajuntament de EIVISSA com a
propietari d'aquesta.
DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES
Primera
Excepte que s'hagi esmentat expressament el contrari, tots els terminis previstos en
aquest Reglament es comptaran per dies hàbils, excloent-se del còmput els diumenges
i festius.
Segona
Com a normes de caràcter complementari o de desenvolupament d'aquest Reglament,
es  dictaran,  en  forma  d'Ordres  Operatives  de  la  Direcció  d'Operacions,  totes  les
disposicions que s'estimin convenients per a la millor organització i funcionament de
tots els serveis. Aquestes ordres operatives es comunicaran amb caràcter previ a les
Administracions competents.
Totes les Ordres Operatives aniran numerades de forma correlativa i hauran de recollir
de forma expressa la data d'entrada en vigor. En cas que una Ordre anul·li una altra
anterior, es farà constar el número i data de l'anul·lada abans del desenvolupament del
contingut de la nova creació.
Tercera
En tot  el  no  previst  en  el  present  Reglament  s'estarà  al  que disposen les  normes
reguladores dels transports de viatgers per  carretera així com en les del règim jurídic
aplicable en matèria sancionadora.
Quarta
L'Ajuntament d'Eivissa resoldrà els casos de dubtes que puguin sorgir en l'aplicació
d'aquest  reglament  i  això  sense  perjudici  de  les  consultes  que puguin  plantejar-se
davant de l'Administració competent enmatèria de transports.»

Intervencions:

Sr. Hinojo: La proposta d’aquesta modificació del Reglament del CETIS, suposa un
avanç en el full de ruta que varen marcar des de l’inici de la legislatura amb el Consell.
S’aclareixen un parell de punts que, en principi, no estaven clars com és la potestat
sancionadora, que a hores d’ara ja ha quedat clar que, a proposta del cap d’estació,
serà  competència  de  l’Ajuntament.  Es  tracta  d’un  document  tècnic  legal,  ha  set
consensuat amb totes les parts. Estan contents que per fi s’avanci i que l’estació estigui
oberta quant abans millors.

 

Sra. Marí: S’abstendran, perquè l’equip de govern fa les coses a la seua manera. Torna
a dir  que no recolzaran l’acord marc aprovat en el seu dia si no es compleixen les
condicions que van fixar.

 

Sr. Villalonga: En base al que ha dit la Sra. Marí, vol saber,  encara que ara no el
recolzi el grup popular, si l’acord que es va votar en aquell moment és el real, i si es pot
condicionar una votació d’un plenari a una condició posterior.

Vol  fer  varies  observacions  al  Reglament,  que  ja  els  hi  va  indicar  a  la  Comissió
Informativa, ja que el Reglament necessita donar-li una parell de voltes més i aprovar-lo
a un altre Ple.



 

L’article 4. No explica on està la sala d’espera. Considera que un reglament d’aquest
tipus hauria de dur un plànol, perquè quedi clar on està ubicada cada zona.

No entén perquè es parla de provisió de carburants. Reactivaran la benzinera?

No entén l’article 5.

A l’article 12,  no entén perquè no hi  ha un temps mínim perquè un autobús pugui
carregar i descarregar, i quedi tot a la discrecionalitat del cap d’operacions, tenint en
compte  que  l’empresa  que  explota  el  CETIS  és  la  mateixa  competència  de  les
empreses d’autobusos,  o  al  menys d’una empresa que operarà  allí.  Tampoc entén
perquè els autobusos han de romandre a les andanes amb els motors parats.

Considera que a l’article 30, els anuncis s’haurien de posar també en anglès, i establir
que, a part del castellà, anglès i català, igual per alguns trajectes s’haurien de posar en
algun altre idioma, perquè correspongui segons el tipus de passatgers que portin.

A l’article 34, suposa que quan parlen de disminuïts físics parlen de discapacitats.

No entén perquè a l’article 35 no especifiquen on es poden recollir els objectes perduts,
tenint a més una oficina de la policia local al costat.

A l’article 38 a la última frase on diu: ...”quant els objectes a dipositar no excedeixin el
pes el volum màxim establert...”, suposa que falta una i, i serà el pes i el volum.

Article  43,  en  el  quart  paràgraf,  el  dia  i  l’hora  apareixen  ratllats,  vol  saber  si  que
apareguin ratllats és perquè no formaran part del text.

A l’article 55, en el paràgraf segon, indiquen “L’assignació específica de superfícies a
les diferents activitats, s’efectuarà per la Concessionària de l’Explotació del Centre, qui
haurà de reservar, a favor de l’Ajuntament d’Eivissa, un espai destinat a usos d’interès
municipal com el de comissaria de Policia Local, amb una superfície mínima de dos mil
metres  quadrats.”.  Voldria  que  expliquessin  exactament  que  està  indicant  aquest
paràgraf.

En  aquest  mateix  article  55,  al  penúltim paràgraf  diu:  “Les  tarifes  de  l’Aparcament
s’aprovaran per l’Ajuntament a proposta de la concessionària i en base a la seua oferta
de licitació.”. Si la concessionària no s’ha presentat a la licitació, com posarà una oferta
de licitació?

En aquest  mateix article s’indica que dins de la zona d’aparcament podran aparcar
gratuïtament en les subzones previstes a l’efecte, vehicles de minusvàlids, ho canviaria
per discapacitats, i vehicles de Policia nacional i local i Guardia Civil, però no hi ha
vehicles sanitaris. No hi haurà zona per aparcar una ambulància?

 

Sr. Hinojo:  Algunes de les seues precisions són encertades, d’altres són discutibles, i li
recomana que, en el període d’exposició pública del Reglament,  les faci arribar per
escrit i seran tingudes en compte o no, i seran respostes o no per un tècnic.

Les propostes del Portaveu popular, a la pràctica, sí que es tendran en compte, malgrat
que no figurin.

Si hi ha una moció de control on ja es pregunta tot això, poden deixar totes aquestes
qüestions per a la moció de control i no barrejar les coses. El que aproven avui és la
modificació del Reglament, i no el projecte de modificació d’una estructura, per tant a
cada cosa li correspondran els seus documents.

 



 

Sra.  Marí: Només  dir-li  al  Sr.  Villalonga  que  era  un  acord  marc  previ,  que  no  es
preocupi. Suposa que es traurà l’acord final que el tornaran a portar a Ple, i després el
votaran en conseqüència.

 

Sr. Villalonga: Aquest acord marc està firmat.

Pot donar moltes correccions per escrit però s’estalviarà el treball, agafi l’acta d’aquesta
sessió i anoti-ho tot.

Demana que li  aclareixi  els paràgrafs dels quals li  ha demanat informació.  Segueix
sense entendre que una empresa que no es presenta pot posar tarifes. Demana que li
expliqui el tema dels dos mil metres de la policia local.

El Sr. Hinojo nomena a aquest Reglament com a tècnic, ell el nomena polític perquè ve
d’un acord polític.

En  aquest  Reglament  no  s’especifica  que  la  zona  de  repòs  dels  passatgers,   en
comptes d’estar a sota estarà a dalt,  perquè un acord polític li  permet a l’empresa
concessionària estalviar-se 450.000 euros, posant la sala d’espera a dalt en perjudici
dels usuaris, malgrat que  els tècnics del Consell ja varen indicar on havia d’anar la sala
d’espera i què costava.

 

Sr. Hinojo: Quan els tècnics del Consell pareix que diuen el que li agrada sentir al Sr.
Villalonga llavors sí són arguments tècnics, en canvi això és un argument polític. És un
pacte entre quatre parts que ve d’un conflicte molt gros, que tots coneixen de sobra i on
totes les parts han hagut de cedir en alguna cosa. Malgrat que sigui un acord polític pot
tenir conseqüències tècniques, i al revés unes decisions tècniques poden tenir unes
conseqüències polítiques.

Si a l’acta quedarà i  moltes de les seues propostes segurament seran tingudes en
compte, però no tenen el mateix valor, si vol que tinguin efecte s’han de presentar en
temps i forma, en el període d’al·legacions.

Per altra banda, en cap moment qüestionarà d’on són el tècnics. La qüestió està en que
per fi s’ha donat aquest acord marc i s’ha donat aquesta passa cap a l’obertura de
l’estació.

Sr. Ruiz.  El Senyor Secretari l’hi  ha informat que les paraules que surten ratllades,
s’entén que no formen part del text que s’aprova.  

4.-  EXPEDIENT  14131/2016.  DESIGNACIÓ  REPRESENTANTS  AL  CONSELL  DE
SERVEIS SOCIALS INSULAR

Favorable Tipus de votació: Ordinària. 

A favor: 12, En contra: 0, Abstencions: 9,  Absents: 0 
__________________________________________________

A favor: Agustín Perea Montiel



 

             Elena López Bonet

             Estefanía Torres Sánchez

             Gloria Corral Joven

             Ildefonso Molina Jiménez

             Jose Juan Tur Cardona

             Juan José Hinojo Domene

             Juan Ribas Ferrer

             Maria del Carmen Boned Verdera

             Montserrat Garcia Cuenca

             Rafael Ruiz González

             Vicenta Mengual Lull

En Contra: ----

Abstencions: Jacobo María Varela de Limia Chorda

                      Joan Tur Ripoll

                      Juan Flores Jiménez

                      Lourdes Cardona Ribas

                      Maria Fajarnés Costa

                      Pablo Garriz Galvan

                      Virginia Marí Rennesson

                      Álex Minchiotti Fábregas

                      Antonio Villalonga Juan

Absents: ---

PROPOSTA NOMENAMENT A ÒRGAN COL·LEGIAT

Vist l’escrit del Consell d’Eivissa, en el qual sol·licita el nomenament de representants
d’aquest  Ajuntament,  conforme  estableix  l’art.  38.c)  del  RD  2568/86,  de  28  de
novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim
Jurídic de les Corporacions Locals, mitjançant el present proposo el nomenament dels
representants de la Corporació a l’òrgan col·legiat següent:

� CONSELL DE SERVEIS SOCIALS INSULAR:
Sr. Juan Ribas Ferrer, Titular, i Sra. Vicenta Mengual Lull, Suplent.

Eivissa,



 

L’ALCALDE,

(document signat electrònicament al marge)»

 

5.-  Proposta  de  resolució:  MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL
POPULAR  DE  L'AJUNTAMENT  D'EIVISSA SOBRE  PROPOSTA  D'ACORD  PER
MANTENIR EL PROJECTE D’ES GORG COM A CENTRE INTEGRAL D’ACOLLIDA

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 9, En contra: 12, Abstencions: 0, Absents: 0

 A favor Antonio Villalonga Juan

Jacobo María Varela de Limia Chorda

Joan Tur Ripoll

Juan Flores Jiménez

Lourdes Cardona Ribas

Maria Fajarnés Costa

Pablo Garriz Galvan

Virginia Marí Rennesson

Álex Minchiotti Fábregas



 

En contra Agustín Perea Montiel

Elena López Bonet

Estefanía Torres Sánchez

Gloria Corral Joven

Ildefonso Molina Jiménez

Jose Juan Tur Cardona

Juan José Hinojo Domene

Juan Ribas Ferrer

Maria del Carmen Boned Verdera

Montserrat Garcia Cuenca

Rafael Ruiz González

Vicenta Mengual Lull

Abstencions ---

Absents ---

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT
D'EIVISSA SOBRE PROPOSTA D'ACORD PER MANTENIR EL PROJECTE D’ES

GORG COM A CENTRE INTEGRAL D’ACOLLIDA

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 i aprovació la següent MOCIÓ.

El projecte del Centre Integral d'Acollida i Promoció de la Convivència de l'illa d'Eivissa
tenia com a objectiu la inserció de totes aquelles persones en risc d'exclusió social.
Aquesta instal·lació va ser pressupostada en 2,3 milions d'euros, als quals cal afegir un
milió  d'euros per  a equipaments,  quantitats  que haurien de ser aportades de forma
íntegra pel Consell Insular d'Eivissa. Inicialment, el projecte es va concebre de forma
consensuada entre totes les administracions insulars com a centre integral que acolliria
a  tots  els  perfils  d'usuari  en  risc  o  situació  d'exclusió  social.  Ara,  l'actual  equip  de
Govern,  integrat  per  PSOE i  Guanyem, sembla disposat  a trencar  aquest  consens,
limitant aquestes instal·lacions a uns determinats usuaris.

El tipus d’equipament social que ara planteja el govern local de Vila, denominat Centre
de Baixa Exigència (CBE), estaria destinat a persones que viuen al carrer i presenten
situacions greus d'abandonament personal, i que no accepten acudir a altres recursos
per tenir dificultats per complir amb les seves normes de funcionament. Es tracta de un
dispositiu residencial de segon nivell, la principal característica del qual és la d'oferir una
gran flexibilitat de funcionament i un establiment de normes adaptades per a l'atenció
de persones sense llar cròniques. El seu objectiu fonamental és frenar, en la mesura del
possible, el seu deteriorament i oferir-los una alternativa de vida més saludable, així



 

com apropar els usuaris als diferents recursos (sanitaris,  socials,  etc.)  disponibles a
través d'un treball d'integració sociocomunitària.

A diferència del CBE, als Centres d'Acollida es facilita allotjament de caràcter temporal a
persones sense mitjans econòmics i en situació de risc o exclusió social,  i  es dóna
resposta a persones que es troben en situació d'urgència social per tal de promoure la
normalització en la seva situació social i personal. Les seves prestacions cobreixen les
necessitats bàsiques, amb serveis que aporten informació, orientació i suport tècnic a
les persones usuàries per a una millora en la seva situació a través de la inserció social.

Aquests centres presten uns serveis bàsics adequats que asseguren uns hàbits de vida
saludables i la qualitat de vida de les persones usuàries; faciliten un espai d'atenció, on
poden desenvolupar i/o incrementar habilitats per a l'adquisició de normes i hàbits de
convivència; fomenten l'adquisició de rutines i les destreses com a part de la intervenció
encaminada a la rehabilitació psicosocial; cobreixen les necessitats d'higiene i roba de
les persones;  i  desenvolupen activitats i  intervencions que aborden el deteriorament
personal.

Una  altra  qüestió  que  ha  de  ser  abordada  és  l'antiguitat  del  projecte  original,  la
presentació oficial  del  qual va tenir  lloc al setembre de 2010. Els sis anys que han
transcorregut des de llavors poden haver fet que el projecte hagi quedat desfasat, per la
qual cosa seria necessari redimensionar-lo, amb l'objectiu d'adaptar el mateix a la nova
situació de l'illa d'Eivissa.

El solar  es Gorg, que es troba en una part  d'un aparcament municipal en el primer
cinturó de ronda,  ocupa una parcel·la  de 1.764 metres.  L'Ajuntament  d’Eivissa s'ha
compromès davant  la  Taula  d'Exclusió  Social  a  completar  la  requalificació  d’aquest
terreny per d'acollir aquesta infraestructura. No obstant això, segons el parer d’aquest
grup polític, la modificació puntual del Pla Parcial del Sector 4 que l'equip de Govern
pretén  aprovar  no  procedeix  per  diversos  motius  de  legalitat  -exposats  en  escrit
d'al·legacions-  i  per  la  pròpia  incongruència  de  la  proposta  amb la  modificació  del
PGOU  en  tramitació,  qüestions  aquestes  que  han  de  ser  degudament  aclarides  i
justificades per part de l'equip de Govern.

Per tot això, el Grup Municipal Popular proposa al Ple l'adopció dels següents

ACORDS

1.- El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda mantenir els plans consensuats entre
totes les administracions insulars de construir a la parcel·la d’es Gorg un Centre
Integral  d'Acollida,  renunciant  a  la  idea  que  aquestes  instal·lacions  es
converteixin en un Centre de Baixa Exigència, i previ aclariment legal sobre la
viabilitat urbanística de l'esmentada parcel·la.

2.-  El  Ple  de  l’Ajuntament  acorda  redimensionar  el  projecte  original  de  2010
d’aquestes instal’lacions per adaptar-lo i adequar-lo a la nova realitat social de
l'illa d'Eivissa.

Eivissa, a 26 de setembre de 2016

Sgt. Virginia Marí Rennesson



 

Portaveu del Grup Municipal Popular

Ajuntament de Eivissa.

Intervencions:

Sr. Minchiotti: Volen manifestar el desacord amb el contingut i les formes, amb les que
s’està gestionant el tema del futur centre per persones amb risc d’exclusió social d’es
Gorg, per varies raons. La primera és perquè el Sr. Ribas s’està amagant darrera la
soca dels tècnics, i diu  ara que el centre integral no és necessari i que el que sí es
necessita és un centre de baixa exigència.  Ningú discuteix que el més urgent per a
aquesta  ciutat  i  per  aquesta  illa  és  la  baixa  exigència,  però  a  mig  termini  quant
s’inverteix en una infraestructura no s’ha de pensar en la immediatesa sinó que han de
pensar una mica més enllà, i això significa que Vila i la illa necessiten un centre integral
on pugui ser tractada qualsevol perfil d’usuari.

El que plantegen en el segon punt de la moció, quan parlen de que hi ha un projecte de
centre integral, que es té que dimensionar i que aquesta era la línia inicial, el que volen
dir és que inclús li poden oferir que comencin per un centre de baixa exigència, però per
fases,  d’alguna  manera,  tendria  que  quedar  tancat  el  tema  d’arribar  a  tenir  una
infraestructura que doni servei a tot el perfil d’usuari en rics d’exclusió social. Per tant no
es tracta de fer només un centre de baixa exigència perquè és queda curt. No és la
única necessitat que hi ha.

Estan decebuts amb la gestió del Sr. Ribas, perquè han fet una modificació puntual del
PGOU aprovat inicialment pel Ple, per poder fer aquest centre a una parcel·la d’es Gorg
de places d’aparcament, i amb això treu més places de les que legalment permet el
PGOU,  i  no  compleix  les  ràtios  d’aparcament.  És  fals  que  hi  hagi  un
sobredimensionament de places.

El grup Popular vol denunciar aquí que segurament per falta d’informació i  per falta
d’atenció amb el que està movent, el Sr. Ribas, està boicotejant el seu propi projecte, i
per tant, està venent que el centre serà a un terreny que dubten de la seua viabilitat
urbanística. Estan creant una expectativa que acabarà en una decepció per a tots els
ciutadans.

Sr. Ribas: Amb el tema d’es Gorg el grup popular arriba tard i molt malament. Arriba
tard perquè han estat quatre anys governant a l’Ajuntament i en el Consell, i han set
incapaços de portar a terme res en aquest sentit, i arriben malament perquè els seus
arguments són totalment inviables i contraindicats pels informes que fa el Ministeri de
Sanitat, Igualtat i Serveis Socials, que contraindiquen el 100% que es mesclin els perfils
de persones en un mateix centre.

Podria  posar  com expemple  la  història  de  dues  persones  que  necessiten  que  les
institucions les ajudin, una és una senyora normal que no té problemes de drogues i
d’alcohol però que cobra una pensió molt petita i quasi no pot viure, i l’altre és un al·lot
politoxicòman i amb problemes de salut mental i que quant té síndrome d’abstinència
pot ser molt agressiu. Troben que aquestes dues persones tenen que viure en el mateix
edifici? Troba que no, però és que tampoc ho troba l’estratègia nacional integral per a
persones  sense  sostre  feta  pel  Ministeri  de  l’Interior,  ni  la  configuració  a  la  xarxa
d’atenció per a persones sense sostre integrada en el sistema públic, feta també pel
Ministeri de l’Interior.

Com pot ser que els tècnics del grup popular no se sàpiguen els plans directors relatius



 

als serveis socials, i defensin un centre que és totalment inacceptable, que enlloc del
món s’està fent  i  que està totalment  contraindicat.  L’equip de govern està canviant
models per a millor, i perquè volen fer una cosa que serveixi per a vint-i-cinc anys, i per
això faran dos centres diferenciats. Un centre de baixa exigència perquè els toxicòmans
puguin ser ben atesos, i perquè persones amb altres problemàtiques, que no siguin ni
alcohol o drogues, també puguin ser ben ateses i no tenguin que compartir ni serveis, ni
banys,  ni  dutxes,  ni  centre  de  dia  amb  els  toxicòmans,  perquè  són  dos  tipus  de
persones que necessiten ajuda i no tenen res a veure.

Respecte a la qüestió tècnica dels pàrquings, el grup popular ha fet unes al·legacions
que ja han set contestades, i no tenen res més a dir al respecte, saben que ho estan
fent  correctament.  El  grup  popular  ha  convertit  una  moció  que  anava  sobre  les
característiques d’un centre d’atenció a les persones sense sostre, i han acabat parlant
de pàrquings i d’asfalt.

Sr. Minchiotti: La seua poca visió de conjunt fa que es ratifiqui en la seua ineficàcia. Si
no hi ha terreny no hi ha centre, i han detectat que té un greu problema, que segueix
obviant, per ubicar aquest centre. Per tant, demana que s’asseguri de què el terreny té
garantida la viabilitat  urbanística.  El principal és començar pel terreny i han vist que
comencen la casa pel sostre. En aquest terreny no hi pot haver, encara, ni un centre ni
de baixa, ni de mitja, ni de alta, ni integral.

En la moció hi ha dues parts, el debat de quin tipus de centre i després la ubicació, i els
dos debats són necessaris.

El  Sr.  Ribas demostra un desconeixement  del  que és un centre integral.  Un centre
integral, un centre polivalent poden ser varis edificis a un mateix recinte, com tenen a
altres ciutats, i per tant tot és un centre però no tenen perquè conviure, mesclar-se, ni
compartir. El Sr. Ribas confirma el que ell ha dit, que faran dos centres i buscaran fer-ne
tres,  i  per  tant  el  cost  econòmic es duplicarà  o es triplicarà,  i  la  qualitat  del  servei
minvarà perquè llavors un usuari quant tengui una cosa tendrà que anar cap un costat, i
quant tengui una l’altra cosa cap a un altre costat, i no hi haurà la gestió optimitzada
d’uns recursos públics d’un centre polivalent.

Creu que tot això va començar pel tema del canvi de qualificació terreny, perquè varen
veure que el centre integral seria tant gran que no podien suprimir tantes places de
pàrquing, i per molt petit que el vulgui fer no hi cap, perquè hi ha un Pla General que
han aprovat que posa un mínim de places, segons serveis i segons metres, que no
compleix si les treu d’allí per fer aquest centre.

Demana al Sr. Ribas que sigui valent i transparent, i que digui les coses. Des d’aquí fan
una  crida  a  la  taula  d’exclusió  social  que  li  demanin  aclariments  sobre  la  viabilitat
urbanística del terreny, perquè no pot passar un dia més prescindint del debat d’aquest
tema, i per tant admetin que s’ha complicat aquest tema perquè han volgut fer-ho tant
ràpid que al final el  PGOU està ple de bunyols, i si s’ha de buscar un altre terreny
perquè és més ràpid que tornar-ho a modificar tot, el grup popular estarà allí.

Sr. Villalonga: Seria interessant que aclarissin la part urbanística. Si es fa un segon
centre o es farà?

Sr.  Ribas: La  modificació  puntual  es  va  fer  per  no  esperar  a  que  estàs  aprovat



 

definitivament el PGOU. Estan convençuts de què el terreny s’adequa i compleix totes
les normatives adequades. Si el Sr. Minchiotti creu que el PGOU està ple de bunyols
faci una moció per al PGOU, estan parlant de persones i del centre integral.

Si han estat en el centre d’acollida municipal sabran que el que està succeint allí no pot
continuar, i per aquesta raó aquests projectes són prioritat i per això hi està posant tota
la força i tot l’esforç.

El  centre  de  baixa  exigència  es  farà  a  es  Gorg  perquè  compleix  i  complirà  les
característiques  que  marca  la  llei,  perquè  es  pugui  fer  un  centre  d’aquestes
característiques. I Vila també tendrà, com marca la llei, un centre d’acollida municipal
nou,  quant  aconsegueixin  construir-lo,  que espera  que sigui  l’any que ve,  i  donarà
atenció a les persones que ho necessitin, igual que el centre de baixa exigència donarà
atenció a les persones que ho necessiten. Votaran que no a la moció.

 

6.-  Proposta  de  resolució:  MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL
POPULAR  DE  L'AJUNTAMENT  D'EIVISSA SOBRE  PROPOSTA  D'ACORD  PER
ACORDAR L'EXECUCIÓ DE L'APARCAMENT SUBTERRANI PROJECTAT AL PARC
REINA SOFIA

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària.

A favor: 8, En contra: 12, Abstencions: 1, Absents: 0

 A favor Jacobo María Varela de Limia Chorda

Joan Tur Ripoll

Juan Flores Jiménez

Lourdes Cardona Ribas

Maria Fajarnés Costa

Pablo Garriz Galvan

Virginia Marí Rennesson

Álex Minchiotti Fábregas



 

En contra Agustín Perea Montiel

Elena López Bonet

Estefanía Torres Sánchez

Gloria Corral Joven

Ildefonso Molina Jiménez

Jose Juan Tur Cardona

Juan José Hinojo Domene

Juan Ribas Ferrer

Maria del Carmen Boned Verdera

Montserrat Garcia Cuenca

Rafael Ruiz González

Vicenta Mengual Lull

Abstencions Antonio Villalonga Juan

Absents ---

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT
D'EIVISSA SOBRE PROPOSTA D'ACORD PER ACORDAR L'EXECUCIÓ DE

L'APARCAMENT SUBTERRANI PROJECTAT AL PARC REINA SOFIA

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 i aprovació la següent MOCIÓ.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La comissió del Pla Especial per a la Reforma Interior del nucli  històric (PEPRI) de
l'Ajuntament d'Eivissa va donar el vistiplau a un avantprojecte per a la construcció d'un
aparcament  subterrani  sota  el  parc  Reina  Sofia  al  febrer  de  2015.  Aquest  projecte
contemplava la creació de 329 places per a automòbils i 110 per a motos en quatre
altures, el que hauria contribuït a pal·liar la falta d'aparcament del barri.

