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1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
- Acta núm. 02/16, ordinària de data 28 de gener 
- Acta núm. 03/16, ordinària de data 25 de febrer 

2n. Proposta d'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal d'ús i aprofitament 
de les platges i punts de bany del municipi d'Eivissa. (Exp. relacionat 1722/2016). 
3r. Proposta d’aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat exterior 
(Exp. Relacionat 4376/2016). 
4t.  Proposta  d'aprovació  provisional  de  la  modificació  i  ampliació  de  l’Ordenança  fiscal 
reguladora  de  la  Taxa  per  expedició  de  documents  administratius  (Exp.  relacionat 
3859/2016). 
5è. Proposta d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal de l'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (Exp. relacionat 3910/2016). 
6è. Proposta d'acord per a l'aprovació del conveni marc de col·laboració entre el  Consell 
Insular d'Eivissa i l'Ajuntament d'Eivissa amb vista a la posada en funcionament de l'estació 
d'autobusos situada al complex denominat "Centre de Transferència Intermodal i de Serveis" 
(Expedient relacionat 4758/2016) 
7è. Mocions amb proposta d'acord: 
1. Moció del grup municipal Socialista, amb proposta d'acord per instar al govern central a 
que  deixi  de  limitar  l'autonomia  de  gestió  de  les  Administracions  Locals  amb   situació 
econòmic financera sanejada i estable.
2. Moció del grup municipal Movimiento Ciudadano EPIC, amb proposta d'acord per tal que 
l'Ajuntament acordi incorporar en els plens ordinaris que es celebren amb anterioritat cada 
Consell  d'Alcaldes  mocions  amb  proposta  d'acord  i  mocions  de  control  formulades  pels 
diferents grups politics en els Plens que es celebrin posteriorment. 
3. Moció del grup municipal Movimiento Ciudadano EPIC, amb proposta d'acord per instar a 
l'Autoritat Portuària de Balears a realitzar diferents actuacions.  
4. Moció del grup municipal Movimiento Ciudadano Epic, amb proposta d'acord , relativa a la 
realització  de  diferents  actuacions  en  relació  al   conveni  marc  de  col·laboració  entre 
l'Ajuntament i el Consell Insular per a la posada en funcionament de l’estació d’autobusos. 
5. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord per portar endavant els projectes 
d'obres financerament sostenibles sotmesos al Consell de Participació Ciutadana i que van 
quedar fora de la classificació definitiva. 
6. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord en matèria de recursos hídrics. 
7.  Moció  del  grup  municipal  Popular,  amb  proposta  d'acord  relativa  a  infraestructures 
educatives. 
8. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord perquè qualsevol veí del municipi 
pugui assistir a taules de contractació. 
9. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord per desenvolupar l'ordenança de 
venda ambulant i activitats i per desenvolupar i regular el sistema d'inspecció i sanció en 
venda ambulant i activitats de venda de begudes alcohòliques. 
10. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord en relació amb les estàncies 
turístiques en edificis plurifamiliars i adossats sotmesos al règim de propietat horitzontal. 
11.  Moció  del  grup  municipal  Popular,  amb  proposta  d'acord  per  millorar  el  sistema 
d'informació del registre d'entrada i sortida que es facilita als grups de l'oposició. 
12. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord per millorar l'atenció telefònica 
del  servei  de  recaptació  durant  el  període  voluntari  de  pagament  de  les  obligacions 
tributàries. 
13. Moció dels grups municipals Socialista i Guanyem, amb proposta d'acord en relació al 
preacord subscrit per els caps d’Estat i de Govern de la UE amb Turquia. 
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8è. Decrets i comunicacions: 
1.  Donar  compte  Decret  d’aprovació  de  Modificació  de  Crèdit  2/2016,  baix  la  modalitat 
d’incorporació de romanents de crèdit del pressupost anterior (Decret núm. 2016-0665). 
2. Donar compte Decret d’aprovació de modificació de crèdits per transferències núm.3/2016 
(Decret núm. 2016-1073). 
3.  Donar  compte  Decret  d’aprovació  factures  amb  nota  d’objecció  Exp.Obj.Ord.1/2016 
(Decret núm. 2016-1279). 
4. Donar compte remissió execució Pressupostaria 4t trimestre exercici 2015 de conformitat 
amb l'establert a l'Ordre HAP/2105/2012 (Exp. Relacionat 4255/2016). 
5. Donar compte remissió informació corresponent al Pressupost General de la Corporació 
per a l'exercici 2016 (Ordre HAP/2105/2012, de 1 de octubre) (Exp. relacionat 4554/2016). 
9è. Mocions sense proposta d'acord: 
1.  Moció  del  grup municipal  Movimiento  Ciudadano  EPIC,  de  control  sobre  irregularitats 
detectades en la Policia Local. 
2. Moció del grup municipal Popular, de control sobre els plans presents i futurs de l'actual 
equip de govern per a la societat pública "Iniciatives Municipals de Vila, S.A. (IMVISA)
10è. Precs i preguntes.

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  CELEBRADA,  AMB  CARÀCTER  ORDINARI,  PER  L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 31 DE MARÇ DE 2016.