D'acord amb el projecte aprovat, aquest aparcament ocuparia una superfície soterrada
de més de 14.000 metres quadrats, que estarien coberts en la seva part exterior per



 

una zona verda de 12.481 metres quadrats, que eliminaria l'actual parc i aparcament
ubicats al Reina Sofia. L'avantprojecte aprovat en 2015 comptava amb un pressupost
de 6,9 milions d'euros,  que seria un cost que assumiria l'empresa que obtingués la
licitació  del  concurs  convocat.  Aquest  projecte  apostava  per  la  recuperació  de  les
rasants  originals,  amb  l'objectiu  de  posar  en  valor  les  muralles.  Aquest  projecte
permetria a més fer front a la demanda d'aparcaments, tant de rotació (visitants de curt
període)  com de residents i  treballadors,  i  que constitueix  uns dels  problemes més
greus de la nostra ciutat.

Cal recordar que aquesta mateixa iniciativa per construir un aparcament al parc Reina
Sofia ja es va impulsar en el mandat 2007/2011 quan es varen plantejar  fins a set
alternatives  per  fer  el  mateix  projecte,  cap  de  les  quals  semblava  idònia  ja  que
comptaven amb un mur de fins a sis metres d'altura, que provocava un gran impacte
visual, a més de tenir un informe desfavorable dels tècnics datat en 2010.

El Partit Popular va iniciar la tramitació d'aquest projecte durant els últims mesos de
l'anterior mandat, amb la confiança que la seva execució, amb un termini de, almenys,
dos anys, la materialitzaria, el govern municipal que es formés després de les eleccions
de maig de 2015. no obstant això,  l'actual equip de Govern sembla haver descartat
aquesta solució, malgrat que, amb ella, no només es posa en valor el patrimoni, sinó
que  contribuirà  a  donar  solució  a  la  manca  d'aparcament  dels  veïns  de  Dalt  Vila,
agreujada aquest estiu per la decisió de limitar l'accés de vehicles a la mateixa.

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

ACORD

El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda executar les obres per a la construcció d’un
aparcament soterrat al parc Reina Sofia, amb l’objectiu de paliar la manca d’aparcament
a la ciutat i posar en valor les muralles.

Eivissa, a 26 de setembre de 2016

Sgt. Virginia Marí Rennesson

Portaveu del Grup Municipal Popular

Ajuntament de Eivissa

Intervencions:

Sr.  Flores: Al  febrer  de  2015  la  comissió  del  PEPRI  va  donar  el  vist-i-plau  a
l’avantprojecte per a la construcció d’un pàrquing subterrani en el parc Reina Sofia. Era
un edifici a quatre altures, la part exterior estava coberta per una zona verda, preveia la
creació de 329 places per a automòbils i 110 per a motocicletes.

Sr. Villalonga: En el seu moment ja varen plantejar vàries qüestions en referència a
aquest pàrquing que, d’alguna manera, encobria una sèrie de locals amb terrasses, que
no s’aclaria el nombre de places que s’assignarien a residents ni el preu, i que amb



 

aquesta proposta es prioritza l’urbanisme sobre el patrimoni, igual que fa l’equip de
govern. S’abstendrà.

Sr. Hinojo: Ara mateix estan mirant diverses alternatives d’aparcament. Vol dir un parell
de coses en referència al text de l’exposició de la moció en les quals l’equip de govern
no està d’acord. Encara que no està descartada aquesta idea, el projecte està molt
verd.  Només  hi  ha  un  avantprojecte  informat  pel  PEPRI,  però  no  informat  per  la
CIOTUPHA. L’accés en principi plantejat era pel carrer Jaume I, i amb les obres de Vara
de Rey aquest carrer quedarà per a vianants.

De tots els projectes en els quals estan treballant, tant el de l’ampliació d’es Gorg com
el de l’ampliació d’es Soto, i altres projectes tant a les afores de la ciutat com per al
centre, que ja aniran sortint quant estiguin més clars, aquest projecte seria el darrer per
ser el més complicat, el que causarà més polèmica i el que requerirà uns tràmits més
llargs. És per això que no li votaran a favor.

Sr. Flores: Si no el presenten a la CIOTUPHA aquesta no el pot informar. Li hagués
agradat que l’haguessin tengut en compte a l’hora de plantejar el guirigall que muntaran
amb el canvi de sentit. Quantes places d’aparcament eliminaran entre les zones per a
vianants de Vara de Rey i Jaume I? Quines són les alternatives? Si l’alternativa és el
pàrquing subterrani que vol fer Ports, per quant serà? Haurien de donar una solució als
vesins. Seria una bona solució per als vesins de Dalt Vila i Vara de Rey.

Sr. Villalonga: Vol matisar al Sr. Hinojo que els turistes, la gent de viu a Dalt Vila, la
gent  que  baixa  del  pobles  a  comprar,  la  gent  que  treballa  a  la  ciutat,  també  són
persones. Ho diu perquè pareix que la gent que ve aquí no són persones són cotxes, i
es mereixen una sèrie de serveis.

Sr. Hinojo: També estaria bé que s’ampliés una mica aquesta mentalitat de que una
persona s’ha de moure en un automòbil. No es pot moure caminant o en un altre tipus
de vehicle? Es tracta d’oferir alternatives.

Es posarà un autobús que vagi dels pàrquings dissuasius al centre, i això ja està en
marxa.  Per  altra  banda,  per  les  persones  que  puguin  es  pot  anar  caminant  o  en
bicicleta,  que  és  el  que  vol  l’equip  de  govern.  Busquen  una  vida  millor  per  a  les
persones, perquè el que necessiten és una millor qualitat de l’aire.

Contestant al Sr. Flores, amb les zones per a vianants s’eliminaran al voltant de dues-
centes places a Vara de Rey. Com alternatives estan treballant amb es Soto, per la
banda de Dalt Vila. Aquest any, continuant en la seua tasca, han reduït encara més les
targetes d’accés a Dalt Vila per a persones que eren alienes al barri.

Respecte al pàrquing d’Autoritat Portuària, poden estar ficats en una tramitació molt
gran i  polèmica.  No és que aquesta no sigui  una bona alternativa,  és que seria la
darrera.  Estan  buscant  altres  alternatives  que aniran  sorgint  i  que  seran  molt  més
ràpides. Li podrien aprovar la moció però no li poden garantir que ho facin. És per això
que en un exercici d’honestedat li pareix més correcte rebutjar la moció, i si n’han de
tornar a parlar en tornaran a parlar.

 



 

7.-  Proposta  de  resolució:  MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL
POPULAR  DE  L'AJUNTAMENT  D'EIVISSA SOBRE  PROPOSTA D'ACORD  PER
INSTAR LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ DEL GOVERN BALEAR A RESTITUIR
ELS INTÈRPRETS DE SIGNES, A DOTAR DELS PT’S I ATE’S NECESSARIS ALS
CENTRES  EDUCATIUS  D’EIVISSA  I  A  CONTEMPLAR  LA  PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA  SUFICIENT  EN  ELS  PRESSUPOSTOS  2017  PER  A  LA
CONSTRUCCIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES URGENTS A L’ILLA
D’EIVISSA

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària.

A favor: 9, En contra: 12, Abstencions: 0, Absents: 0

 A favor Antonio Villalonga Juan

Jacobo María Varela de Limia Chorda

Joan Tur Ripoll

Juan Flores Jiménez

Lourdes Cardona Ribas

Maria Fajarnés Costa

Pablo Garriz Galvan

Virginia Marí Rennesson

Álex Minchiotti Fábregas



 

En contra Agustín Perea Montiel

Elena López Bonet

Estefanía Torres Sánchez

Gloria Corral Joven

Ildefonso Molina Jiménez

Jose Juan Tur Cardona

Juan José Hinojo Domene

Juan Ribas Ferrer

Maria del Carmen Boned Verdera

Montserrat Garcia Cuenca

Rafael Ruiz González

Vicenta Mengual Lull

Abstencions ---

Absents ---

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT
D'EIVISSA SOBRE PROPOSTA D'ACORD PER INSTAR LA CONSELLERIA

D’EDUCACIÓ DEL GOVERN BALEAR A RESTITUIR ELS INTÈRPRETS DE SIGNES,
A DOTAR DELS PT’S I ATE’S NECESSARIS ALS CENTRES EDUCATIUS D’EIVISSA

I A CONTEMPLAR LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA SUFICIENT EN ELS
PRESSUPOSTOS 2017 PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES

EDUCATIVES URGENTS A L’ILLA D’EIVISSA

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 i aprovació la següent MOCIÓ.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Tots  sabem  que  el  camp  de  l’educació  a  les  nostres  illes  presenta  nombrosos
problemes que cal solucionar si volem aconseguir una educació inclusiva i de qualitat.
L’elevada  taxa  de  fracàs  i  abandonament  escolar,  les  ràtios  elevades,  la  falta
d’especialistes i professorat de suport per atendre l’alumnat de necessitats educatives
especials, la manca d’urgents infraestructures educatives, la necessitat imperiosa de
reforma dels centres educatius més vells o la supressió de barreres arquitectòniques,



 

entre d’altres, són temes que s’han d’abordar de manera urgent i amb la implicació de
tota la societat, totes les institucions i, molt especialment, del Govern Balear, amb la
seva conselleria d’Educació, que ha d’augmentar considerablement el pressupost que
destina a l’educació a les nostres illes.

Enguany,  el  començament  del  curs  ha  estat  marcat  per  protestes  dels  pares  a
nombrosos centres  educatius  degut  a  la  supressió  dels  intèrprets  de llenguatge de
signes i a la retallada de PT’s i ATE’s per atendre l’alumnat de necessitats educatives
especials, l’alumnat més vulnerable i que més ajuda necessita.

Són  nombrosos  els  centres  educatius  d’Eivissa  que  han  vist  retallats  aquests
especialistes: Sa Consolació, CEIP Can Misses, Sa Real, CEIP Puig den Valls, CEIP
Vénda  d’Arabí,  CEIP  Poeta  Villangómez,  IES  Santa  Maria,  etc.  En  una  societat
democràtica,  crítica, compromesa amb els més dèbils, on l’educació ha de jugar un
paper fonamental per a formar els seus ciutadans, no ens podem permetre una atenció
insuficient a l’alumnat que més ho necessita.

Per  altra  banda,  la  promesa  de  la  conselleria  d’Educació  de  mantenir  les  ràtios
reduïdes, a un màxim de 20 alumnes per aula a infantil ( Tot i que pensem que aquesta
reducció hauria de ser general a tots els nivells i etapes educatives), veiem com tampoc
l’han complit, i a més s’han hagut d’afegir barracons en alguns centres per poder acollir
tota  la  demanda  d’escolarització.  Hom  sap  que  la  reducció  de  les  ràtios  és
indispensable per assolir  un sistema educatiu equitatiu i  de qualitat,  on tot l’alumnat
pugui ser atès en funció de les seves capacitats i sense discriminació, potenciant al
màxim les seves competències.

Per poder reduir les ràtios està clar que es necessita més espai, més centres educatius,
ja  que  sinó  és  impossible  reduir-les.  La  casa  no  es  pot  començar  pel  terrat,
així que el que és urgent és construir un nou CEIP al Municipi de Santa Eulària, ampliar
el CEIP de Sant Carles; construir un nou IES a Vila que pugui acollir els alumnes del
CEIP Sa  Joveria  i  els  grups  ampliats  dels  CEIPs  Sa  Bodega,  Can  Cantó  i  Poeta
Villangómez. A la zona de Cala de Bou també és imprescindible que es construeixi el
CEIP Ses Planes.

La passada legislatura es van construir l’IES Sa Serra, el CEIP Sant Antoni, el Centre
de Can Marines,  el  CEIP sa Bodega, el  CEIP sa Joveria, es va ampliar l’escola de
Santa Gertrudis, es va construir l’IES Quartó del Rei... Per tant, és imprescindible que
aquest augment d’infraestructures educatives de la passada legislatura pugui continuar
augmentant durant  aquesta per  aconseguir  reduir  el  dèficit  històric d’infraestructures
educatives a Eivissa.

Per tot això, el Grup Municipal Popular proposa al Ple l'adopció dels següents

ACORDS

1.- El Ple de l'Ajuntament d’Eivissa insta la conselleria d’educació del Govern de les
Illes Balears a restituir  immediatament els intèrprets de signes suprimits  als centres
educatius d’Eivissa.

2.- El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa insta la conselleria d’Educació del Govern Balear a
dotar  a tots  els  centres educatius d’Eivissa dels  ATE’s i  PT’s necessaris  per  poder



 

atendre tot l’alumnat de necessitats educatives, atenent les demandes i les peculiaritats
de cada centre.

3.- El Ple de l'Ajuntament d’Eivissa insta la conselleria d’Educació del Govern Balear a
crear  una  borsa  d’ATE’s  que  permeti  agilitzar  la  contractació  i  les  substitucions
d’aquests especialistes.

4.- El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa insta la conselleria d’Educació a reduir a un mínim
de 5 alumnes els requerits per a poder optar al programa de millora de l’ aprenentatge i
rendiment en secundaria dirigit a nens/nenes amb necessitats educatives especials.

5.- El Ple de l'Ajuntament d’Eivissa insta el Govern de les Illes Balears a contemplar la
partida pressupostària suficient en els pressuposts de la conselleria d’Educació de 2017
per a poder:

a)  -  Construir  les  urgents  infraestructures  educatives  següents:  un  nou  IES a  Vila,
l’ampliació del CEIP Sant Carles, un nou CEIP a Santa Eulària, 2a fase Quartó del Rei i
el CEIP Ses Planes a Cala de Bou.

b)- Contractar tot el professorat especialista ( PT’s, ATE’s, Intèrprets de llenguatge de
signes) per atendre l’alumnat de necessitats educatives especials.

c) - Suprimir les barreres arquitectòniques dels centres educatius d’Eivissa, reformar i
ampliar tots els centres educatius que ho necessitin, especialment els més vells (Ceip
Sant Jordi, Ceip Can Misses, Ceip Sant Ciriac, Escola d’Arts, etc.).

Eivissa, a 26 de setembre de 2016

Sgt. Virginia Marí Rennesson

Portaveu del Grup Municipal Popular

Ajuntament de Eivissa

Introduïdes modificacions en el text de la moció inicialment presentada, es va sotmetre
a votació el següent text resolutiu:

1.- El Ple de l'Ajuntament d’Eivissa insta la conselleria d’educació del Govern de les
Illes Balears a restituir  immediatament els intèrprets de signes suprimits  als centres
educatius d’Eivissa.

2.- El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa insta la conselleria d’Educació del Govern Balear a
dotar  a tots  els  centres educatius d’Eivissa dels  ATE’s i  PT’s necessaris  per  poder
atendre tot l’alumnat de necessitats educatives, atenent les demandes i les peculiaritats
de cada centre.

3.- El Ple de l'Ajuntament d’Eivissa insta la conselleria d’Educació del Govern Balear a
crear  una  borsa  d’ATE’s  que  permeti  agilitzar  la  contractació  i  les  substitucions
d’aquests especialistes.



 

4.- El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa insta la conselleria d’Educació a reduir a un mínim
de 5 alumnes els requerits per a poder optar al programa de millora de l’ aprenentatge i
rendiment en secundaria dirigit a nens/nenes amb necessitats educatives especials.

5.- El Ple de l'Ajuntament d’Eivissa insta el Govern de les Illes Balears a contemplar la
partida pressupostària suficient en els pressuposts de la conselleria d’Educació de 2017
per a poder:

a) - Construir les urgents infraestructures educatives següents: un nou IES a Vila.

b)- Contractar tot el professorat especialista ( PT’s, ATE’s, Intèrprets de llenguatge de
signes) per atendre l’alumnat de necessitats educatives especials.

c) - Suprimir les barreres arquitectòniques dels centres educatius d’Eivissa, reformar i
ampliar tots els centres educatius que ho necessitin, especialment els més vells (Ceip
Can Misses, etc.).

Intervencions:

Sr. Minchiotti: Les persones, a part d’altres coses, necessiten educació de qualitat, i en
aquest sentit han presentat aquesta moció. No és catastrofisme sinó que és una realitat
que  hi  ha  448  alumnes  més  a  les  pitiuses,  11  barracons  més,  no  un  institut  de
secundària nou per a Vila, que l’equip de govern va recolzar negant la moció que va
presentar aquí el grup popular. Per tant varen recolzar estar d’acord en que no hi hagi
més infraestructures de secundària a l’Illa d’Eivissa aquesta legislatura.

L’equip de govern recolza al Govern, i aquest va dir que restituiria als intèrprets per a
nens amb problemes d’audició, però encara no ho han vist. En aquest sentit creu que el
primer punt de la moció és molt encertat, perquè demana al Govern que els restitueixi
immediatament.

En definitiva el que es diu en aquesta moció és menys gestos i més gestió, perquè la
seua gestió, a part de ser peresosa, ara ja té conseqüències negatives.

Estan d’acord amb el canvi unilateral de la Conselleria, que fa un mes va dir que els
nens amb problemes de conducta, ara no necessiten ATE’s que els hi basta amb un PT.

La borsa d’ATE’s que està creada la va fer l’octubre de 2014 el PP, hi havia 55 places
creades i dotades, però d’aquestes l’any passat en varen acomiadar 5, perquè no els
tornen a contractar? Les places segueixen allí creades i dotades.

Respecte a reduir a un mínim de 5 alumnes els requerits perquè el centre es pugui
acollir al programa de millora de l’aprenentatge i rendiment en secundaria. Això és molt
important,  ara  són  10  alumnes  els  requerits,  perquè  afecta  directament  a  les
infraestructures locals del municipi. Hi ha centres que en tenen sis, set o vuit, però com
que no arriben a 10 no tenen dret, si es baixa a 5 obliguen al Govern Balear a posar el
professional  corresponent.  L’equip  de govern  ha de negociar  perquè no defensa el
municipi en aquest sentit.

Tornen  a  insistir  en  instar  al  Govern  que  es  contempli  una  partida  pressupostària
suficient en el 2017, per a un nou institut de secundària a Vila, perquè volen que quedi
de manifest la negativa de l’equip de govern, i si voten que no a aquest punt ja serà la
tercera vegada que es neguen a demanar un nou institut.



 

Hi  ha  punt  molt  important  en  el  cinc  que  és  el  tema  de  suprimir  les  barreres
arquitectòniques i el manteniment. 

Es necessiten actuacions, més ganes i més ímpetu en aquesta Conselleria, i per això
presenten aquesta moció que espera que sigui votada.

Sr. Villalonga: Li pareix molt bé la moció. Demana que treguin els centres dels altres
municipis i la votarà.

Sra. Mengual: És impactant la intervenció del Sr. Minchiotti en la presentació d’aquesta
moció.

L’any 1998 des del Ministeri  d’Educació varen transferir les competències al Govern
Balear, sense prou sous, cosa que reclamen cada dia, i l’educació a Eivissa havia anat
millorant  paulatinament,  en  condicions  laborals,  en  infraestructures,  en  atenció  a la
diversitat, en inclusió a l’alumnat, fins que el PP en la legislatura 2011-2015, varen ser
aterradores les seues decisions al voltant d’educació, la seua poca sensibilitat i consens
i  les  retallades  significatives,  contra  la  comunitat  educativa,  contra  l’atenció  a  la
diversitat.

Tots i cadascun dels punts de la moció els voten en contra, perquè els hi diu que no
gestionen, i realment la seua tasca ha estat totalment activa des del minut u des que
entraren en el govern.

El curs 2012-2013 hi va haver una reducció de 114 professors a Eivissa, i han anat
augmentant aquesta retallada tant significativa, perquè a Eivissa a l’inici de curs les
infraestructures tenen una mancança que va pal·liant-se, però que la inactivitat i les
decisions contra la comunitat educativa varen ser desastroses dins del govern del PP.

Sr. Minchiotti: És una vergonya la seua argumentació.  Diuen que han invertit  molt
més, un milió d’euros. La legislatura anterior, sap que costen dos instituts, tres centres
de primària, l’ampliació de dos centres de primària, tot això costa mes d’un milió. Qui ha
invertit durant quatre anys molt més que vostès, de moment és el PP.

Diu que ha contractat cent i escaig professors, i el que li ha permès contractar aquests
professors ha set el pacte d’estabilitat d’octubre de 2014 deixat pel PP. La Sra. Mengual
no ha negociat cap pacte d’estabilitat.

A vegades té la sensació de que la Sra. Mengual viu a un univers paral·lel, perquè no
està al carrer amb la gent i veient  els problemes que té. Com pot negar-se a votar
aquests punts que no són d’un partit sinó que són de tota la ciutadania, perquè és el
que està demanant la gent. Perquè no volen ser reivindicatius amb el Govern Balear i
no defensen primer al municipi?

Està d’acord amb el que demana el Sr. Villalonga, i en el punt 5 a) deixar la primera
frase,  i  en el  c)  deixar només Ceip Can Misses,  i  treure tots els que no siguin del
municipi,  que a l’esperit  hi  estant  però en la forma és veritat  que aquest  Ple no té
competències sobre ells.

Sr.  Villalonga: Si  presentés  aquesta  mateixa  moció  i  la  tractés  molt  suaument,  la
votarien a favor?



 

Sra.  Mengual: El  Sr.  Minchiotti  diu  que  el  PP va  construir  moltes  infraestructures.
Segurament  varen inaugurar  la  majoria  dels  centres  educatius  que anomenen  a  la
moció però ja estaven fets.

Els mateixos punts de la moció els varen tractar la setmana passada en el Consell
Escolar Insular, i per múltiples i diverses raons no es va considerar, tal i com estaven,
que es portessin al Consell Escolar de les Illes Balears.

Pel que fa a tots els punts de la moció vol comentar el  següent:  1.  Aquest curs la
majoria  de  l’alumnat  que  té  una  dificultat  sensorial  auditiva,  té  a  la  seua  atenció
professorat de pedagogia terapèutica format en llenguatge de signes. Una ATE que feia
la feina de llenguatge de signes s’ha considerat que no era una figura suficientment
reconeguda.  Pràcticament  la  totalitat  de  l’alumnat  amb  deficiència  auditiva  porta
implants coclears o audiòfons, i en general l’associació de sords recomana que, per
fomentar la seua autonomia, tenguen aprenentatge de llenguatge a través de la lectura
labial, i no aquesta dependència que genera quant hi ha poques persones que dominen
una llengua determinada, com és el llenguatge de signes.

2. Tota la informació de recursos que necessiten els centres, s’inclou en una plataforma
digital que depèn de la Conselleria d’Educació, i la Conselleria ha dotat del professorat
necessari segons les necessitats plantejades pels professionals que fan el diagnòstic.

3.  L’any  passat  es  va  obrir  un  termini  perquè  s’apuntés  el  personal  que  tenia  la
qualificació necessària, i ara s’està acabant el barem aquesta borsa. Sí que és cert que
des de l’any 2009, hi ha 50 ATE’s a Eivissa i 3 a Formentera, i aquesta plantilla, que
depèn de funció pública i no d’educació, seria desitjable que augmentés.

4. Crida l’atenció que  un govern que ha reduït plantilles i ha incrementat ràtios, que ara
demani per a un curs per poder optar al programa de millora de l’aprenentatge, que
segons la  llei  que defensa el  PP es  necessiten  10  alumnes,  no  saben amb quina
argumentació haurien de ser 5. Si fa falta que siguin 5 i es considera adequat, es pot
negociar amb cada centre. Per tant no veuen perquè han de sol·licitar que a partir de 5
es constitueixi un grup.

5. Aquesta decisió ja es va prendre en el Ple del Consell Escolar Insular, que és el lloc
on  està  representada  tota  la  comunitat  educativa,  i  allí  s’han  fet  les  demandes
oportunes,  i  consideren  que  aquí  no  és  l’espai  adequat.  Per  exemple,  una  de  les
demandes del  Consell  Escolar  Insular  és  la  creació  d’un  mapa escolar,  en  el  qual
s’identifiquin i es valorin totes les infraestructures educatives que siguin necessàries per
a l’illa. Per tant, aquest mapa escolar és una de les prioritats del Consell Escolar Insular
i l’han demanat al Govern Balear, pel que fa a la construcció de les infraestructures
urgents. També s’està fent tot el tema del professorat especialista, i vol destacar que la
delegada  d’educació  ha  manifestat  un  tarannà  dialogant  que  li  agraeixen  molt
representants de la comunitat educativa, ja que, en cada reunió, veuen el seu esforç
per aconseguir per Eivissa tot el que realment fa falta.

Estan  d’acord  en  què  s’han  de  suprimir  les  barreres  arquitectòniques.  És  una
competència del Govern Balear juntament amb les infraestructures, i és un tema en el
qual  hi  estan  treballant  des  del  primer  dia  des  de  l’Ajuntament.  Les  competències
pròpies volen assumir-les i  fer-ho bé,  i  les competències pròpies del Govern Balear
també volen que es faci responsable del que li correspon.

Per tot això consideren aquesta moció totalment innecessària, perquè no aporta res a
tot el que està fent aquest Ajuntament i la comunitat educativa del municipi i de l’illa.



 

També tenen un compromís del Govern Balear de reservar una partida per millorar les
infraestructures del municipi, i aquest compromís existeix perquè ha set una exigència
de l’equip de govern.

 

8.-  Proposta  de  resolució:  MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL
POPULAR  DE  L'AJUNTAMENT  D'EIVISSA SOBRE  PROPOSTA  D'ACORD  PER
REALITZAR  UN  INVENTARI  DETALLAT  D'EQUIPAMENTS  I  INSTAL•LACIONS
MUNICIPALS PER DOTAR-LOS D'UN ÚS ADEQUAT, OPTIMITZAR ELS RECURSOS
I  PODER  ATENDRE  PETICIONS  D'AJUDA SOCIAL  I  /  O  DE  COL•LABORACIÓ
D'ENTITATS I ASSOCIACIONS

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 9, En contra: 12, Abstencions: 0, Absents: 0

 A favor Antonio Villalonga Juan

Jacobo María Varela de Limia Chorda

Joan Tur Ripoll

Juan Flores Jiménez

Lourdes Cardona Ribas

Maria Fajarnés Costa

Pablo Garriz Galvan

Virginia Marí Rennesson

Álex Minchiotti Fábregas



 

En contra Agustín Perea Montiel

Elena López Bonet

Estefanía Torres Sánchez

Gloria Corral Joven

Ildefonso Molina Jiménez

Jose Juan Tur Cardona

Juan José Hinojo Domene

Juan Ribas Ferrer

Maria del Carmen Boned Verdera

Montserrat Garcia Cuenca

Rafael Ruiz González

Vicenta Mengual Lull

Abstencions ---

Absents ---

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT
D'EIVISSA SOBRE PROPOSTA D'ACORD PER REALITZAR UN INVENTARI

DETALLAT D'EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS PER DOTAR-LOS
D'UN ÚS ADEQUAT, OPTIMITZAR ELS RECURSOS I PODER ATENDRE PETICIONS

D'AJUDA SOCIAL I / O DE COL·LABORACIÓ D'ENTITATS I ASSOCIACIONS

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 i aprovació la següent MOCIÓ.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'Ajuntament d'Eivissa disposa d'una gran quantitat d'equipaments i immobles que no
s'utilitzen o que es troben infrautilitzats, començant, per exemple, pel propi edifici de
Plaça d'Espanya, 1.

La present moció pretén abordar els possibles usos que puguin donar-se als edificis
municipals buits i també permetrà conèixer els projectes sobre els quals està treballant
actualment l'equip de Govern i la seva possible ubicació en aquestes instal·lacions.



 

Un breu repàs als  edificis  de propietat  municipal  inclouria la  casa de sa Coromina,
declarada Bé d'Interès Cultural (BIC) i on l'equip de Govern ja va anunciar el passat
mes de març la seva intenció de reubicar el Casal de Dones. Igualment, podria haver
resultat una decisió encertada destinar aquestes instal·lacions a la creació d'un centre
d'artesania i oficis tradicionals, per ser aquest edifici un tros de la història de la nostra
ciutat.

La  sala  ubicada  al  carrer  Santa  Creu,  a  Dalt  Vila,  podria  destinar-se  a  local
d'exposicions,  sense  solapar  les  seves  activitats  amb  el  mateix  Museu  d'Art
Contemporani d'Eivissa, i acollir, per exemple, mostres de ceràmica local.

Situada al número 34 del carrer Music Fermí Marí es troba la casa pagesa de can
Casals, que va ser adquirida per l'Ajuntament d'Eivissa el 2007, atenent al seu valor
històric i arquitectònic. La intenció era destinar-la a usos públics i, tot i que sembla que
hi hagi problemes per inscriure-la en el Registre de la Propietat, resultaria un espai ideal
per acollir projectes de caràcter social.

L'antic edifici de Sanitat, situat al final del carrer de la Mare de Déu i que va ser Casa de
la Joventut, va ser proposat durant l'anterior mandat com Museu de la Pesca.

Tots ells se sumen a altres edificis i immobles de menys valor històric o cultural però
que podrien acollir  algunes d'aquestes propostes o altres i  /  o adequar per atendre
peticions d'entitats i associacions de caràcter social, cultural o assistencial que sol·licitin
ajuda a l'Ajuntament.

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

ACORD

El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda realitzar un inventari detallat d'equipaments i
instal·lacions municipals que no s'utilitzen o es troben infrautilitzats, amb la finalitat de
dotar-los d’un ús adequat, optimitzar els recursos municipals i poder atendre peticions
d'ajuda social i/o de col·laboració d’entitats i associacions.

Eivissa, a 26 de setembre de 2016

Sgt. Virginia Marí Rennesson

Portaveu del Grup Municipal Popular

Ajuntament de Eivissa

Intervencions:

Sra. Cardona: Amb aquesta proposta el grup municipal Popular vol arribar a un acord,
per  poder  realitzar  un  inventari  detallat  de  tots  els  equipaments  i  instal·lacions
municipals, per poder-los dotar del seu ús adequat utilitzant tots els recursos, i poder
atendre peticions d’ajuda social i/o de col·laboració amb entitats i associacions.

Amb aquesta moció pretenen abordar els possibles usos que es poden donar a aquests



 

edificis municipals que estan buits, i que inclouen béns tant de valor històric o cultural
com  altres  que  tenen  menys  valor,  i  que  poden  atendre  peticions  d’entitats  no
governamentals i associacions de caràcter social, cultural, assistencial, que demanen
ajuda a l’Ajuntament. Ja que els consta que hi ha hagut una sèrie d’associacions que
han demanat aquesta ajuda i se’ls ha dit que no.

Per tot això i per evitar aquestes situacions, plantegen aquest acord.

Sr.  Villalonga: Els  hi  pareix  molt  bé  la  moció.  Ja  en  el  seu  programa  electoral
proposaven que l’Ajuntament de la Plaça d’Espanya es convertís en un centre per a
artistes i museu per a la ciutat, se li donés un altre ús i s’optimitzés l’ús que se li està
donant actualment.

Sra.  Boned: A l’edifici  de la Plaça d’Espanya, a quins espais  es refereixen que no
s’utilitzen? És un edifici d’ús administratiu, a part de les regidories que hi ha, tenen sa
cova que ara mateix està tancada, i estan estudiant si se li pot donar un altre ús que no
sigui  ús  administratiu.  En  aquest  edifici  de  la  Plaça  d’Espanya  hi  ha  bastant  de
moviment, si fan bodes en el claustre, en el refectori, es fan exposicions, concerts de
ciutats patrimoni, actes de festes de la terra, etc.

Després parlen de la casa de sa Colomina declarada BC. Al març varen declarar la
intenció de reubicar el Casal de Dones, i diuen que una decisió encertada podria ser un
centre d’artesania i  oficis  tradicionals,  perquè és un tros de la història de la ciutat.
Perquè durant els quatre anys que han estat en el govern no se’ls ha ocorregut fer res a
aquella casa? Des de març ja tenen l’avantprojecte d’aquesta casa, ja s’està treballant
amb el projecte definitiu,  per la qual cosa dins de poc ja començaran a treballar-hi.
Lamenten que no trobin encertada la idea de reubicar allí el Casal de Dones, i que
aquesta casa sigui un referent cap la igualtat a la ciutadania. No sap si saben que l’únic
Casal de Dones de tota Eivissa està en el municipi de Vila, i que la única regidoria que
es  diu  talment  d’igualtat,  la  tenen  a  l’Ajuntament  de  Vila,  per  tant  haurien  d’estar
orgullosos de què aquest  sigui  un dels  usos que se li  donarà a aquesta casa.  Així
mateix els convida a quE algun dia li facin una proposta, que estaria encantada de què
es preocupessin d’aquest matèria que hi ha molta feina a fer.

Si  pensen amb els  artesans,  els hi  recorda que el  grup popular  els  va ubicar a sa
Pedrera i allí estan.

La sala ubicada al carrer Santa Creu ja té un ús assignat, s’habilitarà com a magatzem
pedagògic del MACE, on hi haurà una sala didàctica, on es podran fer visites escolars, i
en un futur hi ha un projecte que contempla que també hi hagi un espai de serveis, per
a manteniment i restauració de les obres del museu.

La casa pagesa de can Casals, és un espai que encara està per consolidar. S’ha de fer
una inversió important per deixar-la en condicions optimes, per la qual cosa de moment
està previst fer-hi una actuació a la fatxada frontal de la casa que està en mal estat.

De l’antic  edifici  de Sanitat,  que va ser Casal  de Joves que està ubicat  a sa Riba.
Actualment  aquest  edifici  s’està  utilitzant  i  té  diversos  usos,  és  un  espai  que està
reservat per quant arriba l’ona de fred. També l’Associació de vesins de La Marina hi fa
teatre alguns dies a la setmana. I com hauran llegit en premsa, hi ha un projecte per fer
un Museu Marítim a la zona de sa Riba que l’equip de govern ja s’ha pronunciat i li
sembla molt bona idea.



 

Del llistat que demana el grup popular en aquesta moció ja el tenen, és una de les
primeres coses que varen fer quant varen entrar a governar. Per tant votaran que no a
fer l’inventari.  Els convida a consultar-ho donat que ja estan treballant  amb aquests
espais.

Sra. Cardona: Els pareix molt bé tot el que ha explicat la Sra. Boned. A la moció han
posat una sèrie d’exemples, no és que demanessin justificació de cadascun d’ells. Diu
que l’inventari està fet, li agradaria que els hi fessin arribar i que el posessin a l’abast de
tota la ciutadania, perquè pugui saber amb totes les instal·lacions que compta aquest
Ajuntament.

La Sra. Boned els ha demanat que quant tinguin alguna proposta en positiu que els hi
presentin  i  que  les  tindran  en  compte.  Li  vol  recordar  que  des  de  principi  de  la
legislatura han fet moltes propostes a cada Ple, i no aconsegueixen que se n’aprovi
cap, per la qual cosa seguiran insistint pensant que és pel bé dels ciutadans.

Amb aquesta proposta volien arribar a un acord. Si aquest inventari ja està fet, el posin
en coneixement de tots els que formen part d’aquest Ajuntament i dels ciutadans.

Sra. Boned: Sí que algunes de les propostes les aproven, però quan els hi ha parlat de
propostes es referia a igualtat que, de moment, no n’han presentat cap.

Li agradaria que li diguessin a quines associacions han dit que no.

Aquesta moció, encara que la Sra. Cardona cregui que està presentada en positiu, la
troba un poc cínica, perquè el PP no ha donat molt d’exemple amb optimitzar recursos
municipals, i de poder atendre peticions de la ciutadania, d’ajuda social, de col·laboració
amb entitats o d’altres associacions.

Des de la Regidoria de Participació Ciutadana, que és on tenen enregistrades totes les
associacions  de tots  els  àmbits  del  municipi  d’Eivissa,  atenent  diàriament  aquestes
peticions,  la  gran  majoria  demanen  espai,  saben  que  és  una  de  les  necessitats
principals de totes aquestes associacions, i estarien encantats de donar una solució a
totes aquestes demandes, però no sap si el grup popular es creu que tenen un gran
llistat de llocs lliures. A l’any i mig que porten governant, han signat convenis de cessió
d’ús com amb l’Institut d’Estudis Eivissencs, sa Colla de sa Bodega, sa Colla de Vila,
les Dones Progressistes, etc., això sense contar que estan regularitzant espais cedits
que estaven sense conveni.

 

9.-  Proposta  de  resolució:  MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL
POPULAR  DE  L'AJUNTAMENT  D'EIVISSA SOBRE  PROPOSTA  D'ACORD  PER
INSTAR AL CONSELL INSULAR D'EIVISSA A INICIAR ELS TRÀMITS PER A LA
DECLARACIÓ DE SA PEDRERA COM A ‘CENTRE D'INTERÈS ARTESANAL’

Favorable Tipus de votació: Ordinària

Unanimitat

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT



 

D'EIVISSA SOBRE PROPOSTA D'ACORD PER INSTAR AL CONSELL INSULAR
D'EIVISSA A INICIAR ELS TRÀMITS PER A LA DECLARACIÓ DE SA PEDRERA

COM A ‘CENTRE D'INTERÈS ARTESANAL’

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 i aprovació la següent MOCIÓ.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Centre Artesanal Sa Pedrera està ubicat a peu de murada, al barri de sa Penya, i
acull  deu  artesans  de  l'Associació  es  Juvert  que  cada  divendres,  durant  tot  l'any,
elaboren i exposen en aquest centre polivalent els seus treballs en bijuteria, pell, pintura
, esmalt, joieria, etc.

Al final de l’anterior mandat, l'Ajuntament d'Eivissa va adequar sa Pedrera com a Centre
de Producció d'Art i Artesania en què una desena de tallers d'artesans de l'Associació
Es Juvert, amb qui es va signar un conveni per a la cessió i gestió del seu ús, treballen
des de llavors en elaboració dels seus productes. Aquest projecte es circumscriu a la
participació dels artesans locals, residents tot l'any a Eivissa i que fabriquen i elaboren
artesanalment els seus productes.

Mitjançant aquestes activitats i propostes creatives es pretenia animar a la gent a pujar
fins a sa Pedrera i convertir-lo en un centre d'art viu i dinàmic, L'obertura de sa Pedrera
oferia a més una via per dinamitzar socialment i culturalment al barri de Sa Penya.
Paral·lelament,  aquesta  iniciativa  perseguia  també l’objectiu  de  donar  una  entitat  a
l'artesania de l'illa, a la tradicional i la que elaboren els ‘artesans urbans’ que han pres
els oficis antics i que s'han adaptat al dia d'avui:  joieria, espelmes, fusta, forja, cuir,
sabons, pintura en cera, esmaltat en metall, teler, miniatures i escultures.

L'artesania  tradicional  és  potser  la  manifestació  més  tangible  del  patrimoni  cultural
immaterial. La tasca de salvaguarda, en comptes de concentrar-se en la preservació
dels  objectes  d'artesania,  s'ha  d'orientar  sobretot  a  encoratjar  als  artesans  a  que
segueixin fabricant els seus productes i transmetent els seus coneixements i tècniques
a altres persones, en particular dins de les seves comunitats.

Igual  que  amb  les  altres  formes  del  patrimoni  cultural  immaterial,  l'objectiu  de  la
salvaguarda  consisteix  a  garantir  que  els  coneixements  i  tècniques  inherents  a
l'artesania  tradicional  es  transmetin  a  les  generacions  venidores,  de  manera  que
aquesta es segueixi practicant en les comunitats, com a mitjà de subsistència i com a
expressió de creativitat i identitat cultural.

En  aquest  sentit,  els  artesans  i  l'artesania  formen  part  de  la  història  d'Eivissa.
L'artesania actual és el resultat d'una evolució que comença amb el moviment hippy
dels anys seixanta i és l'altra cara de la imatge habitual dels llocs de carrer freqüentats
pels  turistes.  Resulta  evident  que l'artesania  eivissenca,  la  que segueix imaginant  i
fabricant les seves creacions, requereix una major projecció com a nova imatge de l'illa,
sense que la creació vitalista dels artesans es converteixi en un producte industrial.

Com recull  el  preàmbul  de la  Llei  4/1985,  de 3  de  maig  de 1985,  d'Ordenació  de



 

l'Artesania (BOE núm. 203, de 24 d'agost de 1985), «el procés de desenvolupament
econòmic  experimentat  a  les  Balears  en  dècades  recents  ha  gravitat  entorn  del
fenomen turístic. Aquesta circumstància ha suposat canvis substancials en l'esdevenir
de l'activitat artesana, desencadenant, en moltes ocasions, una acceleració creixent en
la producció d'alguns sectors amb la lògica deformació de resultats. Tal contingència
amenaça amb produir la desaparició de múltiples activitats, que constitueixen una part
important del nostre patrimoni cultural. L'artesania de les Illes Balears és un sector en
expansió, atès que la demanda dels seus productes, per raons turístiques, no només
s'ha mantingut, sinó que ha anat creixent paral·lelament a aquell, tot això en detriment
de la seva rellevància cultural i social; prova d'això és que la pervivència pura i primitiva
és escassa en la majoria de gremis».

Per  aquestes  raons,  el  Govern  balear  va  arbitrar  tota  una  sèrie  de  mesures  que
garanteixen la protecció i pervivència del sector artesà, creant un marc normatiu que ho
reguli, en les seves diferents facetes, com ara la possibilitat d'establiment de centres i
zones d'interès artesanal. La finalitat d’aquesta declaració és fomentar, donar suport i
promocionar al sector artesà, a fi de millorar les seves condicions de rendibilitat, gestió i
competitivitat.

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

ACORD

El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda instar el Consell Insular d'Eivissa a iniciar els
tràmits per a la declaració de sa Pedrera com 'Centre d'Interès Artesanal', amb l'objectiu
de garantir la protecció i pervivència del sector artesà de la ciutat d’Eivissa.

Eivissa, a 26 de setembre de 2016

Sgt. Virginia Marí Rennesson

Portaveu del Grup Municipal Popular

Ajuntament de Eivissa

Introduïdes modificacions en el text de la moció inicialment presentada, es va sotmetre
a votació el següent text resolutiu:

“1.- El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda instar el Consell Insular d'Eivissa a tramitar
el Reglament dels Artesans i posteriorment iniciar els tràmits per a la declaració de sa
Pedrera  com  'Centre  d'Interès  Artesanal',  amb  l'objectiu  de  garantir  la  protecció  i
pervivència del sector artesà de la ciutat d’Eivissa.

2.- Ampliar la promoció i la publicitat de les actuacions que es realitzin.»

Intervencions:

Sra. Cardona: Com tots saben aquest centre cultural està ubicat a peu de les murades,
en el barri de sa Penya i acull als artesans que pertanyen a l’Associació Es Juvert, que
acudeixen el divendres de cada setmana, durant tot l’any a elaborar i exposar les seues



 

peces, tant de bijuteria, de pell, de joieria, etc. Al final del darrer mandat l’Ajuntament va
firmar un conveni amb aquesta Associació, per a la cessió i gestió del seu ús.

Amb aquest obertura, a més de donar suport a l’artesania d’Eivissa, el que es pretén
també és  ajudar  a dinamitzar  tota  aquella  zona,  cosa que l’actual  equip de govern
comparteix perquè varen recolzar la seua obertura al juliol de 2015.

No fa falta recordar que els artesans i l’artesania formen part de la història d’Eivissa,
que  és  el  resultat  d’una  evolució  que  comença  amb el  moviment  hippy  dels  anys
seixanta, que és imatge dels nostres carrers i per a tots els turistes que visiten la ciutat,
proporcionant totes les seues creacions artesanals i evitant que les seues produccions
acabin convertint-se en productes industrials.

L’artesania és un sector amb expansió, atesa la demanda de tots els visitants i per la
seua rellevància cultural i social.

Per aquestes raons el Govern Balear va arbitrar una sèrie de mesures que garanteixen
la  protecció  i  perseverança  del  sector  artesà,  creant  totes  les  seues  catalogacions
establint el marc objectiu, perquè cadascú tingués la categoria que ha de tenir.

Per tot això demanen al Ple que acordi instar al Consell Insular d’Eivissa a iniciar els
tràmits  per  a  la  declaració  de  sa  Pedrera  com a  ‘Centre  d’Interès  Artesanal’,  amb
l’objectiu de garantir la protecció i pervivència del sector artesà de la ciutat d’Eivissa.

Sr. Villalonga: Recolzarà la moció, però vol demanar que s’incloguin dos punts, perquè
no serveix de res declarar el centre d’interès artesanal sa Pedrera si no se sap què s’hi
fa dins. Els punts serien que “  L’Ajuntament donarà publicitat als actes organitzats en el
lloc, i que s’indicarà adequadament mitjançant rètols i/o follets i demés material turístic
sobre l’existència d’aquest centre “.

Sra. Corral: S’alegra molt que preguntin per sa Pedrera, ja que no els ha vist molt per
allí, a pesar de que ja han celebrat varies exposicions i esdeveniments.

Varen obrir el centre de sa Pedrera al juliol de 2015, entre altres coses, perquè tenien
damunt  a  la  Comissió  dels  Fons FEDER,  i  si  aquest  centre  no s’hagués posat  en
funcionament degudament, l’Ajuntament hagués tingut que tornar, aproximadament, un
milió d’euros d’aquests fons que s’havien donat per fer aquest centre.

Hi han fet vàries exposicions, algunes monogràfiques, altres dedicades obertes a més
artistes, a part del col·lectiu Juvert, als quals han de donar les gracies perquè estant
posant tot el seu esforç per treure’l endavant.

Sí que li donen publicitat, de fet hi ha un flyers exclusius de sa Pedrera, i en el nou
mapa de llocs especials també està inclòs. A part d’això quant van a celebrar-hi algun
tipus d’acte ho publiquen amb cunyes de premsa, i durant els mesos de juliol i agost
han mantingut  una parada de degustació de productes locals  en el  Mercat  Vell,  on
també se  subministrava  a  totes  les  persones  interessades aquests  flyers  sobre  sa
Pedrera perquè poguessin visitar-la.

Hauran de rebutjar la moció perquè, tal i com està redactada, no poden acceptar-la ja
que, en aquests moments, el Consell no té reglament per poder fer la declaració del
centre com a d’interès artesanal. Els han dit que treballaran en això, i poden tenir per
segur que igual que varen treure les cartes d’artesans després d’un munt d’anys, també



 

trauran això i esperen que en breu sigui una realitat.

Sra.  Cardona: No tenen res  en contra  en incloure  les propostes  que ha fet  el  Sr.
Villalonga.

Si varen poder reinaugurar aquest centre el juliol de 2015, va ser perquè l’anterior equip
de  govern  va  passar  la  inspecció  dels  fons  FEDER.  De  tota  manera  els  hi  dona
l’enhorabona a l’equip de govern perquè en un mes varen aconseguir obrir-lo.

Respecte  a què el  Consell  no té la  competència,  coneix  molt  bé  aquest  reglament
perquè li va tocar fer feina amb ell en la seua etapa del Govern.

Quant a les cartes d’artesans, va ser el PP qui ho va tirar endavant, perquè els darrers
anys havia estat aturat, i era una reclamació constant que tenien.

El reglament que s’ha de redactar, fa un any que estava pràcticament fet, i els artesans
hi  estaven d’acord.  Si  no  el  tiren  endavant  és  perquè no  tenen ganes de  prendre
decisions.

Sr.  Villalonga: La  seua  proposta  seria:  1.  El  Ple  de  l’Ajuntament  acorda  instar  al
Consell la finalització del reglament, i una vegada finalitzat iniciar els tràmits per a la
declaració .....”

Demana a la Sra. Corral si li pot indicar quanta gent a pujat, en unitat o en desenes, tal
vegada haurien de ser centenars les que pugin, pel cost que ha tingut tant generar-lo
com mantenir-lo. Creu que sempre es podria potenciar més no només en follets, sinó
incloent-ho a la resta de promoció turística, i posar més rètols perquè la gent que pugi
Dalt Vila pel rastrillo coneguin que hi ha aquest centre.

Sra.  Corral: Precisament  els  cartells  indicatius  per  pujar  a  sa  Pedrera  ja  estan
encarregats. L’any passat sí que varen tenir una major promoció, degut a què hi havia
un  servei  de  calessins  que  podia  pujar  als  visitants  des  del  Mercat  Vell  fins  a  sa
Pedrera. Aquest any no s’ha pogut utilitzar ja que no s’ha pogut ampliar aquest servei, i
esperen que per a l’any que ve puguin reprendre’l. Quan van a feries porten els follets
de sa Pedrera, de fet ho estan utilitzant no només per als artesans, en el mes d’octubre
el torneig d’escacs també se celebrarà a sa Pedrera. És un espai que l’equip de govern
està decidit a utilitzar-lo perquè és un espai fantàstic.

En referència a modificar la moció li  pareix correcte si  es diu que, una vegada que
estigui redactat el reglament puguin instar al Consell.  

 

10.- Proposta de resolució: MOCIO EPIC PLE POSIDONIA

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària.

A favor: 1, En contra: 12, Abstencions: 8, Absents: 0



 

 A favor Antonio Villalonga Juan

En contra Agustín Perea Montiel

Elena López Bonet

Estefanía Torres Sánchez

Gloria Corral Joven

Ildefonso Molina Jiménez

Jose Juan Tur Cardona

Juan José Hinojo Domene

Juan Ribas Ferrer

Maria del Carmen Boned Verdera

Montserrat Garcia Cuenca

Rafael Ruiz González

Vicenta Mengual Lull

Abstencions Jacobo María Varela de Limia Chorda

Joan Tur Ripoll

Juan Flores Jiménez

Lourdes Cardona Ribas

Maria Fajarnés Costa

Pablo Garriz Galvan

Virginia Marí Rennesson

Álex Minchiotti Fábregas

Absents ---

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 la actualidad, la Autoridad Portuaria de Baleares autoriza el fondeo a diversas
embarcaciones  enfrente  de  ses  Figueretes  y  entre  los  islotes  Negre,  ses  Rates  y
Malvines Nort.

Que estos fondeos, producen con el arrastre de cadenas y anclas la devastación de la
pradera  de  Posidonia  oceánica.  Siendo  este,  uno  de los  cuatro  bienes  declarados
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que merece una protección y cuidado
especial.

Que además estos fondeos suponen en la práctica el establecimiento de discotecas
flotantes  que  ocasionan  permanentes  molesticas  por  contaminación  acústica  a  los
vecinos de Figueretes y Puig des Molins.

SOLICITA

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

PROPUESTA DE ACUERDO

Que en relación al área marítima situada enfrente a ses Figueretes y entre los islotes
Negre, ses Rates y Malvines Nort:

1.El Ayuntamiento de Eivissa insta al Consorcio Eivissa Patrimonio de la Humanidad a
efectuar  las acciones oportunas para recuperar  la  Posidonia oceánica.  Para ello  se
incluirá este asunto, en el orden del día de la próxima reunión de la Junta Rectora,
indicando:

a.  La  solicitud  al  organismo  competente  de  un  informe  y  presupuesto  sobre  las
posibilidades de repoblación de la Posidonia.

b. Reserva en el presupuesto del Consorcio de una partida destinada a tal fin.

c. La repoblación de la Posidonia, en cuanto sea técnicamente posible.

2.El Ayuntamiento de Eivissa solicita a la Autoridad Portuaria de Baleares la denegación
de  fondeo  de  embarcaciones,  así  como  sancionar  a  aquellas  que  fondeen  sin  el
oportuno permiso.

Eivissa, a 23 de Septiembre de 2016



 

Antonio Villalonga Juan

Intervencions:

Sr. Villalonga: Aquesta moció pretén que aquest Ajuntament insti al Consorci Eivissa
Patrimoni  de  la  Humanitat,  a  que  efectuï  les  accions  oportunes  per  recuperar  la
posidònia oceànica, i que s’inclogui aquest assumpte a l’ordre del dia de la propera
reunió de la Junta Rectora.

El fondeig de diverses embarcacions enfront de ses Figueretes, entre els illots Negre,
ses Rates i Malvines Nord, que van arrasant poc a poc la posidònia de la zona, i a més
es converteixen en discoteques flotants, que es motiu de queixa tant de vesins de ses
Figueretes com des Puig des Molins.

La moció també pretén que l’Ajuntament sol·liciti a l’Autoritat Portuària la denegació de
fondeig  d’embarcacions,  així  com sancionar  a  aquelles que fondegin sense l’oportú
permís.

Sr.  Tur  Ripoll: En aquest  cas  l’Ajuntament  no  té competències  quan al  tema dels
fondeigs, ho té que regular l’Autoritat Portuària.

El grup popular ja va proposar en una altra moció són els fondeigs ecològics, com es
pretén fer a Talamanca que es facin també a aquesta zona, i això ho demana també
l’associació de vesins.

Quant al que és competència de l’Autoritat Portuària, tots els ports han de tenir una
zona reservada als vaixells de càrrega, perquè a aquests no se’ls hi pot posar una boia
ecològica perquè hauria de ser d’unes dimensions enormes.

Està clar que quant hi hagi boies ecològiques i estiguin regulades, la posidònia deixarà
de patir.  S’abstindran perquè consideren  que no és  competència  de l’Ajuntament,  i
perquè ja havien proposat que es fessin fondeigs ecològics a aquells zona, per tenir-hi
un atractiu més pels locals de la zona per a l’arribada de turistes de bon ambient.

Sra. García: Es veu clarament que l’equip de govern està preocupat per la posidònia i
pel medi ambient.

En relació a la primera proposta d’acord del Sr. Villalonga, des de l’equip de govern ja
se li  ha dit  en diverses ocasions, en resposta a altres mocions del seu grup, que el
Consorci és un ens municipal que va ser creat perquè les administracions més grans
ajudin a la més petita a mantenir els béns protegits directament, o que estiguin a la
seua zona d’influència dins del  terme municipal.  La zona que està demanant el  Sr.
Villalonga no està inclosa, ni a l’àmbit protegit ni a la seua zona d’influència. Com poden
demanar al Consorci que pagui una cosa que no és patrimoni de la humanitat?

A la segona proposta d’acord demana que l’Ajuntament ho sol·liciti a l’Autoritat Portuària
la denegació de fondeig d’embarcacions, ja ho han fet,  gracies al posicionament de
l’Ajuntament i a la insistència de l’Alcalde, tant de paraula com per escrit, perquè s’han
enviat un munt d’escrits a l’Autoritat Portuària i a la Comandància de Marina, demanant
que es regulin els fondeigs. Pensa que Autoritat Portuària ha canviat de criteri i ja no
deixa fer fondeigs a vaixells dins de la badia, i a més s’ha compromès amb el Consell a
la instal·lació de fondeigs ecològics, precisament a la zona de A2 enfront als illots als



 

quals fa referència el Sr. Villalonga.

Com que la primera proposta no és possible donat que el Consorci no pot fer aquest
treball, i respecte a la segona proposta ja estan fent el que demana, el seu vot serà en
contra.

Sr. Villalonga: L’Alcalde va explicar que comprèn que puguin fer fondeig vaixells de
càrrega, que momentàniament no poden entrar en el Port, però el que no pot ser que
fondegin  mega  iots  durant  quinze  dies  seguits  a  un  lloc  que  és  patrimoni  de  la
humanitat. Si tenen un consorci amb un pressupost, que no és una entitat municipal,
està participat pel Consell, Govern i Ajuntament. El Consorci, del seu pressupost de 42
milions, podria destinar algo en repoblar de posidònia la badia de ses Figueretes.

Respecte al punt dos, les boies ecològiques són compatibles amb aquesta moció, i s’hi
podria afegir, “... excepte els que estiguin fondejats en boies ecològiques”, evidentment
aquests tindran permís, però la qüestió aquí, i és totalment inconcebible, és que algú
fondegi en una boia ecològica i munti la discoteca. Fondejar a una boia ecològica ha de
tenir un requisit, com és el tema de la remor.

El que volen tots és que no hi hagi remor i que la posidònia estigui protegida, i que a
més es pugui repoblar. Probablement qui l’ha pot repoblar és el Consorci que és qui té
pressupost. Vol recordar que la posidònia és un dels quatre béns declarats.

L’omple  de  satisfacció  quan  llegeix  les  declaracions  del  Sr.  Alcalde  parlant  de  les
preocupacions que té con la posidònia, llavors aquest és el moment i després en el
Consorci, per començar a treballar.

Sr. Ruiz: Està content de que el Sr. Villalonga s’alegri  del que diu. Per matisar les
paraules que el Sr.  Villalonga intenta portar  al  seu camp, vol  dir-li  que la posidònia
declarada patrimoni de la humanitat és la del parc natural de ses Salines, que no és el
cas  de Talamanca  i  ses  Figueretes.  Ja  els  hagués  agradat  perquè  tindrien  menys
problemes. El que està clar és que la pradera de posidònia de Talamanca té un valor
mediambiental com a poques, i en això estan treballant.

Sr. Tur Ripoll: El grup popular va proposar que es fessin aquests fondeigs ecològics,
però es nota que quant el Sr. Villalonga parla de repoblar es nota que no ha fet busseig
per la zona, perquè té dubtes on es pot repoblar ja que aquella zona, a pesar de la
pressió que té, està bastant bé. Per la qual cosa no sap perquè han de dedicar sous a
fer una cosa que no és competència municipal.

Instar a les institucions sí, perquè es facin els fondeigs i que es regulin, a pesar que a la
zona de ses Figueretes la posidònia encara no està degradada. Mantenen l’abstenció.

Sra.  García: La  UNESCO diu  que  patrimoni  de  la  humanitat  són  les  praderes  de
posidònia del parc natural de ses Salines.

El Consorci sempre està disposat a estudiar aquells projectes que li arriben per part de
les administracions competents,  referits a  la  resta de béns que estan inclosos a la
declaració. Projectes que siguin concrets i dirigits a l’àmbit protegit directament, o la
seua zona d’influència, i com ja li ha dit aquest no és el cas.



 

Li  sorprèn  que  després  de  totes  les  crítiques  que  ha  fet  el  Sr.  Villalonga  de  les
inversions del  Consorci,  que a criteri  seu no formen part  de la declaració,  com per
exemple Vara de Rey que sí que és una zona d’influència, ara demani que en posin en
el pressupostos del Consorci una àrea que ni siquiera figura a la declaració.

També li sorprèn que digui que el que s’ha de fer és replantar la posidònia, qui li ha dit
això?

Opina com el Sr. Tur que la posidònia de ses Figueretes no està tant deteriorada com la
de Talamanca.

També, des de l’Ajuntament, s’ha comunicat a totes les empreses consignatàries de
bucs que operen en el Port d’Eivissa, el descontent per les molèsties que causen als
vesins, i els hi han demanat que ho evitin. Creu que està més que fonamentada la raó
per la qual votaran en contra.

 

11.- Proposta de resolució: MOCIO EPIC INFORMES TECNICS

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 9, En contra: 12, Abstencions: 0, Absents: 0

 A favor Antonio Villalonga Juan

Jacobo María Varela de Limia Chorda

Joan Tur Ripoll

Juan Flores Jiménez

Lourdes Cardona Ribas

Maria Fajarnés Costa

Pablo Garriz Galvan

Virginia Marí Rennesson

Álex Minchiotti Fábregas



 

En contra Agustín Perea Montiel

Elena López Bonet

Estefanía Torres Sánchez

Gloria Corral Joven

Ildefonso Molina Jiménez

Jose Juan Tur Cardona

Juan José Hinojo Domene

Juan Ribas Ferrer

Maria del Carmen Boned Verdera

Montserrat Garcia Cuenca

Rafael Ruiz González

Vicenta Mengual Lull

Abstencions ---

Absents ---

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 es una práctica habitual dentro de las administraciones públicas la solicitud de
informes externos.

Que estos informes, una vez redactados y entregados, no son públicos pese al elevado
coste para la administración que suponen, ni pueden ser consultados por la ciudadanía.

Que en aras de una mayor transparencia y mejor uso de los recursos municipales, es
preciso  que  dichos  informes  sean  públicos.  Además  también  debe  informarse  del
encargo de redacción, de la persona que lo efectúa, del coste del mismo y el abono de



 

su importe, tanto en la Comisión informativa oportuna como en la Web municipal.

SOLICITA

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

PROPUESTA DE ACUERDO

1. El Ayuntamiento de Eivissa acuerda:

a. Incluir en el siguiente orden del día de la Comisión correspondiente tras el encargo
y/o recepción de informes, la comunicación de la siguiente información:

i. Encargo.

ii. Departamento y/o persona que efectúa el encargo.

Iii. Objeto del mismo.

iv. Importe presupuestado.

v. Fecha de recepción.

vi. Abono del informe.

Vii. Informe íntegro.

b.La publicación en la web municipal de la información anterior, en el plazo máximo de
dos meses tras la celebración de dicha Comisión.

c.La publicación en la web municipal de la información anterior, en el plazo máximo de
seis meses, de los informes encargados y recibidos en las dos últimas legislaturas.

Eivissa, a 26 de Septiembre de 2016

Antonio Villalonga Juan

Intervencions:

Sr. Villalonga: En aquesta moció proposa que l’Ajuntament doni publicitat i informació
sobre aquells informes que s’han encarregat externament, que costen molts diners i que
acaben a un caixó sense que ningú sàpiga,  en molts del casos,  que es va pagar i
perquè, ni quin contingut tenia aquest informe, que tal vegada podria servir en altres
àmbits.

Per això proposa que s’inclogui a l’ordre del dia de cada Comissió, la informació en
relació a l’encàrrec i/o recepció de l’informe que correspongui en cada cas, i que en el
termini màxim de dos mesos des de la celebració de la corresponent Comissió,  es
publiqui a la web municipal. Considera que això s’ha de fer amb efectes retroactius, i



 

que  els  informes  encarregats  les  dues  últimes  legislatures,  també  haurien  d’estar
publicats perquè es pugui saber que s’ha encarregat.

Sr. Varela de Limia: Aquesta moció recull l’esperit d’altres que ha presentat el grup
popular durant aquest mandat.

Com no pot ser d’altra manera, tractant-se de temes que tenen a veure amb la claredat i
nitidesa en la gestió, el seu vot serà positiu. Si bé és veritat que els agradaria dir-li al Sr.
Villalonga que les mocions que presenta, siguin més pròpies i no tant paregudes a les
del grup popular.

Sr.  Molina: En  repetides  ocasions  han  dit  als  portaveus,  en  aquest  cas,  del  grup
popular,  en distintes mocions que han presentat  sobre aquest  tema, que l’equip de
govern que compleix per excés la llei de transparència, ha marcat la seua pròpia ruta en
aquest avanç, i aquest camí no passa per on diu l’oposició, passa per altre coses que
es van veient,  amb l’obertura del  portal  de participació,  amb la inclusió d’indicadors
propis en el portal de transparència, i amb moltes altres coses que veuran. Per això no
votaran a favor de la moció.

Tenen la informació de totes aquelles coses que es contracten a l’Ajuntament, tant en el
perfil  del contractant, com a l’apartat f2 indicador 70 del portal de transparència, on
figuren totes les relacions de pagament del que són contractes menors, per la qual cosa
no es pot parlar d’ocultació d’informació, perquè sense que això estigui requerit per la
llei l’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania. El Sr. Villalonga sap que com a
regidor té dret a l’accés als expedients, en determinades condicions, dret que exerceix
qual li pareix oportú i és compatible amb la feina dels treballadors de la casa. Quant
vulgui  veure alguna cosa ho demani,  perquè l’accés no se li  ha impedit  mai  a cap
document. Votaran que no a aquesta moció.

Sr. Villalonga: Per fer la seua feina ha de requerir documentació, per comprovar si el
que fan està dins la llei o no. Cada vegada que fa una afirmació té un paper darrera que
ho  corrobora,  per  la  qual  cosa  permetin  que  tingui  el  seu  dret  a  demanar  la
documentació que consideri oportuna.

No copia les mocions al grup popular, perquè no comparteix molts de conceptes dels
que fan amb la seua oposició.

Aquesta moció és perquè l’Ajuntament millori la publicitat dels seus informes, perquè no
entén perquè no es publiquen.

Sr. Varela de Limia: Reafirmen el seu vot a favor perquè creuen que és anar a favor de
la transparència.

Sr. Molina: L’equip de govern sí que copiarà el que estigui bé del Sr. Varela, i de tots
els  demés regidors  d’aquesta  sala,  perquè molts  d’elles  aporten moltíssimes coses
bones, inclús en alguna ocasió quant s’equivoca el Sr. Villalonga, aporta moltes coses
bones. Creu que aquí estan per ajudar-se i per fer que la ciutat sigui millor, i això s’ha
de reconèixer, no es pot menysprear el treball de moltes persones, de la manera que



 

creu que per error ha fet el Sr. Villalonga.

Sr. Villalonga guany les eleccions, sigui alcalde i publiqui el que vulgui. Mentrestant ara,
per sort o per desgracia, qui està a aquest costat, que és l’equip de govern decideix
com creu que han de fer determinades coses 

A les 11.30 hores es realitza un recés, reprenent-se la sessió a les 11,45 hores.

 

12.- Proposta de resolució: MOCIO PROPOSTA ACORD SES FIGUERES

Favorable Tipus de votació: Ordinària

Unanimitat

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

Actualmente, el barrio de Ses Figueres presenta numerosas deficiencias que deben ser
corregidas a la mayor brevedad posible, con el objeto de mejorar la calidad de vida de
sus residentes.

Los  aspectos  de  mejora  que  se  proponen,  provienen  de  conversaciones  con  el
vecindario y de visitas al barrio guiadas por los propios residentes, que han expresado
su preocupación por el estado de deterioro creciente en su barrio.

Como puede observarse, se trata de mejoras fundamentales en la que debiera ser la
normal conservación del barrio, para garantizar la adecuación en el uso del espacio a
los vecinos. En general, actuaciones de similares características a las que podemos
encontrar en otras zonas del municipio.

Por lo expuesto anteriormente, se

SOLICITA

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

PROPUESTA DE ACUERDO



 

El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Eivissa,  acuerda acometer  y/o  instar  a  la  institución
competente, para que efectúe las siguientes acciones en el barrio de Ses Figueres:

�Desbrozar las hierbas existentes sobre las aceras y demás vías públicas.

�Podar/cortar  aquella  vegetación  que  impida  una  correcta  circulación  del  tránsito
rodado y peatonal, así como la correcta visualización de las señales de tráfico.

�Eliminar las marcas viales sobre el asfalto que se encuentren en desuso.

�Realizar las obras oportunas para señalizar y proteger el paso de los peatones en el
tramo comprendido entre la rotonda de “Ses Torres” y el hotel “Playa Real”.

�Reparar los baches y demás socavones en las distintas calles.

�Reparar y/o reponer las baldosas de las aceras.

�Reparar las arquetas y tapas de alcantarilla y/o alumbrado.

�Retirar los carteles y/o señalizaciones privadas situados en zona pública.

�Instalar badenes en el tramo de la C/ Ses Feixes, próximo al cruce proveniente de
Talamanca.

�Limpiar los arcenes y demás zonas adyacentes a los viales.

�Limpiar los canales de Ses Feixes.

�Instalar papelera y banco en la parada de taxis.

�Sancionar a las empresas infractoras por la circulación de vehículos de gran tonelaje,
en  una  zona  de  paso  restringido,  causantes  en  gran  medida  de  los  baches  y
socavones.

Eivissa, a 26 de Septiembre de 2016

Antonio Villalonga Juan

Intervencions:

Sr. Villalonga: Aquesta moció pretén que l’Ajuntament faci una sèrie d’accions en el
barri de ses Figueres, o que insti a la institució competent que les faci. A continuació
llegeix la relació d’accions que creu que s’ha de fer en aquest barri.

Sr. Tur Ripoll: Li proposen una transaccional. Si el Sr. Villalonga s’ha donat una volta
per ses Figueres com veu que sí ha fet, li aconsella que faci el mateix per tots els barris
de la perifèria de la ciutat, ja que estan tots amb el mateix lamentable estat, per la qual
cosa demanen que això es faci en tots els barris. Hi ha una falta de manteniment, de



 

neteja, de seguretat, de voreres a tots els barris perifèrics. Si fa la proposta en aquest
sentit el grup popular la recolzarà totalment.

Sra. López: Si es manté com l’ha redactat el Sr. Villalonga, la votaran a favor. En canvi,
si accepta la transaccional del grup popular serà que no, perquè la casuística de cada
barri és completament diferent. No poden comparar l’exposició d’aquesta moció, com
per exemple Cas Mut que està pendent d’urbanitzar, o Illa Plana que està pendent d’un
pla parcial i d’un projecte d’urbanització. Estan d’acord en el fons de la proposta del Sr.
Tur, entenent que hi ha deficiències en tots els barris, però separant la singularitat de
cadascun  d’ells  perquè  no  creuen  que  sigui  adequat  tractar-los  tots  de  la  mateixa
manera. Estan d’acord en què s’ha de fer feina a totes les zones, però en aquest sentit
no poden votar a favor.

Si volen parlen de la moció que ha presentat el Sr. Villalonga, i els hi exposaran la
situació d’aquest  barri  i  l’opinió de l’equip de govern al respecte.  Els agradaria que
seguissin amb ses Figueres i en propers plens tractar els cas d’altres barris.

Sr. Villalonga: La qüestió és que el plantejament d’aquest tipus de mocions, és perquè
la  casuística  de  cada  barri  es  distinta,  hi  ha  molt  específiques  a  cada  una,  i  el
plantejament  és  anar  dedicant  cada  mes  a  un  barri  diferent  per  anar  resolvent
problemes.

Agraeix l’oferta d’ambdós grups, però considera deixar la moció com està i en el proper
ple en tindran una altra.

Sr.  Tur  Ripoll: Estan  d’acord  en  que  cada  barri  té  els  seus  problemes.  Votaran
igualment a favor.

Sra. López: Dona l’enhorabona al Sr. Villalonga, perquè creu que és la primera vegada
que no parlen del Port, Imvisa o el Cetis.

Vol aclarir-li algunes coses sobre els punts de la moció.

Quant al  desbrossament de les herbes i  la poda, això es fa regularment. Hi ha una
brigada específica que passa per tots els barris.

Quant a les marques vials, els clots, les senyalització i demés, van molt vinculats a les
obres d’un hotel de la zona. Una de les condicions de la llicència de la reforma d’aquest
hotel és que, una vegada que acabin l’obra, han de refer totes les voreres, reposar
l’asfalt, i se’ls ha obligat a fer un col·lector de pluvials que ve des del carrer de ses
Figueres, per recollir tota l’aigua que baixa de ses Torres i de l’altre carrer que nega tota
aquella part.

La competència quant a netejar els canals de ses feixes és del Consell, l’Ajuntament fa
un seguiment.

Respecte a les sancions,  s’han posat en torn a quinze multes a camions amb més
tonatge dels permès a aquella zona.

Vol recordar que dins dels projectes del fons d’impuls econòmic, faran una vorera a tot
el carrer de ses Feixes, des de ses Torres fins a l’antic Platja Real, també es pintarà el
pas  de vianants,  i  es farà un altre  col·lector  de pluvials,  perquè és  una zona molt



 

delicada cada vegada que plou.

 

13.- Proposta de resolució: MOCIO PROPOSTA ACORD ACCES AL PORT

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària.

A favor: 9, En contra: 12, Abstencions: 0, Absents: 0

 A favor Antonio Villalonga Juan

Jacobo María Varela de Limia Chorda

Joan Tur Ripoll

Juan Flores Jiménez

Lourdes Cardona Ribas

Maria Fajarnés Costa

Pablo Garriz Galvan

Virginia Marí Rennesson

Álex Minchiotti Fábregas



 

En contra Agustín Perea Montiel

Elena López Bonet

Estefanía Torres Sánchez

Gloria Corral Joven

Ildefonso Molina Jiménez

Jose Juan Tur Cardona

Juan José Hinojo Domene

Juan Ribas Ferrer

Maria del Carmen Boned Verdera

Montserrat Garcia Cuenca

Rafael Ruiz González

Vicenta Mengual Lull

Abstencions ---

Absents ---

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 el tráfico rodado en la zona portuaria de “La marina” debe ser efectuado por parte
del Ayuntamiento, ya que dicha zona carece de operaciones portuarias de transporte de
pasajeros  y mercancías.  Esta,  es una reclamación formulada desde hace años por
todos los grupos municipales, incluido el PSOE y GxE.

Que no existe en la actualidad convenio por escrito con la APB para regular el tráfico en
dicha zona; siendo, por tanto, una gestión de carácter arbitrario que sigue los intereses
económicos de la APB.

Que es fundamental que sea este Ayuntamiento quien controle el acceso rodado a esta
emblemática zona de la ciudad, en aras de atender las necesidades de la ciudadanía,



 

evitando  así  la  privatización  y  uso  exclusivo  que  está  efectuando  la  APB de  este
espacio público.

SOLICITA

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

PROPUESTA DE ACUERDO

1.El  Ayuntamiento de Eivissa acuerda solicitar  a la  Autoridad Portuaria de Baleares
(APB):

a)La gestión del tráfico rodado de la zona portuaria de “La marina” (tramo desde la
estatua del Pescador hasta el Muro).

b)La sustitución de los adoquines indicadores de “paso de peatones” por las marcas
viales legalmente establecidas.

c)Que todos los vehículos que circulen en esta vía, estén debidamente identificados con
su matrícula y seguro correspondiente.

2.El  Ayuntamiento  de  Eivissa  materializará  por  escrito  cualquier  acuerdo  con  la
Autoridad Portuaria de Baleares.  Previo a su firma, deberá ser aprobado en sesión
Plenaria.

3.El Ayuntamiento de Eivissa permitirá el acceso a este espacio a los servicios públicos
de transporte, con las limitaciones de velocidad, capacidad y horario que se determinen.

Eivissa, a 26 de Septiembre de 2016

Antonio Villalonga Juan

Intervencions:

Sr. Villalonga: El sentit d’aquesta moció és sol·licitar-li  a l’Autoritat Portuària, que el
control del trànsit rodat del Port, sigui l’Ajuntament qui el gestioni.

L’Autoritat Portuària està gestionant d’una forma privada aquesta zona. Estaria bé que
s’especifiqués  si  per  una  via  pública  pot  circular  un  carretó  de  golf,  que  no  està
identificat ni té assegurança.

Considera que l’Ajuntament ha de recuperar aquest tram. Si l’Ajuntament arriba a algun
tipus d’acord amb l’Autoritat Portuària, sobre qualsevol cosa, que es firmi aquest acord i
que abans passi pel Ple perquè tots sàpiguen que s’està fent.

Creu  que  l’Ajuntament  hauria  de  permetre  l’accés  dels  serveis  públics,  amb  una
limitació d’horari, de capacitat i de velocitat en aquest tram.

Ara el iots sí que poden accedir amb el seu sistema propi mitjà de transport, però els
vesins no poden entrar amb un taxi, i això no és oportú ni per als comerciants ni per a la
resta de la ciutadania que està en aquest tram.



 

Sra. Marí: La votaran en positiu perquè torna a ser copia d’anteriors mocions del grup
popular i per tant no aniran en contra del que ja han presentat ells.

Demana a l’Alcalde que actuï  i  que demani  el  canvi  per  protegir  al  ciutadans i  als
turistes.

Estan totalment a favor de la materialització dels acords per escrit, però és el mateix de
sempre: es firmen acords marc que després no es porten a terme.

Respecte  a  permetre  l’accés  al  serveis  públics,  és  un tema que  el  grup municipal
popular ja ho sol·licitat en reiterades ocasions, i la resposta sempre ha set que no.

Sra. López: Li sorprèn que el grup popular dubti que la competència legal de la gestió
del  trànsit  del  Port  és  de  l’Autoritat  Portuària,  i  són  ells  els  que  decideixen  el
funcionament del trànsit. L’equip de govern no està en aquesta postura i no creu que
sigui de la seua competència,  i  això sense parlar  dels recursos que té l’Ajuntament
quant a policies.

Pel  que  fa  a  competències  ja  sabrà  l’Autoritat  Portuària,  quina  documentació  i
reglamentació han de tenir els vehicles dins del seu Port.

No alentiran la presa de decisions en matèria del Port,  portant tots i  cadascun dels
acords a aprovar en sessió plenària. Fins ara els hi han donat tota la informació del
Port, i seguiran en aquesta línia.

Els serveis públics entren al Port lliurement les vint-i-quatre hores, les ambulàncies i els
bombers. Tenen un conveni amb Autoritat Portuària per poder-ho fer. Els que no poden
entrar són els taxis que poden accedir per La Marina, i és així perquè és una decisió
política.  Aquest  és  el  model  de  mobilitat  de  l’equip  de  govern  i  creuen  que  està
funcionant.

Demana que no tornin a parlar de mocions de les quals ja han parlat, però si el Sr.
Villalonga en vol seguir parlant, en parlaran i li seguiran contestant el mateix.

Sr. Villalonga: L’equip de govern ha deixat que l’Autoritat Portuària privatitzi el Port,
que faci el que vulgui. Quan estaven a l’oposició s’oposaven a aquest model, perquè
reclamaven tot el Port.

Si el Port té una via pública, vol saber si es té que emprar el codi de circulació, i per tant
els  vehicles  han  d’estar  correctament  matriculats  i  amb assegurança.  Vol  saber  si
aquests vehicles circulen fora d’aquesta zona, tenen autorització de l’Ajuntament?

També vol saber si per tenir aquest vehicles circulant per Port, els hi han demanat algun
tipus d’activitat? La necessiten?

Si l’equip de govern arriba a algun acord amb l’Autoritat Portuària i l’anuncien, el normal
és que aquest acord, com a mínim, el facin per escrit.

No  entén  perquè no  voten  aquesta  moció.  No entén perquè no permeten  que els
serveis públics de transport com és un taxi, fora de l’horari establert, no pugui entrar a
recollir o deixar a un client, amb unes prescripcions com límit de velocitat, o limitació del
nombre de taxis que poden entrar i sortir.

Tampoc entén com estan permeten de l’Autoritat Portuària es faci amb el Port, quant és



 

una reclamació de l’Ajuntament de tota la vida.

Sra. Marí: Vol recordar a la Sra. López que en cap moment ha parlat de competències,
perquè té molt clares les competències del Port. També diu que els mantenen informats
en tot moment, i fa molt temps que no s’ha reunit la Junta de Portaveus per informar
d’alguna cosa.

Sra. López: Vol tornar a deixar clar que tots els taxistes poden arribar al Port entrant
per La Marina.

Respecte  al  tema del  funcionament  i  de  la  gestió  del  Port,  la  competència  és  de
l’Autoritat  Portuària, per tant  seran ells els que hauran de verificar si  el  trànsit  d’allí
compleix la legalitat. Evidentment que si aquells vehicles surten de l’espai del Port, i
estan  a  espai  de  l’Ajuntament  la  policia  local  comprovarà  si  incompleixen  i  si
incompleixen els sancionaran sense cap dubte.

Tenen molt clar el model dins del Port, creu que està funcionant. Estan rebent moltes
felicitacions. Hi ha aspectes a millorar però seguiran amb aquesta línia.

 

14.- MOCIÓ DEL GRUP POPULAR PP INSTANT L’ADHESIÓ DE SOL·LICITUD DE
RETIRADA  DE  LLIBRES  DE  TEXTE  DE  2N  BATXILLERAT  AMB  MISSATGES
POLÍTICS

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària.

A favor: 9, En contra: 12, Abstencions: 0, Absents: 0

 A favor Antonio Villalonga Juan

Jacobo María Varela de Limia Chorda

Joan Tur Ripoll

Lourdes Cardona Ribas

Maria Fajarnés Costa

Pablo Garriz Galvan

Virginia Marí Rennesson

Álex Minchiotti Fábregas

Juan Flores Jiménez



 

En contra Agustín Perea Montiel

Elena López Bonet

Estefanía Torres Sánchez

Gloria Corral Joven

Ildefonso Molina Jiménez

Jose Juan Tur Cardona

Juan José Hinojo Domene

Juan Ribas Ferrer

Maria del Carmen Boned Verdera

Montserrat Garcia Cuenca

Rafael Ruiz González

Vicenta Mengual Lull

Abstencions ---

Absents ---

MOCIÓ DEL GRUP POPULAR PP INSTANT L’ADHESIÓ DE SOL·LICITUD DE
RETIRADA DE LLIBRES DE TEXTE DE 2N BATXILLERAT AMB MISSATGES

POLÍTICS

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 i aprovació la següent MOCIÓ.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'inici del curs escolar a la nostra comunitat autònoma s'ha vist malauradament alterat
per una notícia que ha tingut com a protagonista la redacció d' alguns continguts del
Manual de Llengua Catalana i Literatura de l'Editorial Casals, que utilitzaran i estudiaran
els alumnes de segon de batxillerat d'instituts de les nostres Illes.

El conflicte es genera en el moment en que els textos en qüestió van més enllà de la
tasca pedagògica de treballar els continguts i objectius propis de la matèria, caient en
l'errada de submergir-se en la tasca inapropiada i poc adient d'incloure valoracions que
amb tota seguretat desvirtuaran la realitat, al tractar-se única i exclusivament d’opinions.



 

Davant aquesta falta de responsabilitat envers l’Ensenyament i l’ Educació en general,
de  la  que  hauria  de  formar  els  adults  del  futur.  Es  fa  imprescindible  corregir,  les
valoracions i opinions que no poden formar part en cap cas del currículum acadèmic de
les  matèries,  fet  que  es  podria  confondre  amb  l'adoctrinament  o  manipulació  de
l'alumnat, tal i com sembla en aquest cas.

Evidentment,  estam a favor  de la  formació  amb esperit  crític,  ensenyar  a  pensar  i
decidir als nostres joves és fonamental, però mai subministrant informació arbitraria, ni
utilitzant valoracions que es puguin confondre amb la manipulació.

Per tot això, es proposa al ple l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- L'Ajuntament d’Eivissa sol·licita la retirada del Manual de Llengua Catalana i
Literatura  de  segon  de  Batxillerat  de  l'  Editorial  Casals,  per  considerar-lo  del  tot
inadequat.

SEGÓN.- L'acord  es  comunicarà  tant  al  Parlament  de  les  Illes  Balears,  com  a  la
conselleria d’Educació i així com als centres on s'utilitzi el llibre.

Eivissa, a 26 de setembre de 2016

Sgt. Virginia Marí Rennesson

Portaveu del Grup Municipal Popular

Ajuntament de Eivissa

Intervencions:

Sra. Marí: Davant la notícia que va sortir ahir de que l’editorial es retractarà, i corregirà
el tema que aquí s’està denunciant, podrien haver decidit retirar aquesta moció, però no
pensen retirar-la pel simple fet que fins que no ho vegin fet no s’ho creuen, i pensen
que té la suficient rellevància perquè tots els ciutadans sàpiguen de què va.

A més consideren que és interessant llegir  un dels paràgrafs, i  que tinguin clar  que
forma part d’un text educatiu de segon de batxillerat.

El paràgraf  en qüestió diu: “A les Illes Balears saben parlar català dos terços de la
població. El català ha viscut una reculada especialment visible a Palma i a Eivissa, que
s’explica  més  per  la  llau  immigratòria  de  les  darreres  dècades,  que  per  un  canvi
d’hàbits dels catalano parlants. El govern autonòmic dels darrers anys ha estat força
hostil a l’ús social de català, cosa que n’ha provocat el retrocés a l’àmbit escolar, però la
contestació  social  d’entitats  com l’Obra  Cultural  Balear  a  aquesta  situació  és  molt
important. El canvi de govern autonòmic del 2015 obra una nova etapa esperançadora
en l’ús públic i el foment del català a les Illes.”

Li pareix vomitiu arribar a utilitzar l’educació i als joves per portar a terme ferramentes
polítiques  de  primer  ordre.  El  conflicte  es  genera  quan  va  més  enllà  de  la  labor
pedagògica de la pròpia matèria, incloent valoracions i opinions que no són més que



 

això. És una falta de responsabilitat absoluta cap a l’educació i l’ensenyança. Mai es
deu d’incorporar en texts pedagògics i educacionals opinions de tipus manipuladores o
d’adoctrinament de l’alumne, com pareix ser aquest cas.

Ensenyar als nostres joves a pensar i decidir forma part del seu creixement, però mai a
través d’informació arbitrària ni que pugui confondre.

No vol pensar que hauria passat si això hagués set obra del PP entre d’altres. Vol que
quedi constància del seu malestar.

Sr. Villalonga: S’adhereix a aquesta proposta perquè considera que és totalment de
sentit comú, i que s’ha de deixar la política per a uns llocs i l’educació per a uns altres.

Sra. Mengual: Un llibre de text dirigit a persones majors de disset anys, de segon de
batxillerat, són persones que tenen criteri per valorar algunes afirmacions que es puguin
fer  des  del  llibre  de  text.  Però,  efectivament,  d’una  manera  clara  i  objectiva,  la
legislatura passada es va fer una reculada per les decisions normatives que afectaven a
l’educació i al funcionariat en general, el Decret de trilingüisme, la exempció del requisit
del català. La reculada, principalment a Palma i a Eivissa, és un fet obvi.

Ciudadanos va fer la denuncia d’aquests text, “el Mundo” se’n va fer ressò, i la mateixa
editorial va contestar al periòdic dient que es comprometia a rectificar. És possible que
no sigui el lloc adequat per posar aquest text, però són ciutadans que ja tenen criteri per
saber el que és manipular i el que són normatives que s’han dut a terme per govern del
grup popular a l’anterior legislatura.

Troba que com ja no té cap rellevància, i ja que la mantenen votaran en contra. Del que
es tracta no són qüestions realment manipulatives o doloses, sinó que parla d’uns fets
varen ocórrer i que són evidents. 

Sra. Marí: Li pareix al·lucinant que la Sra. Mengual segueixi defensant que això estigui
en un text d’educació, per educar políticament. estan els polítics. En educació, als joves
se’ls ensenya però no se’ls manipula.

Sr. Villalonga: Demana a la Sra. Mengual que reconsideri la possibilitat  de votar la
moció a favor, una vegada que l’editorial ja ha dit que rectificarà.

Sra. Mengual: Que manipular és totalment inadequat en educació hi estan d’acord.
Votaran en contra d’aquesta moció perquè el que és responsable de portar-ho endavant
ja ho ha esmenat, o ha manifestat la seua intenció i voluntat d’esmenar-ho.

 

15.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT
D'EIVISSA SOBRE PROPOSTA D'ACORD PER INICIAR ELS TRÀMITS PER A LA
CONCESSIÓ D'UNA DISTINCIÓ HONORÍFICA A TÍTOL PÒSTUM AL SR. MARIANO
LLOBET ROMAN

Favorable Tipus de votació: Ordinària



 

Unanimitat

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT
D'EIVISSA SOBRE PROPOSTA D'ACORD PER INICIAR ELS TRÀMITS PER A LA
CONCESSIÓ D'UNA DISTINCIÓ HONORÍFICA A TÍTOL PÒSTUM AL SR. MARIANO 
LLOBET  ROMAN

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 i aprovació la següent MOCIÓ.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Reglament d’Honors i Distincions de l'Ajuntament d’Eivissa estableix un seguit de
distincions  per  reconèixer  els  especials  mereixements de persones  i  institucions en
benefici del municipi.

L'advocat, polític i escriptor Mariano Llobet Roman (Eivissa-1927; Madrid-2016), mort
dissabte passat, va ser el pioner del ibicenquisme polític modern i ha estat una figura
fonamental per entendre l'evolució social,  econòmica i política d'Eivissa al llarg de la
segona meitat del segle XX.

Nascut a les Illes Balears, fou conegut per la seva activa defensa de l'autonomia de les
illes  durant  la  dècada de  1960.  Advocat  i  promotor  turístic,  destacava  per  la  seva
implicació a nivell polític, econòmic i cultural en l'activitat de les Illes Balears. Va ser
Mariano Llobet dels primers a reclamar per a les Balears un règim d'autonomia.

Durant la transició política a la democràcia i  com a expert  en Dret  administratiu va
formar part de diferents comissions per a la instauració dels consells insulars i liquidació
de  la  Diputació  Provincial.  Va  ser  membre fundador  del  partit  nacionalista  local  de
"Eivissa i Formentera" pel qual es va presentar a les eleccions de 1977 a Senador per
les Pitiüses.

A la dècada dels 60 va col·laborar en l'organització de les Biennals Internacionals d'Art
d'Eivissa i en la fundació del Museu d'Art Contemporani. Va participar intensament en la
vida social pitiüsa i en els seus més significatives entitats havent ostentat la presidència
de societats tan representatives com l'Associació de Caçadors d'Eivissa i Formentera,
el Club Nàutic d'Eivissa, el casino cultural i recreatiu Ebusus, el Rotary Club d'Eivissa, al
Foment de Turisme d'Eivissa i Formentera.

En la seva activitat privada es va distingir, fins a la seva jubilació en la dècada de 1990,
com a advocat i  promotor  turístic,  impulsant i  participant  en la formació de societat
mercantils i en la construcció d'emblemàtics establiments hotelers d'Eivissa. A més, fou
secretari d’aquest Ajuntament fins juliol de 1973 i era membre de l’Associació d’Amics



 

del MACE.

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

ACORD

El Ple acorda iniciar els tràmits per a la concessió a títol pòstum al Sr. Mariano Llobet
Roman  d'una  de  les  distincions  recollides  en  el  Reglament  d'Honors  d'aquest
Ajuntament -que haurà de ser consensuada entre els diferents grups polítics en Junta
de Portaveus-, com a reconeixement a la seva tasca en benefici de la ciutat d'Eivissa.

Eivissa, a 26 de setembre de 2016

Sgt. Virginia Marí Rennesson

Portaveu del Grup Municipal Popular

Ajuntament de Eivissa

Intervencions:

Sra. Marí: Avui per ella i per una gran part de la ciutadania els hi és molt trist presentar
aquesta moció perquè és a títol pòstum. Una de les grans figures del municipi i de l’illa
ens ha deixat. Advocat, polític, escriptor, Mariano Llobet Román, va morir el dissabte
passat.  Va  ser  pioner  de  l’eivissenquisme  polític  modern  i  ha  estat  una  figura
fonamental per entendre l’evolució social, econòmica i política d’Eivissa. Figura clau de
la meitat del segle XX. Nascut a Dalt Vila el 1927, va ser un observador intervinent en la
major transformació que va tenir lloc a les Pitiuses. Amb una infància no fàcil, mai va
perdre el seu positivisme i alegria. Era una enciclopèdia oberta sobre els fets ocorreguts
a l’illa durant la guerra civil i a posteriori. Fou conegut per a la seua activa defensa de
l’autonomia de les illes durant la dècada dels 60, sent dels primers en reclamar per a les
Balears un règim d’autonomia.

Durant la transició política a la democràcia i  com a expert  en Dret  administratiu va
formar  part  de  les  diferents  comissions per  a la  instauració  dels  consells  insulars i
liquidació de la Diputació Provincial. Va participar activa i intensament en la vida social
pitiüsa i va formar part de les més representatives i significatives, sent el President de
l'Associació de Caçadors d'Eivissa i Formentera, del Club Nàutic d'Eivissa, del casino
cultural i recreatiu Ebusus, del Rotary Club d'Eivissa, del Foment de Turisme d'Eivissa i
Formentera, i també formava part del MACE.

A la dècada dels 60 va col·laborar en l'organització de les Biennals Internacionals d'Art
d'Eivissa i en la fundació del Museu d'Art Contemporani.

En la seva activitat  privada es va distingir,  fins a la seva jubilació, com a advocat i
promotor turístic. Per a aquest Ajuntament és un honor haver comptat amb en Mariano
Llobet Román com a Secretari d’aquesta plaça, a la qual va accedir mitjançant oposició,
des de 1963 fins a 1973. Posteriorment va ser nomenat Arxiver Honorari, també per
l’Ajuntament, en reconeixement de la seua labor per preservar i salvar l’arxiu històric.

Era un gran home de Vila, per tot això el grup municipal Popular proposa al Ple la
moció.



 

Sr. Villalonga: A part de sumar-se a tot el que ha dit la Sra. Marí, i com no pot ser d’una
altra manera,  recolzaran la moció.  S’haurà de veure com es pot  canalitzar dins del
reglament de reconeixements, que tal vegada s’hauria de modificar.

S’ha de veure ara, de tots els reconeixements que hi ha, quin se li podria atorgar i com
fer-ho.

Sr. Tur Cardona: Votaran sí a la moció. Volen manifestar que no els sembla la manera
de fer-ho, han decidit donar-li la volta. Normalment aquestes mencions es consensuen
primer a la Junta de Portaveus, o bé a la Comissió de Cultura, i l’han portat directament
al Ple.

Sra. Marí: Tampoc els varen consultar quant es concediren les medalles d’or. Agraeixen
el vot en positiu.

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 

De conformitat al previst a l’article 42 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre
pel  que  s’aprova  el  Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim  jurídic  de  les
entitats  locals  es  dona  compte  que  està  a  disposició  de  tots  els  membres  de  la
Corporació el llibre de resolucions on es troben les acordades des de la darrera sessió
plenària.

La totalitat dels Regidors assistents en queden assabentats.

16.-  De conformitat  al  previst  a l’article  44.4 del  Real  Decret  2568/1986,  de 28 de
novembre pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals es dona compte del següent:

“  DECRET.-  Considerant  convenient  la  modificació  d’algunes  de  les  delegacions
realitzades mitjançant Decrets de data 24 de juny de 2015 i data 14 de juliol de 2015,
mitjançant el present i en us de les facultats que em confereix la legislació vigent en
matèria  de  Règim  Local,  en  concret  els  articles  25  de  la  Llei  20/2006  de  15  de
desembre municipal i de règim local de les Illes Balears en relació als articles 21 i 23.4
de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local i 43 i següents del RD 2568/1986 de 28 de
novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim
Jurídic  de les Entitats  Locals  i  de conformitat  al  previst  a  l’article  114 del  citat  RD
2568/1986 de 28 de novembre en el que s’estableix que la revocació o modificació de
les delegacions haurà d’adoptar-se amb les mateixes formalitats que les exigides pel
seu atorgament RESOLC:

PRIMER.- Revocar la delegació genèrica efectuada al segon Tinent d’Alcalde Sr. Juan
Ribas Ferrer en matèria d’habitatge, assumint les atribucions anteriorment delegades la
tercera Tinent d’Alcalde la Sra. Elena López Bonet. L’anterior delegació inclou la firma



 

dels  actes  de  tràmit  necessaris  per  a  la  tramitació  dels  procediments  relatius  a  la
matèria  objecte de delegació,  la  realització  de contractes  menors  vinculats  a  l’àrea
delegada, la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers i
la resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra els acords dictats.

SEGON.-  Revocar la delegació genèrica efectuada al segon Tinent d’Alcalde Sr. Juan
Ribas Ferrer en relació a les escoletes municipals, delegant a la Sra. Vicenta Mengual
Llull, el coneixement previ, la preparació dels acords i la direcció interna i gestió de les
escoletes municipals.
L’anterior  delegació no inclou la facultat  de resoldre mitjançant actes que afecten a
tercers, sense perjudici de les delegacions de firma que es puguin que s’hagin atorgat o
es puguin atorgar.

TERCER.-  Modificar  la  denominació  de  l’àrea  de  Benestar  Social  i  Serveis  a  les
Persones,  que  es  passarà  a  denominar  àrea  de  Benestar  Social,  Cooperació  al
desenvolupament i nova ciutadania.

QUART.- Que es doni compte del present Decret al Ple de la Corporació, es notifiqui al
Regidors i a les dependències afectades i es procedeixi a la seva publicació al Butlletí
Oficial de les Illes Balears. sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de
la data de signatura del mateix.

Eivissa,
     L’ALCALDE,                                                                       En don fe
                                                                                      EL SECRETARI-ACCTAL.

(document signat electrònicament al marge)

La totalitat dels Regidors assistents en queden assabentats.

Intervencions:

Sr. Minchiotti: Volen denunciar el que els pareix el Decret de la vergonya, perquè és un
Decret  on  l’Alcalde,  per  ordre  del  Sr.  Joan  Ribas,  li  passa  l’Àrea d’Habitatge  i  les
escoletes municipals a altres regidors. Perquè el que està passant és que el Sr. Ribas
cada dia fa menys coses però cobra el mateix.

En aquest  Decret  també es canvia el nom de l’Àrea,  i  ara es diu:  Benestar Social,
Cooperació al desenvolupament i nova ciutadania. Que és això de nova ciutadania, és
que hi ha vells i nous?

Sr. Villalonga: Perquè s’han canviat les àrees?

Sr.  Ribas: Són  un  equip  de  govern  i  s’organitzen  com  consideren  oportú  i  que
funcionarà millor l’equip de govern. No considera que s’hagi tret àrees, l’únic que han fet
ha  set  que,  en  el  moment  que  les  competències  que  té  el  municipi  en  matèria
d’habitatge  són  de  construcció  d’habitatges,  a  part  de  tots  els  serveis  socials  que
segueixen donant des de Benestar Social,  consideren que Obres és l’adient per les
propers projectes que tenen planejats fer de vivenda de protecció oficial. La part social
la segueix portant ell.

Quant a ampliar el nom de la regidoria. Cooperació al desenvolupament ja havia format



 

part de la regidoria i en seguia formant part, i l’únic que ha volgut fer és que es visualitzi
com una part important i bàsica de la seua manera de concebre la política. I respecte a
nova ciutadania es refereixen a la migració. Tots els emigrants que arriben a l’illa i que
necessiten una part específica a l’organigrama de l’Ajuntament que es dediqui a això.

Respecte a les escoletes és un tema d’educació, que per qüestions pràctiques ho va 
assumir un temps i ara ha tornat a educació com tenia que ser. 

 

17.-  De conformitat al previst a l’article 125 c) del Real Decret 2568/1986, de 28 de
novembre pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals es dona compte del següent escrits:

CANVI COMPONENTS COMISSIONS INFORMATIVES GRUP GUANYEM

Joan Ribas Ferrer, en  nom del  grup municipal  Guanyem  Eivissa de l'Ajuntament  d'Eivissa
comunica canvis de nomenament a les següents comissions informatives:

COMISSIÓ INFORMATIVA ECONÒMICA I D'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Sra. Gloria Corral Joven. Suplent: Sr. Juan Ribas Ferrer

Sr. Juan José Hinojo Domene. Suplent: Sra. Vicenta Mengual Llull.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Sr. Juan Ribas Ferrer. Suplen: Sra. Gloria Corral Joven

Sra. Juan José Hinojo Domene. Suplent: Sra. Vicenta Mengual Llull.

Eivissa, 21 de setembre de 2016

La totalitat dels Regidors assistents en queden assabentats.

 

18.- CANVI COMPONENTS COMISSIÓ INFORMATIVA GRUP PSOE

Rafael Ruiz González, en nom del grup municipal Socialista de l'Ajuntament d'Eivissa comunica
canvis de nomenaments a la següent comissió informativa:

COMISSIÓ INFORMATIVA ECONÒMICA I D'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Sr. Ildefonso Molina Jiménez. Suplent: Sra. Montserrat García Cuenca

Sra. Estefanía Torres Sánchez. Suplent: Sr. Agustín Perea Montiel

Sra. María del Carmen Boned Verdera. Suplent: Sra. Elena López Bonet



 

Eivissa, 21 de setembre de 2016

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

Es dona compta dels Decrets econòmics i dels informes d’Intervenció 2n. 
Trimestre 2016, que es detallen a continuació:

Decret del tenor literal següent:
«D E C R E T:  Vist  l’expedient tramitat  de generació de crèdits per ingressos núm.
13/2016,  per  import  de  CINQUANTA-NOU  MIL  DOS-CENTS  SETANTA-QUATRE
EUROS  AMB  NORANTA-UN  CÈNTIMS  (59.274,91  €) dins  del  vigent  Pressupost
Ordinari de la Corporació per a l’any 2016.

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; en virtut de les atribucions que m’han estat delegades
mitjançant decret de data 24 de juny de 2015, vinc en aprovar l’expedient de Generació
de Crèdits per Ingressos núm.  13/2016 dins del Pressupost Ordinari de l’Ajuntament
d’Eivissa vigent, per import de 59.274,91 €, introduint-se en els estats d’ingressos i de
despeses les següents modificacions:

ESTAT D’INGRESSOS

PARTIDA DENOMINACIÓ
IMPORT

MODIFICACIÓ
139905 Altres ingressos joventut 49.599,19
142091 Ingressos eleccions 9.675,75

TOTAL IMPORT MODIFIC.INGRESSOS 59.274,94

ESTAT DE DESPESES

PARTIDA DENOMINACIÓ
IMPORT

MODIFICACIÓ
33000-14303 Altres personal Escola Estiu 38.527,96
33000-16005 Seguretat social Escola Estiu 11.071,23
92000-22705 Despeses diverses eleccions 9.675,72

TOTAL CRÈDITS GENERATS 59.274,91

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,    EL SECRETARI ACCTAL.,



 

 (Document signat electrònicament al marge)        (Document signat electrònicament al marge)»

La totalitat dels Regidors assistents en queden assabentats.

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 2016, i vist l’informe emès per la Intervenció de fons;
amb aquest decret,  en virtut de les atribucions que m’han estat delegades mitjançant
decret  de  data  24  de juny  de  2015, vinc  en  ordenar  l’aprovació  de l’expedient  de
modificació  de  crèdits  per  transferències  núm.  14/2016  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

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT POSITIVES

APLICACIÓ DENOMINACIÓ AUGMENT

ÀREA DE DESPESA 1:

15100-35201 Interesos de demora contractes 130.000,00

16210-22700 Recollida residus sòlids urbans 610.000,00

17101-61900 Inversió reposició parcs infantils 65.405,75

Total Àrea de despesa 1 805.405,75

ÀREA DE DESPESA 3:

32000-21200 Manteniment edificis escoles 37.450,00

33300-41000 Aportació corrent Patronat MACE 30.000,00

Total Àrea de despesa 3 67.450,00

TOTAL AUGMENTS 872.855,75

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT NEGATIVES

APLICACIÓ DENOMINACIÓ DISMINUCIÓ

ÀREA DE DESPESA 1:

16220-22700 Gestió residus sòlids urbans 170.000,00

16300-22700 Neteja viària 350.000,00

16500-22799 Treballs altres empreses enllumenat 220.000,00

17101-21001 Reparació i conservació parcs infantils 65.405,75

Total Àrea de despesa 1 805.405,75

ÀREA DE DESPESA 3:



 

32000-48000 Ajudes llibres de text 37.450,00

33600-46702 Aport.despeses corrents Cons.Patrimoni 30.000,00

Total Àrea de despesa 3 67.450,00

TOTAL DISMINUCIONS 872.855,75

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)»

La totalitat dels Regidors assistents en queden assabentats.

Decret del tenor literal següent:
«D E C R E T:  Vist  l’expedient tramitat  de generació de crèdits per ingressos núm.
15/2016,  per  import  de  CENT SETANTA-NOU MIL SET-CENTS QUARANTA-VUIT
EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (179.748,73 €) dins del vigent Pressupost
Ordinari de la Corporació per a l’any 2016.

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; en virtut de les atribucions que m’han estat delegades
mitjançant decret de data 24 de juny de 2015, vinc en aprovar l’expedient de Generació
de Crèdits per Ingressos núm.  15/2016 dins del Pressupost Ordinari de l’Ajuntament
d’Eivissa vigent, per import de 179.748,73 €, introduint-se en els estats d’ingressos i de
despeses les següents modificacions:

ESTAT D’INGRESSOS

PARTIDA DENOMINACIÓ
IMPORT

MODIFICACIÓ
145080 Altres subvencions corrents CAIB 1.570,46
146100 Transferències acció social Consell Insular 62.888,51
146101 Altres transferències corrents Consell Insular 70.459,20
161901 Venda parkings edifici Wallis 24 44.830,56

TOTAL IMPORT MODIFIC.INGRESSOS 179.748,73

ESTAT DE DESPESES



 

PARTIDA DENOMINACIÓ
IMPORT

MODIFICACIÓ
13500-21900 Altre material protecció civil 1.570,46
16210-22700 Recollida residus sòlids urbans 70.459,20
23000-14302 Altre personal benestar social 7.560,00
23000-16003 Seg.social altre personal benestar social 2.560,00
23102-22605 Ajudes assistencials PPB 12.000,00
23201-22605 Ajudes educació infantil (escoletes) 40.768,51
43200-75000 Aport.conveni amb CAIB emissari Talamanca 44.830,56

TOTAL CRÈDITS GENERATS 179.748,73

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,    EL SECRETARI ACCTAL.,
 (Document signat electrònicament al marge)        (Document signat electrònicament al marge)»
La totalitat dels Regidors assistents en queden assabentats.

Decret del tenor literal següent:
«D E C R E T .-  A la vista de l’expedient tramitat respecte a l’informe emès per la 
Interventora Acctal. d’aquesta Corporació, referent a l’exp.OBJ ORD 4/2016 de factures 
amb reparo de l’esmentada funcionària, del tenor literal següent: 

“  INFORME PROPOSTA  D’INTERVENCIÓ FACTURES AMB NOTA D’OBJECCIÓ – 
EXP. OBJ.ORD 4/2016.-

A la vista de varies  factures relacionades a continuació, corresponents a diferents 
proveïdors i per diversos conceptes, per un import total de 196.934,99 € i que s’han 
remés a aquesta intervenció per a la seva tramitació: 

NÚM.FTRA. DATA NIF PROVEÏDOR PROG. ECON. IMPORT

2016000006 30/06/16 U57641441 UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA 13000 22799 11.399,29

2016000007 31/07/16 U57641441 UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA 13000 22799 11.803,78

  SUMA 13000-22799   23.203,07

0210450063 27/06/16 B59987529 BENITO URBAN S.L.U. 15320 21000 3.863,77

F1-002106 30/06/16 B07985716 PINTURAS MARTINEZ Y SELVA SL 15320 21000 3.243,26

G16-023 04/07/16 G07255953 FUNDACION DEIXALLES PALMA 15320 21000 2.338,93

16/00555 30/06/16 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 15320 21000 166,62

16/00553 30/06/16 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 15320 21000 2.710,40

16/00552 30/06/16 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 15320 21000 987,36

0210452060 29/07/16 B59987529 BENITO URBAN S.L.U. 15320 21000 3.002,81

F1-002374 29/07/16 B07985716 PINTURAS MARTINEZ Y SELVA SL 15320 21000 1.259,10

  SUMA 15320-21000   17.572,25

000455 22/07/16 B64112394 INDUST.DE MATERIALES PARA VALLADOS SL 15320 6090014 4.120,05

  SUMA 15320-6090014   4.120,05

0210449607 16/06/16 B59987529 BENITO URBAN S.L.U. 15320 6190014 6.024,14

0210450760 05/07/16 B59987529 BENITO URBAN S.L.U. 15320 6190014 3.624,19

120 15/07/16 B57550816 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE SL 15320 6190014 5.843,48

0210451776 25/07/16 B59987529 BENITO URBAN S.L.U. 15320 6190014 5.989,50

  SUMA 15320-6190014   21.481,31

117 08/07/16 B57550816 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE SL 15320 6190814 4.024,52



 

118 11/07/16 B57550816 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE SL 15320 6190814 2.263,79

114 05/07/16 B57550816 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE SL 15320 6190814 1.358,13

  SUMA 15320-6190814   7.646,44

1000208 20/07/16 A26019992 FCC AQUALIA SA 16100 21000 505,78

  SUMA 16100-21000   505,78

ECAF16205 31/07/16 B07455843 EIVISS GARDEN SL 17100 21000 509,37

  SUMA 17100-21000   509,37

22 01/07/16 17446238W ALGARATE GOMEZ LUIS MIGUEL 17201 22799 1.270,50

  SUMA 17201-22799   1.270,50

1173 16/08/16 B57303471 PRONTXIO OBRAS Y PROYECTOS SL 17202 60900 1.355,20

1174 16/08/16 B57303471 PRONTXIO OBRAS Y PROYECTOS SL 17202 60900 1.040,60

1171 16/08/16 B57303471 PRONTXIO OBRAS Y PROYECTOS SL 17202 60900 2.855,60

  SUMA 17202-60900   5.251,40

H16-006 31/07/16 G07255953 FUNDACION DEIXALLES PALMA 23100 22799 1.918,31

  SUMA 23100-22799   1.918,31

0000001000 30/06/16 G08973224 INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERV.SOCIAL 23102 22799 21.366,97

2016-06-33-N 30/06/16 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA 23102 22799 2.405,32

0000001148 31/07/16 G08973224 INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERV.SOCIAL 23102 22799 21.366,97

2016-07-82-N 31/07/16 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA 23102 22799 2.328,58

  SUMA 23102-22799   47.467,84

549 01/05/16 F57511891 CENTMANS SDAD COOP 23201 22799 2.715,20

554 01/06/16 F57511891 CENTMANS SDAD COOP 23201 22799 2.986,72

534/2016 23/03/16 F57511891 CENTMANS SDAD COOP 23201 22799 2.274,65

  SUMA 23201-22799   7.976,57

NÚM.FTRA. DATA NIF PROVEÏDOR PROG. ECON. IMPORT

122 27/07/16 B57550816 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE SL 32000 21200 1.901,13

123 27/07/16 B57550816 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE SL 32000 21200 3.976,17

  SUMA 32000-21200   5.877,30

2016/A/5679 01/07/16 B57059974 SONOIBIZA SL 33400 22609 1.468,21

48 29/07/16 86215609V BIOKIP LABS SRL 33400 22609 4.500,00

56 16/08/16 86215609V BIOKIP LABS SRL 33400 22609 1.000,00

  SUMA 33400-22609   6.968,21

2016/A/5676 01/07/16 B57059974 SONOIBIZA SL 33402 22799 4.345,33

2016/A/5772 01/08/16 B57059974 SONOIBIZA SL 33402 22799 1.595,88

  SUMA 33402-22799   5.941,21

124 27/07/16 B57550816 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE SL 33600 22799 1.331,46

  SUMA 33600-22799   1.331,46

2016/16 06/06/16 G57745663 ASSOCIACIO UNA IDEA UN SERVEI 33700 22609 330,05

141/2016 30/07/16 G07786981 FUNDACION DIOCESANA ISIDOR MACABICH 33700 22609 1.245,35

145/2016 10/08/16 G07786981 FUNDACION DIOCESANA ISIDOR MACABICH 33700 22609 1.700,00

  SUMA 33700-22609   3.275,40

104/2016 30/05/16 G07786981 FUNDACION DIOCESANA ISIDOR MACABICH 33700 22799 1.000,00

127/2016 30/06/16 G07786981 FUNDACION DIOCESANA ISIDOR MACABICH 33700 22799 1.500,00

139/2016 30/07/16 G07786981 FUNDACION DIOCESANA ISIDOR MACABICH 33700 22799 860,00

  SUMA 33700-22799   3.360,00

134/2016 18/07/16 G07786981 FUNDACION DIOCESANA ISIDOR MACABICH 33800 22609 650,00

11/2016 10/08/16 G57158479 ASOC JUNIORS MOVIMIENTO DIOCESANO 33800 22609 2.995,00

14/2016 10/08/16 G07682784 S'ESTALO 33800 22609 2.000,00

15/2016 10/08/16 G07682784 S'ESTALO 33800 22609 1.650,00

147/2016 10/08/16 G07786981 FUNDACION DIOCESANA ISIDOR MACABICH 33800 22609 2.034,00

  SUMA 33800-22609   9.329,00

2016-120 21/06/16 42992889R BALTASAR QUESADA BASILIO 43200 22609 2.147,75

  SUMA 43200-22609   2.147,75



 

160/2016 01/07/16 41442962K ALCAIDE JUAN MANUEL 92000 22604 1.961,00

  SUMA 92000-22604   1.961,00

2016074309 30/06/16 B84454172 FRATERPREVENCION SL 92002 22799 6.604,94

  SUMA 92002-22799   6.604,94

3890 30/05/16 A50878842 AULOCE SA 92005 21600 3.025,00

3891 30/05/16 A50878842 AULOCE SA 92005 21600 3.025,00

4363 30/06/16 A50878842 AULOCE SA 92005 21600 3.025,00

  SUMA 92005-21600   9.075,00

001076F0287 30/06/16 B86657640 PROSEGUR SERV.DE EFECTIVO ESPAÑA SL 93100 22706 1.117,53

001076G0295 31/07/16 B86657640 PROSEGUR SERV.DE EFECTIVO ESPAÑA SL 93100 22706 1.023,30

  SUMA 93100-22706   2.140,83

  TOTAL   196.934,99

A la vista de les factures presentades, aquesta intervenció informa:

1r.- Que segons s’ha comprovat per aquesta intervenció, no es va tramitar la 
corresponent aprovació de les despeses facturades, no constant expedient de 
contractació ni acord d’aprovació previs a la realització dels subministraments o serveis 
facturats, no tenint en compte el procediment establert  en el Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel que es va aprovar el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. Igualment, es vol fer constar que aquesta circumstància 
s’ha repetit habitualment durant aquest i altres exercici, fent constar aquesta intervenció
la necessitat de procedir a la realització dels corresponents expedients de contractació 
per a procedir a la regularització dels serveis.

2n.- Que comprovada la documentació obrant a aquesta intervenció, per a la realització 
de les despeses que ens ocupen es va ometre el control i fiscalització prèvia previstos 
als articles 213 i 219 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que es va 
aprovar el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, no figurant per tant 
reserva de crèdit per a fer front als pagaments derivats d’aquestes despeses.

3r.- Que segons el que disposa l’article 215 de la Llei d’Hisendes Locals, si en l’exercici 
de la funció interventora l’òrgan interventor es manifesta en desacord amb el fons o 
amb la forma dels actes, documents o expedients examinat, haurà de formular el seu 
reparo per escrit abans de l’adopció de l’acord o resolució.

4r.- Realitzada la nota de reparo, serà d’aplicació l’article 216.2, del següent tenor:

Si el reparo afecta a la disposició de despeses, reconeixement d’obligacions o 
ordenació de pagaments, es suspendrà la tramitació de l’expedient fins que aquest sigui
resolt en els següents casos:

Quan es basi en l’insuficiència de crèdit  o el proposat no sigui l’adient.

Quan no haguessin estat fiscalitzats els actes que varen donar origen a les ordres de 
pagament.

En els casos d’omissió a l’expedient de requisits o tràmits essencials.

Quan el reparo derivi de comprovacions materials d’obres, subministraments,  
adquisicions i serveis.

5è.- Que les factures presentades i que figuren relacionades en el present informe, 
figuren conformades pels tècnics i regidors encarregats del servei en qüestió,  donant la
conformitat al seu pagament.

6è.- Que comprovat l’estat d’execució de les partides que formen el Pressupost General



 

d’aquesta Corporació de l’exercici de 2016, existeix crèdit suficient i adient per a 
atendre les despeses que ens ocupen, en les respectives partides pressupostàries.

Per tot això, aquesta intervenció vol fer constar la DISCONFORMITAT amb la relació de
factures presentades, ja que es va ometre qualsevol tipus de fiscalització o aprovació 
prèvia de les despeses.

Eivissa. LA INTERVENTORA  ACCTAL., (document signat electrònicament al marge).”

Vist,  igualment,  l’informe emès pels  regidors  afectats  pel  reparo  formulat,  del  tenor
literal següent: 

“  AL SR. ALCALDE
INFORME  DELS   REGIDORS  AFECTATS  PEL   REPAR  FORMULAT PER LA
INTERVENCIÓ DE FONS FACTURES ANY 2016 EXP. OBJ.ORD 4/2016---------------
Atès que la Interventora Acctal. de la Corporació, ha emès el següent informe:
“  INFORME PROPOSTA  D’INTERVENCIÓ FACTURES AMB NOTA D’OBJECCIÓ – 
EXP. OBJ.ORD 4/2016.-

A la vista de varies  factures relacionades a continuació, corresponents a diferents 
proveïdors i per diversos conceptes, per un import total de 196.934,99 € i que s’han 
remés a aquesta intervenció per a la seva tramitació: 

NÚM.FTRA. DATA NIF PROVEÏDOR
PROG

.
ECON. IMPORT

2016000006

30/06/1

6 U57641441 UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA 13000 22799 11.399,29

2016000007

31/07/1

6 U57641441 UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA 13000 22799 11.803,78

  SUMA 13000-22799   23.203,07

0210450063

27/06/1

6 B59987529 BENITO URBAN S.L.U. 15320 21000 3.863,77

F1-002106

30/06/1

6 B07985716 PINTURAS MARTINEZ Y SELVA SL 15320 21000 3.243,26

G16-023

04/07/1

6 G07255953 FUNDACION DEIXALLES PALMA 15320 21000 2.338,93

16/00555

30/06/1

6 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 15320 21000 166,62

16/00553

30/06/1

6 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 15320 21000 2.710,40

16/00552

30/06/1

6 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 15320 21000 987,36

0210452060

29/07/1

6 B59987529 BENITO URBAN S.L.U. 15320 21000 3.002,81

NÚM.FTRA. DATA NIF PROVEÏDOR
PROG

.
ECON. IMPORT

F1-002374

29/07/1

6 B07985716 PINTURAS MARTINEZ Y SELVA SL 15320 21000 1.259,10

  SUMA 15320-21000   17.572,25

000455

22/07/1

6 B64112394 INDUST.DE MATERIALES PARA VALLADOS SL 15320

609001

4 4.120,05

  SUMA 15320-6090014   4.120,05

0210449607

16/06/1

6 B59987529 BENITO URBAN S.L.U. 15320

619001

4 6.024,14

0210450760

05/07/1

6 B59987529 BENITO URBAN S.L.U. 15320

619001

4 3.624,19

120

15/07/1

6 B57550816 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE SL 15320

619001

4 5.843,48



 

0210451776

25/07/1

6 B59987529 BENITO URBAN S.L.U. 15320

619001

4 5.989,50

  SUMA 15320-6190014   21.481,31

117

08/07/1

6 B57550816 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE SL 15320

619081

4 4.024,52

118

11/07/1

6 B57550816 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE SL 15320

619081

4 2.263,79

114

05/07/1

6 B57550816 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE SL 15320

619081

4 1.358,13

  SUMA 15320-6190814   7.646,44

1000208

20/07/1

6 A26019992 FCC AQUALIA SA 16100 21000 505,78

  SUMA 16100-21000   505,78

ECAF16205

31/07/1

6 B07455843 EIVISS GARDEN SL 17100 21000 509,37

  SUMA 17100-21000   509,37

22

01/07/1

6

17446238

W ALGARATE GOMEZ LUIS MIGUEL 17201 22799 1.270,50

  SUMA 17201-22799   1.270,50

1173

16/08/1

6 B57303471 PRONTXIO OBRAS Y PROYECTOS SL 17202 60900 1.355,20

1174

16/08/1

6 B57303471 PRONTXIO OBRAS Y PROYECTOS SL 17202 60900 1.040,60

1171

16/08/1

6 B57303471 PRONTXIO OBRAS Y PROYECTOS SL 17202 60900 2.855,60

  SUMA 17202-60900   5.251,40

H16-006

31/07/1

6 G07255953 FUNDACION DEIXALLES PALMA 23100 22799 1.918,31

  SUMA 23100-22799   1.918,31

0000001000

30/06/1

6 G08973224 INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERV.SOCIAL 23102 22799 21.366,97

2016-06-33-N

30/06/1

6 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA 23102 22799 2.405,32

0000001148

31/07/1

6 G08973224 INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERV.SOCIAL 23102 22799 21.366,97

2016-07-82-N

31/07/1

6 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA 23102 22799 2.328,58

  SUMA 23102-22799   47.467,84

549

01/05/1

6 F57511891 CENTMANS SDAD COOP 23201 22799 2.715,20

554

01/06/1

6 F57511891 CENTMANS SDAD COOP 23201 22799 2.986,72

534/2016

23/03/1

6 F57511891 CENTMANS SDAD COOP 23201 22799 2.274,65

  SUMA 23201-22799   7.976,57

NÚM.FTRA. DATA NIF PROVEÏDOR
PROG

.
ECON. IMPORT

122

27/07/1

6 B57550816 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE SL 32000 21200 1.901,13

123

27/07/1

6 B57550816 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE SL 32000 21200 3.976,17

  SUMA 32000-21200   5.877,30

2016/A/5679

01/07/1

6 B57059974 SONOIBIZA SL 33400 22609 1.468,21

48

29/07/1

6 86215609V BIOKIP LABS SRL 33400 22609 4.500,00

56

16/08/1

6 86215609V BIOKIP LABS SRL 33400 22609 1.000,00

  SUMA 33400-22609   6.968,21

2016/A/5676

01/07/1

6 B57059974 SONOIBIZA SL 33402 22799 4.345,33



 

  

19.-  MOCIÓ DE CONTROL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE
L'AJUNTAMENT  D'EIVISSA  SOBRE  L'ESTUDI  DE  VALORACIÓ  DE  LES
NECESSITATS  REALS  DE  PERSONAL  DE  L'AJUNTAMENT  D'EIVISSA AMB  LA
FINALITAT  DE  MILLORAR  ELS  SERVEIS  I  L'ATENCIÓ  QUE  PRESTA  ALS
CIUTADANS 

MOCIÓ DE CONTROL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE
L'AJUNTAMENT D'EIVISSA SOBRE L’ESTUDI DE VALORACIÓ DE LES

NECESSITATS REALS DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA AMB LA
FINALITAT DE MILLORAR ELS SERVEIS I L’ATENCIÓ QUE ES PRESTA ALS

CIUTADANS
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'Ajuntament d'Eivissa continua pendent d'elaborar un estudi de valoració de càrregues
de  treball  del  personal  que  presta  serveis  al  Consistori,  amb  criteris  objectius,  per
identificar les necessitats reals de personal de cada unitat administrativa i fixar criteris
sobre els que basar futures actuacions de distribució dels treballadors municipals d'acord
amb aquestes necessitats, per tal de millorar els serveis i l'atenció que es presta als
ciutadans.

La  Relació  de  Llocs  de  Treball  (RLT)  és  l’instrument  necessari  per  analitzar  els
processos a desenvolupar per l'organització municipal,  així com els recursos humans
necessaris per a la seva execució, per tal  de proporcionar als ciutadans uns serveis
públics eficients i de qualitat. 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 RLT.

Des que al setembre de 2015, el Grup Municipal del Partit  Popular va presentar una
moció de control per tal de conèixer la situació en la qual es trobava la tramitació i el plec
de condicions per a la contractació d'una empresa externa per procedir a l'actualització
de  la  Relació  de  Llocs  de  Treball  (RLT),  res  de  nou  ha  transcendit  sobre  aquest
assumpte i es desconeixen els avenços que hagin pogut tenir lloc per part de la regidoria
de Personal.

En la sessió plenària on es debatre aquella moció, la regidora de Personal, Sra. Torres,
va qualificar de «prioritat» la revisió de la RLT i va assegurar que la farien «quan ho
considerin oportú» i va afirmar que (els membres de l’equip de Govern) volen «fer una
revisió seriosa quant tinguin totes les garanties de què la poden portar endavant».

Passats quinze mesos des de la constitució de l'actual corporació i un any des que la
Sra. Torres qualifiqués com a "prioritat" l'actualització de la RLT, sembla oportú que la
responsable de Personal torni a oferir explicacions a aquest Plenari sobre la tramitació
de 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.

Per tot  l'exposat, 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, a data d’avui,
la tramitació per a la contractació d'una empresa externa que procedeixi a l'actualització
de la RLT, si la regidora Sra. Torres ha mantingut contactes amb algunes empreses, qual
ha estat la resposta d'aquestes empreses i, en el cas que no hagin acceptat la invitació a
participar, quins han estat els motius al·legats per les mateixes.

En Eivissa, 26 de setembre de 2016

LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

Sgt. Virginia Marí Rennesson

Intervencions:

Sr. Garriz: El grup Popular en continuïtat de les activitats que venen fent, de seguiment
de l’acció de govern, han entès que tenien que presentar aquesta moció.

Sra. Torres: Els plecs de condicions tècniques i administratives estan realitzats, falta
concretar els criteris d’adjudicació, i el seu desig és que per al proper Ple les actuacions
preparatòries estiguin firmades i enviades a contractació perquè procedeixin a la seua
licitació.

És cert que és una prioritat que els hagués agradat anar més ràpid, però també és cert
que el departament de recursos humans, a part del treball ordinari, venia arrastrant un
dèficit quant a una sèrie de carències que tenia, com l’elaboració de borsins que estaven
caducats, els han implantant un sistema de liquidació directa amb la Seguretat Social
que els ha fet retardar el treball.

Respecte a si han tingut contactes amb empreses, tenint en compte que el pressupost
per l’elaboració de la RPT és de 60.000 euros, és un contracte major per la qual cosa ha
de sortir  a concurs,  i  no poden entrevistar-se amb cap empresa. Sortirà a concurs i
l’empresa  que tingui  els  criteris  de  valoració  adequats  i  les  característiques  que  es
precisen, serà a la que s’adjudiqui.

Sr.  Garriz: Entén  per  tant,  que  la  quantificació  que  fan  del  cost  de  treure  a  una
consultora externa la realització de la RPT, excedirà dels 60.000 euros.

Quinze mesos per treure aquest document i posar-lo en marxa fa que cregui que en
aquest  procés no s’han adonat  de la importància que té la  RPT per a la  gestió del
personal i per a les condicions dels treballadors d’aquesta institució. És un treball que ja
venia fet de la legislatura anterior,  i  hi  havia la mateixa càrrega per part  dels propis
serveis de la casa en aquest aspecte.

Durant el procés en que el grup popular va impugnar els pressupostos, per una sèrie de
defectes importants en la tramitació dels mateixos, que a més hi havia elements que
afectaven específicament a les condicions de treball, a les fitxes, i sobretot a l’estructura
de personal i per tant a la RPT, l’argument era la llei Montoro i s’alegra que aquesta
vegada no hagin fet referència a la llei Montoro.

És cridaner que a la plantilla de personal publicada en el BOIB hi ha més de 70 places,
dotades pressupostàriament que estan vacants, que les podrien treure endavant i cobrir-
les, no obstant sí estan cobertes totes les places de lliure designació.



 

A veure si és veritat que en el proper Ple es troben amb la possibilitat de que això ja
s’estigui tramitant i es posi en marxa aquesta ferramenta.

Sra. Torres: No menciona la llei Montoro perquè no té res a veure en aquest assumpte.

No són quinze mesos el retard de la RPT. La primera vegada que en va parlar va ser en
el Ple de pressupostos, encara no fa un any. No és cert que el PP tingués tot el treball
fet, només tenien el plec prescripcions tècniques, faltava el de condicions administratives
i el quadre de valoració d’adjudicació.

No vol posar-se pesada en el tema de que recursos humans tenia molta feina, però és
cert que tenien molt de treball per fer.

L’estudi de valoració dels llocs de feina és importantíssim i el trauran.

 



 

20.-  MOCIÓ DE CONTROL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE
L'AJUNTAMENT  D'EIVISSA  SOBRE  LA  PLANIFICACIÓ  DIÀRIA  DEL  SERVEI
MUNICIPAL DE NETEJA DURANT L'ESTIU 

MOCIÓ DE CONTROL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE
L'AJUNTAMENT D'EIVISSA SOBRE LA PLANIFICACIÓ DIÀRIA DEL SERVEI

MUNICIPAL DE NETEJA DURANT L’ESTIU

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

El  passat  dia  2  de  setembre,  el  grup  municipal  Popular  va  sol·licitar  còpia  de  la
planificació  diària  del  servei  municipal  de  neteja  de l'1  al  31  d'agost,  amb indicació
expressa de la planificació de neteja, escombrada manual de carrers i de serveis varis i
neteja de contenidors.

En resposta al requeriment d’aquest grup, la regidoria de Medi Ambient va remetre amb
data 8 de setembre el quadrant de serveis corresponent al mes d’agost, en el qual es
detallen els  tractaments tant  de recollida com de neteja viària.  Tot i  que l'apartat  de
tractaments de neteja viària assenyala, per exemple, que la neteja de contenidors s'ha
efectuat en tots els barris un cop a la setmana o que s'ha efectuat escombratge manual
en gairebé tots  els  barris  amb una periodicitat  que oscil·la  entre 5  i  7  vegades per
setmana, hi ha la percepció que algunes zones de la ciutat no han rebut els serveis que
s'especifiquen en l'esmentat quadrant.

Evidentment,  la  determinació  del  nivell  de  neteja  d'una  ciutat  és  un  concepte  molt
complex però que pot ser avaluat per dos aspectes: la sensació de neteja als carrers
percebuda pels ciutadans i la qualitat del servei de neteja avaluada pel propi Ajuntament.

Per això, el Grup Municipal del Partit Popular de la Ciutat d'Eivissa presenta aquesta
moció de control per tal de conèixer, entre d’altres, els següents punts:

1) Quins controls d'inspecció ha efectuat l'Ajuntament per a verificar el compliment dels
serveis de neteja recollits en l'esmentat quadrant?

2) Quins controls de qualitat del servei ha efectuat l'Ajuntament sobre el servei prestat
per l'empresa concessionària?

3) Quantes queixes i / o reclamacions ha rebut l'Ajuntament derivades de la sensació de
manca de neteja percebuda pels veïns del municipi?

4) Si, per part de l'actual equip de Govern, es va requerir a l'empresa concessionària en
algun moment un major esforç tenint en compte el mal estat que ha presentat la ciutat
durant tota la temporada estiuenca.

En Eivissa, 26 de setembre de 2016



 

LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

Sgt. Virginia Marí Rennesson 

Intervencions:

Sra. Marí: Aquesta moció ve motivada per l’absolut desconeixement i control, per part de
l’equip de govern, de la realitat de la neteja en el municipi.

Després de demanar còpia de la planificació de la neteja del passat més d’agost, agraïts
perquè  els  hi  varen  donar,  però  han  quedat  bocabadats  dels  incompliments  de  la
mateixa.

Estan segurs l’equip de govern de que el que detalla la planificació s’ha portat a terme?

Estan segurs de que el camió de neteja de contenidors està en marxa?

Estan segurs de que s’ha  portat  a terme la  recollida de paper  i  cartró  que posa la
programació?

Estan contents amb la neteja de la ciutat?

Estan segurs de què el personal de neteja, a data d’avui, és el mateix que hi havia i que
el recorregut que feien també és el mateix o s’ha incrementat?

En el barri  d’Es Pratet  en cap moment s’ha portat a terme aquesta programació. És
fàcilment detectable perquè el barri està més brut i pudent que mai, i li val l’excusa de
què tenen uns mesos per adaptar-se. La seua labor Sr. Ruiz és defensar els interessos
dels ciutadans de Vila, i controlar que tots els serveis programats es compleixin, com a
batle de Vila és l’únic responsable del control. A continuació llegeix els quatre punts de la
moció.

Els agradaria que els hi remetin la programació dels propers mesos, perquè algú té que
fer la feina de control, i el grup popular si la fa.

Sra. Garcia: La responsable del contracte i  ella mateixa es reuneixen cada setmana
amb el delegat del contractista, on els informen de totes les feines que han fet durant la
setmana, i si hi ha hagut incidències, també comproven si s’ha fet tot el que ha sortit de
la línia verda.

També fan el seguiment de la implantació, de l’arribada de la maquinària i en quin punt
es troben els projectes. Tot això es fa setmanalment des de l’Ajuntament.

Tenint en compte la pressió de la temporada estival, i el termini d’implantació per formar
el personal i perquè arribin tot els mitjans mecànics necessaris. Els controls de qualitat
en els qual s’han centrat han set, la resposta que té l’empresa front a les incidències,
que són la rapidesa i l’eficàcia, i la inspecció de la maquinaria i vehicles que van arribant.

El dia 1 de setembre va començar a fer feina una empresa d’assistència externa que,
juntament amb la responsable del contracte de l’Ajuntament, ha definit uns procediments
de control que els permetrà analitzar la prestació completa del servei.

El total d’incidències rebudes per la línia verda, pel registre d’entrada i per telèfon, des
del 13 de juny fins al 26 de setembre, ha set una mitjana de quatre al dia. No obstant



 

això, vol dir que aquestes quatre incidències no són exclusivament de falta de neteja, o
imputables al contractista. Moltes d’aquestes incidències recullen males pràctiques, tant
de vesins com de comerciants.

Des del primer moment han exigit  el  màxim esforç a l’empresa per a la neteja de la
ciutat.

Respecte  al  que diu  la  Sra.  Marí  d’es  Pratet,  no  és  la  mateixa  sensació  que  té la
presidenta de l’associació de vesins.

Quant als treballadors. En el TC del mes de juny n’hi havia 117, dels qual subrogables
eren 97.

Sra. Marí: El que posa la planificació no s’ha fet.

No li ha contestat si el camió que neteja contenidors està en funcionament o no.

Si parla amb el personal se n’adonarà que la sensació que té i  la que tenen ells és
bastant diferent.

Quina és l’empresa que han contractat i quin cost tindrà per a l’Ajuntament?

Sra. García: És veritat que els contenidors s’estan netejant per fora no per dins. Veu
millores a la neteja de la ciutat. Per exemple, el punt de contenidors del carrer José Mª
Quadrado que està molt  millor  per la feina que s’ha fet des de l’Ajuntament  parlant,
inclús sancionant, per poder arribar a aquest punt. 

El que hi ha és molt desconeixement del que s’ha de fer, i per això des de principi de
temporada l’Ajuntament està informant als ciutadans i comerciants el que han de fer i el
que no. L’any passat varen començar amb una petita campanya, que enguany han tornat
a fer a principi de temporada. D’abril a agost, amb els zeladors del SOIB, han repartit
més de tres mil cartes informatives, de com s’han de posar els fems, quin horari tenen
per treure’ls, com reciclar. En setembre han començat una altra campanya informativa, a
les xarxes socials, d’horaris i reciclatge, i en breu en faran una altra.

L’empresa externa no la paga l’Ajuntament, perquè en el plec de la licitació ja diu que la
paga l’empresa concessionària. L’empresa es diu SERTIC i costa 18.000 euros a l’any.

 

 

 



 

20.- MOCIO EPIC DE CONTROL CETIS 

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 EL CETIS.

Esta moción pretende conocer diversos aspectos sobre el CETIS. Entre ellos:

o Sobre las reformas anunciadas de la estación:

�¿Qué reformas de seguridad se efectuarán en relación a las puertas contraincendios?

�¿Qué  reformas  de  seguridad  se  efectuarán  en  relación  a  las  escaleras  y  demás
salidas de emergencia y evacuación?

�¿Qué  reformas  de  seguridad  se  efectuarán  en  relación  a  los  sistemas
contraincendios?

�¿Qué reformas se efectuarán en relación a la altura de la estación?

�¿Quién asumirá los costes anteriores?

O Sobre la estación:

�¿Por qué criterio objetivo se pretende ubicar la sala de espera en la planta superior de
la estación?

�¿Qué aforo presenta en la actualidad la estación?

�Las  medidas  de  seguridad,  contra  incendios  y  evacuación  actuales  ¿a  qué  aforo
corresponden?

O En relación a la nueva entrada/salida simultánea de autobuses proyectada:

�¿Quién o quiénes son los responsables de haberse construido esta instalación sin una
entrada/salida simultánea? ¿Exigirá el Ayuntamiento responsabilidades por los daños y
perjuicios ocasionados a raíz de estas irregularidades?

�¿Quién pagará la obra de reforma/construcción de una entrada/salida simultánea o
segunda entrada de vehículos?

�¿Se abrirá la estación antes de que se construya la nueva entrada/salida simultánea?

O En relación al edificio exterior a la estación, destinado inicialmente a gasolinera:

�¿Quién o quiénes son responsables de la construcción de dicha gasolinera?

�¿Quién es, actualmente, el titular de dicha instalación?



 

�¿Qué destino se le va a dar finalmente a dicha instalación?

�¿Qué normativa urbanística ampara el posible uso de la gasolinera?

�En el  supuesto de que finalmente se implante allí  una gasolinera,  ¿qué vehículos
podrán repostar en ella: turismos, sólo autobuses, i?

�¿Estaba prevista la construcción de una gasolinera en los pliegos de licitación?

O Sobre el CETIS en general.

�¿Hasta  la  fecha,  que  tasas  ha  abonado,  indicando  importe,  fecha  y  concepto,  la
Sociedad Gestora CETIS SL?

�La Sociedad Gestora CETIS SL, ¿se presentó a la licitación del complejo inmobiliario
CETIS?

Eivissa, a 26 de Septiembre de 2016.
Antonio Villalonga Juan

Intervencions:

Sr. Villalonga: Aquesta moció és per preguntar qüestions lògiques i evidents.

En base a les reformes que han anunciat que es faran a l’estació, quines reformes de
seguretat faran en relació a les portes contra incendis? A les escales i demés sortides
d’emergència? Als sistemes contra incendis? A l’altura de l’estació? Qui assumirà els
costos de tot això?

Una vegada que han deixat clar que la sala d’espera anirà dalt, per quin criteri la sala
d’espera de l’estació es posa dalt,  quan l’informe del Consell determina que estigui a
sota,  perquè  permet  als  passatgers  tenir  una  visió  directa  dels  autobusos?  Quin
aforament té l’estació actualment? Tot el que està construït actualment a quin aforament
correspon?

Respecte  a  l’entrada-sortida  simultània,  qui  són  els  responsables  d’haver  construït
l’estació amb una sola entrada-sortida? L’Ajuntament exigirà danys i perjudicis per això?
Qui pagarà la reforma de la construcció de l’entrada-sortida simultània que s’ha de fer?
Pensen obrir l’estació abans de què es faci aquesta entrada-sortida simultània?

En relació a la benzinera,  qui ha decidit  la construcció d’una gasolinera allí?  De qui
depèn  la  benzinera  ara  mateix?  Què  pensen  fer  amb  la  benzinera?  Si  obren  la
benzinera, quins vehicles hi podran fer benzina? En els plecs de licitació estava prevista
una benzinera? La societat gestora CETIS ha abonat taxes? Data i concepte? L’empresa
gestora CETIS es va presentar a la licitació del complexa immobiliari?

Sr. Molina: S’ha d’acostumar a assumir que el CETIS s’obrirà, i  s’obrirà com estació
d’autobusos. Hi ha un  projecte que, a judici de l’Ajuntament i dels tècnics que varen
donar l’autorització per a l’obertura de l’estació, estava correctament construït i responia
al projecte que es va presentar en el seu moment a aquesta Ajuntament, que va ser
informat per tècnics del Consell i de l’Ajuntament fa molt temps. 

Donat  que un tribunal  va  determinar  que la  competència  per  decretar  l’obertura  del



 

CETIS no era de l’Ajuntament sinó del Consell, el Consell va decidir que per decretar
aquesta obertura s’havien de realitzar una sèrie de modificacions, que a judici d’aquest
Ajuntament són millores, però ho acceptaren perquè permetran l’obertura de l’estació.

A les portes contra incendis s’hi faran les reformes necessàries. A les escales i sortides
d’emergència  s’hi  faran  les  reformes  necessàries,  perquè  a  judici  de  totes  les
administracions competents, que tenen incidència en tot allò que ocorri en el CETIS, es
vegin satisfetes les seues exigències quant a seguretat,  operativitat,  etc. Respecte al
sistema contra incendis, el mateix, es faran les necessàries perquè els tècnics determinin
que l’estació compleix amb les condicions, estiguin satisfets. Els costos de tot això els
assumirà el concessionari.

Respecte a la sala d’espera.  Hi  ha un diàleg entre totes les parts incloses Una part
planteja una sèrie de necessitats, d’obligacions, etc. Hi ha altres agents que intervenen
que  també  opinen.  En  aquest  cas  dins  d’aquest  diàleg  s’han  plantejats  diferents
alternatives a la sala d’espera a la part inferior de l’estació, i el mateixos tècnics que
deien que tenia que ser sota, ara diuen que dalt també val. Suposa que s’ha elegit tal
vegada la opció que simplifica la posada en marxa de l’estació.

L’aforament actual de l’estació és el que està en el projecte. Les mesures de seguretat,
incendis i evacuació, estan dimensionades a l’aforament que està en el projecte, perquè
sinó qui tingui que firmar l’obertura de l’estació no la firmarà, i com que tothom, menys el
Sr. Villalonga, vol que s’obri l’estació, tothom farà el que tingui que fer per aconseguir-ho.

Respecte a qui són els responsables d’haver construït l’estació amb una sola entrada-
sortida.  Fa  molt  temps  algú  va  presentar  un  projecte  d’instal·lació  que  tenia  unes
condicions determinades, que es varen mirar dos enginyers i que se li varen donar el
permís. No és enginyer i no té idea si ha de tenir una, dues o set entrades i un ascensor
per  autobusos.  Confia  en  que  les  persones  que  informen  un  projecte,  tenen  els
coneixements necessaris, que treballen amb honradesa i en l’ús de les seues capacitats
per dir si una cosa es pot fer o no. De manera que si en algun moment es va donar un
permís,  que  estava  informat  pel  Consell  per  a  aquesta  construcció,  es  va  fer
correctament.

La segona entrada per a l’estació, que pareix necessària per a l’operativa, es farà quan
es faci la reforma de l’E-10, i l’estació s’obrirà abans de fer la segona entrada, perquè el
tècnic que té que informar està d’acord que, de manera transitòria, s’estableixi un control
d’entrades i sortides. L’estació va estar funcionant quatre mesos i no hi va haver cap
problema, i tornarà a operar com ja va estar operant.

Pel que fa a la benzinera, a la pàgina 24 del projecte d’explotació del CETIS, quant parla
de serveis complementaris de l’estació, parla expressa i explícitament d’una benzinera.
En  el  plec  de  condicions  tècniques  parla  expressament  d’instal·lació  tècnica  de
subministres. En el projecte es parla, i s’informa favorablement, de servei de benzinera
com a serveis a la flota. La flota s’entén d’autobusos que utilitzen l’estació. De manera
que estava prevista la instal·lació tècnica de subministres en els plecs, i estava a l’oferta
de l’empresa.

La societat gestora CETIS ha abonat nombroses taxes i impostos, si vol les hi passarà
per escrit.

Pregunta si la societat gestora CETIS es va presentar a la licitació.. A la licitació s’hi va
presentar una UTE, en el sobre 1 figuraven les dades de la UTE, en el sobre 2 figura la
intenció de constituir una societat que exploti l’estació amb la garantia de la UTE. El dia
10 de gener de 2005, la UTE Sagales CETIS, que és la guanyadora del concurs, remet a
IMVISA una sol·licitud en la qual demana un aclariment, per veure si és possible que, tal i



 

com figurava en el plec, es constituís una societat explotadora amb la garantia de la UTE
per a l’explotació, per ser un mecanisme de gestió més eficaç. El 18 de febrer de 2005
IMVISA,  per  unanimitat  de  totes  les  persones  que  formen  part  del  seu  Consell
d’Administració,  s’acorda  autoritzar  la  formalització  del  contracte  amb  la  societat
concessionària,  que hauran  de constituir  els  licitadors,  amb la  qual  cosa la  societat
explotadora està autoritzada per l’òrgan de contractació, en aquest cas, per procedir a la
gestió de la concessió, i partir d’aquí es crea la societat explotadora CETIS, que és la
que explota l’estació.

El Sr. Villalonga viu instal·lat en la seua teoria de la conspiració, objectiu de la qual és
que no s’obri l’estació pels motius que sabrà, que estaria bé que els expliqués alguna
vegada.

L’estació s’obrirà  amb les  condicions  tècniques necessàries,  s’obrirà per  al  bé  de la
ciutat, i el convida a anar amb ell en el primer viatge d’autobús que surti de l’estació
CETIS.

Sr. Villalonga: El Sr. Molina diu que s’obrirà el CETIS, probablement s’obri, ja ho varen
fer fa un parell d’anys amb les mesures de seguretat que hi havia, i afortunadament no
va passar res. Si hagués passat algo qui hagués set el responsable?

Hi ha un conflicte, perquè hi ha coses que no s’han fet correctament. Perquè vostè té
tant d’interès en que no s’aclareixin les irregularitats? Perquè afavoreix a una empresa?
Perquè després de dos anys de presentar en aquest Ple un escrit amb 39 irregularitats,
no n’han aclarit cap?

Li ha formulat preguntes concretes i no els hi ha contestat. Li podria preguntar si el sostre
que té actualment l’estació, permet que passis els autobusos de dos altures.

Perquè  han  d’ampliar  els  marcs  de  les  portes  d’emergència,  si  era  segura?  Doncs
perquè no era segura.

Estaria  bé  que  expliqués  si  hi  ha  baranes,  perquè  s’ha  de  canviar  el  sentit  dels
autobusos, perquè s’han de posar menys dàrsenes, etc.

Diuen que als tècnics no els pareix malament que la sala d’espera estigui a dalt.Lol
normal és que estigui baix. L’equip de govern afavoreix a una empresa privada, la la que
sempre han afavorit,  perquè s’estalviï  450.000 euros,  i  que la  gent  esperi  a  dalt  en
comptes de baix.

Segons té entès, la benzinera no estava prevista inicialment, no apareixia en el plecs de
la licitació,  i  li  pareix una temeritat,  tenint  en compte que el PGOU de 1987 excloïa
expressament la possibilitat d’instal·lar una benzinera o estació de servei, a més amb un
informe de l’arquitecte municipal al respecte.

L’estació al 2005 va començar amb un aforament de 191 persones, després va passar a
209,  després  a  1.028,  finalment  va  arribar  a  1.500,  però  quant  es  va  incrementar
l’aforament no es varen augmentar les mesures de seguretat.  Molts volen que s’obri
l’estació, però amb la legalitat. EPIC sempre ha mantingut que ha de ser l’Ajuntament el
que recuperi la concessió. Vostès amaguen els draps sota l’alfombra.

Demana una relació per escrit de totes les taxes pagades per la concessionària, perquè
tenen dubtes al respecte. 

El 27 de juliol un banc expedeix un certificat dient que aquesta empresa és solvent, el 26
de juliol un altre banc també ho fa, i el 29 de juliol, tres dies després apareix la licitació



 

publicada. No li fa sospitar que una empresa se n’assabenti abans de que surti publicat?
Quan es presenta la UTE, hi ha un informe del Secretari d’Imvisa que diu que no és legal
la cessió de la concessió a una nova societat. Fan una empresa, que no es  va presentar
a la licitació i es queda la concessió. 

L’estació s’obrirà, però no com vol l’equip de govern, s’obrirà d’una manera segura i
legal.

Sr. Molina: Que consti en Acta que el Sr. Villalonga ha dit que el CETIS es va obrir de
manera il·legal i que la concessió es va fer d’una manera il·legal. Que consti el que ha dit
literalment.   Ja veuran si  això suposa algun tipus de responsabilitat  per  part  del  Sr.
Villalonga, per fer afirmacions d’aquest tipus en el Ple.

No  és  tècnic  i  no  té  ganes  de  ser-ho.  Hi  ha  uns  senyors  que  es  guanyen  la  vida
analitzant  la  idoneïtat  o  no  d’unes  instal·lacions.  Ha  vist  nombrosos  informes quant
s’analitza al detall, una obra com s’ha fet, un projecte d’instal·lació al qual se li dedica
temps, treballadors d’aquesta casa i del Consell. El Sr. Villalonga està tirant per terra el
treball d’un munt de persones dient que tot està malament. De veritat vol que es posi a
estudiar el que va passar l’any 2003. El que és útil és treballar perquè l’estació s’obri, per
suposat que en les millors condicions i respectant la legalitat.

El CETIS ja es va obrir i no va tenir cap problema operatiu. El CETIS tindrà una sala
d’espera  amb  les  dimensions  i  condicions  acordades.  Serà  l’estació  que  necessita
aquesta ciutat. El que importa per al futur és que quant vengui un senyor de Sant Antoni,
arribi  a una estació on pugui baixar,  comprar el  periòdic i  llegir-lo tranquil·lament, on
pugui esperar un dia que plogui, on pugui anar al bany, que pugui baixar en cadira de
rodes a la planta baixa amb els mitjans d’accés que té l’estació, això és l’important no el
que va passar en el 2003.

Tenen una estació construïda que no desapareixerà, que s’usarà més prompte que tard,
que el Sr. Villalonga l’usarà igual que tots els demés ciutadans, per als quals aquesta
estació serà un millora claríssima de la mobilitat urbana. 

 

22.- MOCIO EPIC DE CONTROL NEGOCIS FAMILIARS ALCALDE 

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 INFRACCIONES EN NEGOCIOS DE 
FAMILIARES DEL SR. ALCALDE.

Esta moción pretende conocer diversos aspectos sobre las infracciones de la
normativa  en  los  negocios  de  familiares  del  Sr.  Alcalde,  concretamente  el
incumplimiento  de  las  ordenanzas  municipales  y  la  presunta  inacción  del  Sr.
Alcalde.  Específicamente,  entre otras cuestiones,  este Grupo Municipal  desea



 

conocer:

� En relación al establecimiento “Extra Rent”:

o ¿Por qué el Sr. Alcalde no actuó ante las innumerables infracciones cometidas
durante el mes de agosto, periodo en el que este grupo municipal le remitió tres
escritos denunciando los hechos?

O ¿Por qué no se ha remitido a este grupo municipal la relación de expedientes
abiertos a este establecimiento y un familiar del Sr. Alcalde, solicitada el 30 de
agosto pasado?

�  En  relación  a  las  empresas  situadas  en  el  conjunto  de  construcciones
existentes,  junto  al  edificio  “Bahía Z”  situado en Av.  Santa Eulalia,  donde se
visualizan letreros publicitarios de “Limpiezas Paco” y “AVIS”?

O ¿Qué clasificación urbanística presenta esta zona concreta?

O ¿Cuál es su grado de protección?

O ¿Qué empresas operan en la localización indicada?

O ¿Qué actividades desarrollan?

o¿Qué licencias de actividad tienen concedida -indicando número y  fecha de
obtención-?

Eivissa, a 26 de Septiembre de 2016.
Antonio Villalonga Juan 

Intervencions:

Sr. Villalonga: Durant el mes d’agost varen remetre varis escrits al Sr. Alcalde, instant-lo
a actuar davant les nombroses infraccions que cometia un negoci d’un familiar proper, i
demanant que els hi contestés.

Perquè no va actuar durant el mes d’agost? Perquè la documentació que sol·licitaren
sobre les infraccions imposades a aquest  negoci,  i  al  titular  del  negoci  no els  hi  ha
donat?

En  relació  a  les  empreses  situades  al  costat  de  l’edifici  “Bahia  Z”,  on  hi  ha  rètols
publicitaris  de  “Limpiezas  Paco”  i  “AVIS”.  Quina  classificació  urbanística  presenta
aquesta zona? Quin és el seu grau de protecció? Quines empreses operen allí? Quina
activitat  desenvolupen?  I  quina  llicència  d’activitat  tenen  concedida?  Estan  o  no
legalment establertes allí?

Sr. Molina: Aquesta moció, que és molt interessant, diu moltes coses. Parla de com
entenen algunes persones que és fer política. El Sr. Villalonga entén que fer política
suposa  establir  una  espècie  de  persecució  contra  un  ciutadà,  que  té  la  sort  o  la



 

desgràcia, de ser el pare del Sr. Alcalde.

El Sr. Villalonga durant aquest mes d’agost ha presentat 18 sol·licituds d’informació a
l’Ajuntament,  de  les  quals  11  estan  referides  als  negocis  del  pare  del  Sr.  Alcalde.
Segurament  aquesta  proporció,  que  ve  a  ser  un  65%,  deu  ser  que  el  65%  dels
problemes de la ciutat estan motivats pel pare del Sr. Alcalde, cosa que per la seua part
dubte.

El Sr. Villalonga el dia 4 d’agost va presentar 3 sol·licituds d’informació, que varen ser
contestades el 9 d’agost. El 10 d’agost va presentar altres 3 sol·licituds d’informació, que
varen ser contestades el dia 12,  una d’elles estava ja repetida. El dia 16 d’agost  va
presentar  2  sol·licituds  d’informació,  les  quals  es  varen  contestar  els  dies  17  i  18,
ampliant  la  informació  el  dia  23.  El  dia  22  d’agost  va  presentar  una  sol·licitud
d’informació, que reiterava una anterior idèntica paraula per paraula. El 29 d’agost en va
presentar 2 que de nou era copiar i aferrar d’unes anteriors, i no es contestaren perquè
ja estaven contestades.

Per tant, d’això la primera conclusió que treuen és que per al grup municipal EPIC, el
principal problema que ha tingut la ciutat en el mes d’agost ha set el negoci del pare del
Sr. Alcalde. Segurament la neteja, de la qual han parlat fa una estona, és un problema
molt més important, el trànsit és un problema molt més important. El col·lapse del Port
d’Eivissa quant al seu propi trànsit i els amarraments és més important. La situació de la
policia local és un problema molt més important, el poder cobrir correctament tots els
torns. Segurament se’ls ocorre una llista immensa de problemes més importants que
aquests, però per al Sr. Villalonga el més important és perseguir a l’Alcalde a través del
seu pare, que no té més culpa que la de ser el seu pare.

Al negoci del Sr. Ruiz Benavides se li  han imposat una sèrie de sancions al llarg del
temps, no d’ara sinó d’abans, com a molts altres negocis de la ciutat, perquè tal vegada
no té tota la documentació que ha de tenir en un moment determinat, o com molts altres
establiments, no diferencia clarament entre OVP i ocupació de via privada, que de les
dues n’hi ha.

A aquest negoci se li han posat sancions l’estiu passat, i aquest estiu també.

El Sr. Villalonga va anar a sancions un dia i se li va informar que hi havia unes sancions
recent posades, i va preguntar perquè no s’havien tramitat ja. Hi ha un any per tramitar
aquestes sancions, però pot estar tranquil perquè ja estan tramitades.

El funcionari li va preguntar si hi havia alguna pressa especial per sancionar aquesta
persona abans que a altres, perquè li arribarà la sanció quant li toqui, però dins de la pila
de sancions que es posen a l’estiu,  ni  es tramitaran ni  abans ni  després del  que li
correspongui. Estaran d’acord en què no s’ha de donar tracte de favor a ningun ciutadà,
independentment  que sigui  pare  o  fill  de  qui  sigui,  però  entén que  tampoc  s’ha  de
perjudicar expressament.

A aquest  negoci  se  li  han  posat  48  sancions  aquest  estiu,  als  vehicles  dels  quals
disposa, de les que 8 han set per ocupació per motos aparcades on no tocava.

Degut a l’interès evident d’aquest cas, s’ha prestat una especial i injusta atenció a aquest
negoci. A petició seua, un policia ha visitat el negoci en repetides ocasions durant aquest
estiu, i té un informe del cap de la policia que dona compte d’aquestes visites, i en tots
els casos ha donat resultat negatiu de motos damunt la voravia.

El Sr. Villalonga pretén fer una cosa que en política es denomina debilitar, desgastar, a
través d’un familiar de l’Alcalde, i això li pareix menyspreable.



 

Tots els negocis de la ciutat estan subjectes a les ordenances, i això no significa que
cada moment del dia hi haurà un policia controlant si es compleixen les ordenances. El
titular del negoci sota la seua responsabilitat farà el que tingui que fer, i si en un moment
donat no compleix la legalitat serà sancionat, ni més ni menys, per ser ni cosí, ni fill, ni
cunyat, ni amic, ni pare, per descomptat, de ningú.

Demana al Sr. Villalonga que deixi aquesta persecució, perquè no creu que aporti res, i
el pare de l’Alcalde, en el seu sentit de la responsabilitat com a empresari, tindrà que
complir les mateixes normes els demés i sinó les compleix serà sancionat i tindrà que
pagar les seues sancions.

Sr. Villalonga: Fa les preguntes perquè creu que preguntant és como s’aprèn. El Sr.
Molina parla de persecució, i no vol pensar, si l’Alcalde fos del PP i tingués les motos a la
voravia, la persecució del PSOE com varen fer amb alguna alcaldessa del PP.

Per  gentilesa  amb l’Alcalde  ja  li  va  telegrafiar  en  varies  ocasions,  per  preguntar  al
respecte, i ho va ignorar. Ja se’ls hi varen dir les coses perquè ho solucionessin i no
arribar a aquest extrem de portar-ho a un Ple.

Igual el pare de l’Alcalde s’hauria de penedir de no seguir les normes municipals.

El Sr. Molina diu que la policia ha visitat el negoci en repetides ocasions durant aquest
estiu, de fet el primer dia que ho digueren, l’endemà ja no hi havia motos a la voravia.

Va  enviar  un  escrit  indicant  que  estaven  aparcant  les  motos  a  la  voravia  i  en  els
pàrquings de motos, que no es poden aparcar les motos de lloguer en els pàrquings de
motos si no estan llogades. Si hi ha 7 o 8 pàrquings de motos, 7 són del seu establiment.

Sr. Ruiz: No té cap establiment.

Sr. Villalonga: No es referia de la seua propietat, de fet mai ho ha dit. La qüestió és que
enviaren un policia local, i ara li volen fer creure que varen fer el treball i no és així. No
varen fer cap actuació amb la qual cosa hi va haver, durant el mes d’agost, permissivitat
cap a un negoci determinat. Per suposat que tothom ha de complir la llei, però l’Alcalde
també l’ha de fer  complir  a casa seua, i  abans de netejar la ciutat primer hauria de
netejar altres qüestions.

Tenen llicència d’activitat aquests negocis?

Demana que el llistat que han comentat l’hi facin arribar, que és el que va demanar fa un
mes i encara ni li han entregat. Si contestessin els escrits i l’hi donessin la documentació,
probablement  s’estalviarien  temps  en  els  plens  perquè  no  haurien  de  fer  aquestes
mocions.

Demana a l’Alcalde que actuï com en qualsevol altre negoci.

Sr. Molina: Si aquest fos un negoci de l’Alcalde, és possible que estigués justificat el que
diu  el  Sr.  Villalonga,  però no és  de l’Alcalde,  és  de un ciutadà,  que per  sort  o  per
desgracia per a ell, és el pare de l’Alcalde, i això el fa igual a qualsevol altre ciutadà, ni
més ni menys, paga el mateixos impostos que els altres ciutadans, ni més ni menys, i
està obligat a complir les mateixes normes que els demés, ni més ni menys, la qual cosa
fa que se l’hagi de tractar amb la mateixa justícia que als demés. Li pareix aberrant, per



 

la seua part, haver demanat que un policia visiti 27 vegades aquest negoci durant l’estiu,
perquè no s’ha fet amb cap altre negoci. Negocis de rent a car que a tota la ciutat tenen
una sèrie de pràctiques, que al Sr. Villalonga no l’hi importen, d’aparcar a la vorera, de
confusió de via pública i via privada.

El Sr. Villalonga ha tingut accés a la informació de les multes, independentment del seu
estat d’incoació. Ha tingut accés i se li ha contestat totes i cadascuna de les peticions
d’informació.

Dins de la ciutat hi ha espais que tenen una ordenació molt clara, i uns altres que tenen
una ordenació menys clara.  L’espai  del  que parla  el  Sr.  Villalonga té una ordenació
menys clara, és un espai que en el PGOU de 1987 era urbà, en el PGOU de 2009 era
rústic,  i  en  la  proposta  del  PGOU de  2016,  que  s’ha  aprovat  inicialment,  és  rústic
protegit. Per la qual cosa, hi ha una sèrie de negocis que estan ubicats en aquest espai
que quant estigui en vigor el PGOU de 2016, s’haurà de buscar una via per regularitzar-
los.  Alguns seran regularitzables  i  altres no,  però això es veurà  en el  seu moment,
tendran el seu període per actuar. Ara mateix el PGOU vigent és el del 1987, i en aquest
moment és una zona urbana, quant passi a una altra qualificació segurament hauran de
fer alguna cosa.

El Sr. Villalonga exerceix la seua funció com a regidor com li pareix correcta. Li demana
que reflexioni en què ajuda a la ciutat. Aquesta persecució que ha emprés contra un
negoci concret, en què ajuda a la ciutat? En què ajuda a aquest Ple? I en què l’ajuda a
vostè?

 

De conformitat al previst a l’article 91.4 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre
pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, es vol sotmetre a consideració del Ple, de forma urgent el següent assumpte: 

 

U.1.-  Expedient  13798/2016.  Convocatòria  i  Concessió  de  Premis  i  beques  per
Procediment de Concurrència Competitiva - Beques FIOP

Favorable                                              Tipus de votació: Unanimitat

"PROPOSTA D'ACORD DE LA REGIDORA D’EDUCACIÓ, FORMACIÓ, TREBALL I
NORMALITZACIÓ  LINGÜÍSTICA  A  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  DE
L'AJUNTAMENT D'EIVISSA

Atès que és voluntat d'aquesta Corporació oferir a les persones que han participat en el
projecte del Servei de formació, integració i ocupació pública del Govern balear (FIOP)
una ajuda complementària a la seua formació acadèmica i pràctica, amb la intenció de
millorar la preparació de cara a la futura inserció en el món laboral de les administracions
públiques.

Atès que l’any 2015, es varen crear per primera vegada a l’Ajuntament dues beques per
a les persones que hagin participat en el projecte del Servei de formació, integració i



 

ocupació pública del Govern Balear (FIOP) per a la inserció laboral de joves amb alguna
discapacitat

La concessió d’aquestes beques es regeix per les bases redactades a tal efecte.

Les beques tenen assignat un import a distribuir durant els mesos de duració de les
beques, a raó de 750 euros mensuals cadascuna. El cobrament es realitzarà després de
l’informe mensual expedit per el/la cap de secció del Departament, que acrediti l’efectiva
realització de les pràctiques formatives objecte de les beques. 
La dotació de les dues beques per a l’any 2016 és de 4.500 €, a càrrec de l’aplicació
pressupostària  24100  48100 L'Ajuntament  d’Eivissa  es farà  càrrec  també  de  les
corresponents  pòlisses  d’assegurança  d’accidents,  incloses  dins  l’assegurança
col·lectiva que cobreix els accidents del personal de l'Ajuntament d’Eivissa. I per a l’any
2017 es destinarà la quantitat de 18.000 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària
24100  48100.  Aquesta  quantitat  queda  condicionada  a  l’aprovació  definitiva  del
Pressupost General de la Corporació per a l’exercici 2017. 

A  la  vista  dels  antecedents  assenyalats  anteriorment,  es  proposa  al  Ple  d'aquest
Ajuntament, l'aprovació del següent ACORD:

PRIMER-  Aprovar  les  bases de la  convocatòria  de  dues  beques  de formació  per  a
persones que hagin participat en el projecte del Servei de formació, integració i ocupació
pública  del  Govern  Balear  (FIOP)  per  a  la  inserció  laboral  de  joves  amb  alguna
discapacitat a l'Ajuntament d'Eivissa.

SEGON.- La documentació es publicarà a la Base Nacional de Dades de Subvencions
(BNDS),  a  la  seu  electrònica  i  a  la  pàgina  web  de  l’Ajuntament  d’Eivissa
(www.eivissa.es). 

Eivissa,

                                                                                                Vist i Plau
Responsable del S.A.C. i del Padró
Municipal d'habitants                                                     EL REGIDOR DELEGAT
(Document firmat electrònicament al marge)      (Document firmat electrónicamente al marge)"

Bases del tenor literal següent:

"Bases  que  han  de  regir  la  convocatòria  de  dues  beques  de  formació  per  a
persones que hagin participat en el projecte del Servei de formació, integració i
ocupació pública del Govern Balear (FIOP) per a la inserció laboral de joves amb
alguna discapacitat a l'Ajuntament d'Eivissa.

Primera. Normes generals.

Es convoquen dues beques de formació adreçades a persones residents a Eivissa, que
hagin  realitzat  la  preparació  específica  del  FIOP,  amb  pràctiques  a  l’administració
pública. 

Les beques tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurement revocables i
reductibles en tot moment per les causes previstes en la llei o en aquestes bases, no



 

generen cap dret  a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i  no es poden
al·legar com a precedent. D’altra banda, la concessió de cadascuna d’aquestes beques
són incompatibles amb el desenvolupament de qualsevol treball remunerat. 

El  sistema  de  selecció  serà  el  de  concurrència  competitiva,  se  seleccionarà  els/les
becaris/àries una vegada valorats els mèrits previstos a la base novena, que n’estableix
el barem.

La  comissió  avaluadora  a  què es  refereix  la  base  vuitena no podrà  seleccionar  un
nombre superior de becaris al de les beques convocades. No obstant això, les persones
que, reunint els requisits exigits, no hagin estat seleccionades passaran a formar part de
la llista de suplents d’acord amb el que es preveu a la base tretzena. Aquesta llista de
suplents només tendrà validesa durant el termini de vigència de les beques.

La  participació  en  la  present  convocatòria  suposa  l’acceptació  expressa  d'aquestes
bases.

Segona. Objecte i durada de la convocatòria

Oferir a les persones que han participat en el projecte FIOP una ajuda complementària a
la seua formació acadèmica i pràctica, amb la intenció de millorar la preparació de cara a
la futura inserció en el món laboral de les administracions públiques. Aquesta ajuda es
durà a terme mitjançant la realització de pràctiques:

• Pràctiques en tasques d’administració, utilització de terminals informàtiques i dels
programes  informàtics  estàndards  i  d’altre  equipament  d’oficina,  arxiu,
classificació i distribució de documentació.

• Pràctiques en tècniques informatives i d’atenció al públic i altres similars.

La duració de les beques serà com a màxim fins al 31 de desembre de 2017.

El lloc previst per al  desenvolupament d’aquestes pràctiques serà el Departament de
Servei i Atenció al Ciutadà (SAC) durant vint-i-cinc hores setmanals cadascuna de les
beques i al llarg dels anys 2016 i 2017, a partir de la data de començament de la beca.

Tercera. Dotació de la beca, pagament i consignació pressupostaria

Les beques tenen assignat un import a distribuir durant els mesos de duració de les
beques, a raó de 750 euros mensuals cadascuna. El cobrament es realitzarà després de
l’informe mensual expedit per el/la cap de secció del Departament, que acrediti l’efectiva
realització de les pràctiques formatives objecte de les beques. 

Durant l’exercici pressupostari de l’any 2016 es destinarà la quantitat de 4.500 euros a
càrrec de l’aplicació pressupostària 24100 48100. L'Ajuntament d’Eivissa es farà càrrec
també  de  les  corresponents  pòlisses  d’assegurança  d’accidents,  incloses  dins
l’assegurança  col·lectiva  que  cobreix  els  accidents  del  personal  de  l'Ajuntament
d’Eivissa.

Per  l’any  2017  es  destinarà  la  quantitat  de  18.000  euros  a  càrrec  de  l’aplicació
pressupostària  24100  48100.  Aquesta  quantitat  queda  condicionada  a  l’aprovació
definitiva del Pressupost General de la Corporació per a l’exercici 2017. 



 

Quarta. Beneficiaris

Es poden acollir  a aquesta convocatòria les persones, residents a Eivissa, que hagin
realitzat la preparació que ofereix el projecte FIOP.

Els i les alumnes que participin en aquesta convocatòria hauran de reunir els següents
requisits:

- Ser majors d’edat.
- Posseir la nacionalitat espanyola o d’algun dels països de la Unió Europea.
- Ser resident a l’illa d’Eivissa.
- Haver cursat la preparació dels cursos del FIOP.
- Estar en possessió del nivell de Català B2
-  No  tenir  cap  impediment  per  a  les  tasques  específiques  previstes  en  aquesta

convocatòria que impedeixi el normal funcionament de les tasques encomanades.
- Tenir coneixements elementals d’informàtica (processaments de textos).
- No tenir cap contracte de treball que impliqui el cobrament d’una nòmina salarial.

Cinquena. Sol·licituds

1.  Les  sol·licituds  per  sol·licitar  les  beques  s'han  d'ajustar  al  model  normalitzat  de
sol·licitud i s’han de presentar en el Registre d’Entrada de l'Ajuntament d’Eivissa (Plaça
d'Espanya,  1-  Dalt  Vila.  i  al  SAC,  Edifici  sa  Colomina  (Cetis  Torre  2)  al  carrer  de
Canàries, 35. També es poden presentar en els llocs establerts a l’apartat 4 de l’article
38  de la  Llei  30/1992,  de 26 de novembre,  de règim jurídic  de les  administracions
públiques i del procediment administratiu comú. 

2. El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 10 dies naturals comptadors a
partir del següent al de la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB. Si el darrer dia
natural  fos  diumenge  o  festiu,  el  termini  s’ajornarà  fins  a  l’hàbil  següent.  La
documentació es publicarà a la Base Nacional de Dades de Subvencions (BNDS), a la
seu electrònica i a la pàgina web de l’Ajuntament d’Eivissa (www.eivissa.es). 

Sisena. Documentació a presentar

A les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació següent:

a) Fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport.
b) Certificat de residència en vigor a qualsevol municipi d’Eivissa.
c) Comprovant d’haver superat la formació del projecte del FIOP.

d)  Informe emès pel/per la coordinador/a del projecte del FIOP on consti que l’alumne/a és
apte/a per al desenvolupament de les esmentades pràctiques.

e)  Fotocòpia  compulsada  del  certificat  del  nivell  de  coneixements  de  llengua  catalana
expedit per l'òrgan competent en matèria de política lingüística del Govern de les Illes
Balears,  o  bé dels  títols,  diplomes i  certificats  equivalents d'acord  amb la normativa
vigent.

f)   Currículum on s’especifiquin les pràctiques realitzades i les especialitats.
g) Declaració jurada de no tenir cap relació contractual que impliqui el cobrament de
nòmina. 



 

h) Tota aquella altra documentació que sigui necessària per acreditar els mèrits a què es
refereix la base 9.
i) Documentació que acrediti els coneixements d’informàtica o declaració jurada de tenir
aquests coneixements.

Setena. Esmena i millora de la sol·licitud

En  el  cas  que  la  instància  o  la  documentació  fossin  incorrectes  o  incompletes,  es
requerirà la rectificació o els complements necessaris. Si en el termini de deu dies hàbils
la persona interessada no fa la rectificació reclamada o no presenta la complementació
requerida, l'Ajuntament d'Eivissa considerarà que la persona interessada desisteix de la
seua petició, després d’haver pres la resolució pertinent, d’acord amb l’article 71.1 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú. 

Vuitena. Comissió avaluadora

1. Es constitueix una comissió avaluadora que estarà integrada pels següents membres:

-   President: El/la director/a de l'Àrea de Benestar Social.
- Vocal: El/la coordinador/a del projecte FIOP 
- Secretari/ària: La responsable administrativa del servei d'atenció al ciutadà i de padró
d'habitants. 

2.  La Comissió actuarà com a òrgan instructor del  procediment de concessió de les
beques i té atribuïdes les següents funcions:

a) Examinar les sol·licituds i la documentació presentada i comprovar les dades en virtut
de les quals s’haurà d’adoptar la resolució.

b) Valorar les sol·licituds d’acord amb el barem que s’estableix a l'article novè.

c) Requerir les persones sol·licitants per a la correcció o millora de les seues sol·licituds.

d) Informar a l’òrgan competent per a formular la proposta de concessió de beques als i
a les alumnes seleccionats/des.

e) Realitzar l’entrevista personal a les persones aspirants.

f) Establir una llista ordenada de suplents per als supòsits de renúncia, revocació o altres
causes  degudament  justificades  que  impedeixin  la  realització  material  de  l’activitat
objecte de la beca.

La  comissió  podrà  sol·licitar  dels  aspirants  la  documentació  complementària  que
consideri adient per a un millor desenvolupament del procés selectiu.

Novena. Criteris per a la concessió de les beques

Les sol·licituds s’avaluaran sobre un màxim de  45 punts, tenint en compte els mèrits
específics amb relació a l’objecte d’aquesta convocatòria.  Només aconseguiran les 2



 

beques les 2 persones que major puntuació obtenguin, de conformitat amb els següents
criteris de valoració:

a) Formació específica en matèries relacionades amb les tasques a desenvolupar: fins a
20 punts.
- 1 punt per cada 10 hores.

b)  Experiència  laboral  i  pràctica  relacionades  amb  l’activitat  a  desenvolupar  a
l’administració pública, fins a 8 punts.
- 1 punt per cada mes treballat.

c) Experiència laboral i pràctica relacionades amb l’activitat a desenvolupar a l’empresa
privada, fins a 5 punts.
- 1 punt per cada mes treballat.

d) Coneixements d’informàtica, fins a 3 punts.
-0,25 punts per cada 25 hores (0,01 punts per hora).

e) Per coneixements de la llengua catalana, mitjançant la presentació de l'original o de la
còpia compulsada del certificat del nivell de coneixements de llengua catalana expedit
per l'òrgan competent en matèria de política lingüística del Govern de les Illes Balears, o
bé l'original o la còpia compulsada dels títols, diplomes i certificats equivalents d'acord
amb la normativa vigent.

La puntuació màxima d’aquest apartat és de 3 punts.
Es valoren els certificats relacionats amb els tipus de coneixements següents:

Certificat Nivell C1 o equivalent: 2,00 punts.
Certificat Nivell C2 o equivalent: 2,50 punts.
Certificat Nivell LA (Llenguatge administratiu) o equivalent: 0,50 punts.

Es valora només el certificat que correspongui al nivell més alt aportat per la persona
interessada,  excepte  en  el  cas  del  certificat  de  coneixements  de  llenguatge
administratiu, en què la puntuació es pot acumular a la de l’altre certificat que s’acrediti. 

f) Entrevista personal, fins a 6 punts.

Desena. Resolució, mitjans de notificació i publicació 

Les beques seran atorgades per resolució de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament
d’Eivissa en el termini màxim d’un mes, una vegada la Comissió Avaluadora emeti la
proposta de resolució.

Les notificacions als interessats dels actes, requeriments per l'esmena o millora de la
sol·licitud,  propostes  d'acord  (provisionals  i/o  definitives)  així  com  dels  acords  de
resolució  de  la  present  convocatòria  i  la  interposició,  en  el  seu  cas,  de  recursos
administratius es durà a terme, de conformitat amb la previsió continguda a l'article 59.6
de la Llei  30/1992, de Règim Jurídic  de les Administracions Públiques,  mitjançant  la
publicació  al  tauló  d'anuncis  electrònic  de  la  Corporació  i  a  a  la  pagina  web  de



 

l'Ajuntament.(www.eivissa.es).

L’acord de resolució del procediment de concessió també es publicarà a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

L’adjudicació de les beques no suposa cap vincle contractual laboral amb l’Ajuntament
d’Eivissa, ni suposa cap compromís d’incorporació posterior de la persona becària a la
plantilla.  Tanmateix,  l'Ajuntament  es  farà  càrrec  d’una  pòlissa  d’accidents  per  a  les
persones becades, pel període de duració de la seua beca.

Dotzena. Obligacions de les persones beneficiàries

Són obligacions mínimes de les persones becàries:

1.  Reunir  els  requisits  i  complir  les  condicions  establertes  per  a  la  concessió  i  el
gaudiment de les beques. Així mateix, cooperar amb l’administració en les actuacions de
comprovació  que  calgui  per  verificar,  si  escau,  el  compliment  i  l’efectivitat  de  les
condicions de la concessió de les beques.
2. Realitzar l’activitat formativa que fonamenta la concessió d’aquestes beques, sota la
supervisió de la responsable administrativa del servei d'atenció al  ciutadà i  de padró
d'habitants. 

Tretzena. Substitucions, revocació de les beques

L’incompliment no esmenable de qualsevol requisit  establert en aquestes bases o de
l’objecte  de  les  beques  podrà  provocar  la  revocació  de  qualsevol  de  les  beques
obtingudes d’acord amb la llei. 

En el  supòsit  de renúncia de la  beca obtinguda (la  qual  cosa s’haurà de comunicar
fefaentment a l'Ajuntament d'Eivissa amb una antelació mínima de quinze dies), o de
revocació de la beca, així com per una altra causa degudament justificada que impedeixi
la realització material de l’activitat objecte de la beca, se substituirà la persona becària,
d’acord amb la llista de suplents establerta i per l’ordre consecutiu corresponent.

Catorzena. Certificacions

Es podran emetre certificacions de les beques de formació realitzades a petició de les
persones beneficiàries.

Quinzena. Recursos

Les presents bases i tots els actes administratius que se'n derivin, d'aquestes i de les
actuacions de la comissió avaluadora, poden ser impugnats conforme al que estableix la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Setzena. Normativa general

1. Aquesta convocatòria es regirà per les disposicions contingudes a les seues bases.



 

2.  Supletòriament hi  seran d’aplicació la Llei  30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; el Decret
legislatiu  2/2005,  de  28  de  desembre,  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de
subvencions (BOIB de 31 de desembre) i, amb caràcter bàsic, la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions (BOE de 18 de novembre), el Reial decret 887/2006
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003 (de 17 de novembre,
general de subvencions) i la resta de normativa que hi sigui d’aplicació."

Intervencions:

Sr.  Molina: L’Ajuntament  té  una  col•laboració  amb  el  FIOP,  que  integra  dins  de
l’administració  pública  a  persones  amb  algun  grau  de  discapacitat,  tramita  beques
perquè alguna d’aquestes persones treballin durant uns mesos a l’Ajuntament. En el
passat s’han fet beques dins del mateix any i podien ser aprovades per la Junta de
Govern Local, en aquest cas el projecte és plurianual per tant s’ha de portar a aprovació
del  Ple,  i  per  no esperar  al  Ple d’octubre  perquè es  puguin incorporar  quant  abans
aquestes persones, han optat per aprovar-ho ara per via d’urgència.

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

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

 

C) PRECS I PREGUNTES

Sra. Marí: Prec: Demana que retirin totes les soques que hi ha per tota la ciutat, sobretot
en es Pratet, perquè provoquen moltes caigudes.

Sr.  Tur  Ripoll: Pregunta:  Saben  que  en  el  barri  de  Platja  d’en  Bossa  els  vesins
segueixen sense tenir aigua potable?

Precs: 1. En el carrer de la Punta, que és el que està a la primera part de la Platja d’en
Bossa,  fa tres  mesos  que hi  ha  un 30% de les  faroles  sense llum,  creant  molt  de
malestar. Demana que es canviïn les bombetes.

2. Demana que expliquin a la concessionària de la neteja que, si netegen com ho estan
fent fins ara,  col·lapsen les arquetes,  és a dir,  netegen amb aigua sense escombrar
primer.

3. Demana que retornin les targetes blaves, per permetre aparcar als residents en el seu
barri, als que tenen contenidors de fems o parada d’autobús davant el seu portal, perquè
és incomprensible que es faci aquesta discriminació i se’ls hi retiri la targeta per aquest
motiu.

Sr. Garriz: Prec: Aquest estiu han tingut un fet destacat per part de la policia local, de
dos policies que amb la seua actuació varen salvar la vida d’una persona. A part del
reconeixement  ben  merescut  per  part  de  l’Ajuntament,  seria  interessant  que  els



 

desfibril·ladors semiautomàtics s’incorporin a tots els vehicles de la policia. Demana que
es doni un pas endavant en el tema de que Eivissa es converteixi en un espai càrdio
protegit.

Sr.  Minchiotti: Prec:  Per  fer  el  pressupost  de cada any,  sol·liciten que es tingui  en
compte l’execució de l’anterior per fer-lo el més realista possible.

Sr. Villalonga: Precs: 1. Demana que facin les gestions oportunes, perquè es col·loqui
il·luminació a les instal·lacions esportives de col·legi de Sa Bodega, que no es poden
aprofitar per les tardes.

Pregunta: Algun tècnic de la casa ha revisat l’asfaltat que s’ha posat últimament en el
carrer Músic Fermí Marí, per saber si ha set el correcte?

Prec:  Demana  que  millorin  la  neteja  de  sa  Penya,  no  només  quant  s’organitzen
esdeveniments.

Pregunta: Tornant a la moció de control anterior, voldria saber si els establiments dels
quals han parlat abans, si tenen o no llicència d’activitat?

Sr. Ruiz: Contesta al Sr. Tur Ripoll sobre el tema de la neteja. Possiblement el millor  del
plec que va deixar fet el PP, és aquest sistema que abans ha explicat la regidora, d’una
empresa autònoma i independent. Opina que la ciutat és millorable, però no sap com
s’ha d’escombrar, però això està estipulat en el plec, la tècnica de medi ambient ha fet
una tasca, està pendent de què es facin bé les feines. Creu que per a això necessiten un
temps, i es comprovarà que aquestes tasques, que no sap si es fan correctament perquè
no es especialista en la matèria.

Sra. López: En relació al prec de la Sra. Marí. Són conscients de l’estat de les soques,
per això fa uns mesos una de les brigades del SOIB, es va dedicar a fer una inventari de
tota la  ciutat  de totes les soques,  i  avaluar en quins espais  era convenient  tornar a
reposar  un  arbre  i  en  quins  s’haurien  de  treure,  més  que  res  per  una  qüestió  de
sensibilitat. Tenen fet aquest inventari i han redactat ja el projecte, que està inclòs en la
segona tanda dels PIOS i s’executarà les properes setmanes.

No ha entès la qüestió del Sr. Villalonga sobre l’asfaltat del carrer Músic Fermí Marí. Què
demana exactament? Si li pot aclarir contestarà.

Sr.  Villalonga: El  que  pregunta  és  si  quan  s’asfalta  s’ha  de  posar  una  sèrie  de
centímetres de grossor d’asfalt i si s’ha verificat, perquè s’ha asfaltat recentment i ja hi
ha clots a la calçada i a llocs l’asfalt  nou està com a desgastat.  Demana si algú ha
revisat la qualitat d’aquesta actuació.

Sra. López: Evidentment, en totes les obres que fa aquest Ajuntament, siguin petites o
grans dimensions, hi ha tècnics de l’Ajuntament verificant que l’empresa adjudicatària fa
el que diu el plec de condicions o el projecte.



 

Sr.  Molina: Contesta  en  relació  al  prec  del  Sr.  Minchiotti.  Pot  estar  tranquil,  tenen
l’execució del pressupost anterior i moltes altres coses per elaborar el pressupost.

Sr. Perea: Contesta en relació al prec 1 del Sr. Villalonga: Les llums del col·legi de sa
Bodega estaran instal·lades abans de fins d’any.

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les catorze hores i vint-i-cinc
minuts del dia, de la qual se n’estén la present Acta que consta de  104  folis, que és
firmada pel Sr. Alcalde i per mi el Secretari, que la certifico.
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