ASSISTENTS:

Sr. Alcalde-President:

Sr. Rafael Ruiz González

Srs. Regidors:

Sra. María del Carmen Boned Verdera
Sr. Ildefonso Molina Jiménez
Sra. Montserrat García Cuenca
Sr. José Juan Tur Cardona
Sra. Elena López Bonet
Sr. Agustín Perea Montiel
Sra. Estefania Torres Sánchez
Sr. Juan Ribas Ferrer
Sra. Gloria Corral Joven
Sr. Juan José Hinojo Domene
Sra. Vicenta Mengual Lull
Sra. Virginia Marí Rennesson
Sra. María Fajarnés Ribas
Sr. Juan Flores Jiménez
Sra. Lurdes Cardona Ribas
Sr. Alejandro Minchiotti Fabregas
Sr. Jacobo Maria Varela de Limia Chorda
Sr. Antonio Villalonga Juan
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Srs. que falten amb excusa:

Sr. Juan José Tur Ripoll
Sr. Pablo Garriz Galvan

Secretari-Acctal.:

Sr. Juan Orihuela Romero

Interventora-Acctal:

Sra. Margarita Riera Torres

ACTA NÚM. 4/16

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

Actua de secretari el Lletrat de la Corporació que subscriu.

DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA

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

Per unanimitat s’acorda l’aprovació de les Actes anteriors núm. 2/16, ordinària de data 28 
de gener, i 3/16, ordinària de data 25 de febrer.

2n.  Proposta  d'aprovació  inicial  de  la  modificació  de  l'Ordenança municipal  d'ús  i 
aprofitament de les platges i punts de bany del municipi d'Eivissa. (Exp. relacionat 
1722/2016):

Donat compte del dictamen del tenor literal següent:

Vista la proposta de la regidora de Medi Ambient de data 17,03,2016 del següent tenor:

“PROPOSTA  D'APROVACIÓ  PEL  PLE  DE  L'AJUNTAMENT  D'EIVISSA  DE  LA 
MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL D'ÚS I APROFITAMENT DE LES PLATGES 
I PUNTS DE BANY DEL MUNICIPI D'EIVISSA PER A L'ESTABLIMENT DE ZONES LLIURES 
DE FUM I DECLARACIÓ DE LA ZONA DE PLATJA DE SES  FIGUERES COM A PLATJA 
LLIURE DE FUM
Segons dades l'Organització Mundial de la Salut, el tabac és una de les majors amenaces 
per a la salut pública que ha hagut d'afrontar el món. Mata a prop de 6 milions de persones a 
l'any de les quals més de 5 milions són consumidors directes i  més de 600.000 són no 
fumadors exposats al fum aliè.
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El fum del tabac conté més de 4.000 productes químics, dels quals es sap que, al menys,  
250 són nocius, i més de 50 causen càncer.
Aquestes mateixes dades de l'OMS revelen que pràcticament la meitat dels nens i nenes del 
mon respiren normalment aire contaminat per fum de tabac en espais públics.
Dins del marc de les competències de les administracions públiques en matèria de promoció 
de la salut, és fonamental el  foment d'actuacions de prevenció de conductes que puguin 
suposar un perill per a la salut de les persones, especialment els col·lectius més sensibles: 
menors, dones embarassades i ancians.

D'altra banda, les burilles que tiren molts d'usuaris a la sorra, és una font de contaminació i  
sucietat, lamentablement, molt habitual a les nostres platges, constituint un residu molt difícil 
d'eliminar amb els mètodes de neteja de platges pel seu poc pes i reduïdes dimensions. Les 
burilles tarden fins a deu anys a degradar-se en la mar, (més encara si s'acumulen a la sorra) 
i com ja s'ha comentat estan constituïdes per milers de productes químics que suposen  a 
part dels riscos per a la salut una amenaça pels sistemes litorals i els animals que pugin 
ingerir-los.

Per tant amb el doble objectiu de disminuir l'exposició al fum del tabac en la població en 
general i de fomentar l'establiment de mesures de conscienciació ambiental i de protecció de 
la  salut  entre  els  residents  i  visitants  del  nostre  municipi  es  proposa   la  modificació  de 
l'ordenança municipal d'us i aprofitament de les platges i punts de bany per tal d'incorporar la 
possibilitat de declarar platges municipals com a zones lliures de fum i declarar les zones de 
platja ubicades al barri de Ses Figueres, pel seu marcat caràcter familiar, com a platja lliure 
de fum,  en una primera fase i com a prova pilot,  que permeti analitzar els resultats i avaluar 
la conveniència d'estendre aquesta declaració a la resta de platges municipals en un futur.

Així doncs,

La proposta que es presenta al ple de l’Ajuntament d’Eivissa per a la seva aprovació 
és la següent:

PRIMER: Aprovar inicialment la incorporació d'un nou article, el 21 bis, a l'ordenança 
municipal d'ús i aprofitament de les platges  i punts de bany del municipi d'Eivissa 
contingut dins del  capítol  IV,  Normes de caràcter  higiènic -sanitari,  amb el següent 
redactat:

Article 21 bis. Qualitat de l'aire – Platges lliures de fum

1. L'Ajuntament, amb l'objectiu de disminuir l'exposició al fum del tabac en la població en  
general i de fomentar l'establiment de mesures de conscienciació ambiental i de protecció de  
la salut entre les persones residents i visitants del nostre municipi  podrà declarar platges  
lliures  de  fum.  En  aquestes  zones  no  estirà  permès  fumar.  L’Ajuntament  senyalitzarà  
adequadament  aquests  espais  i  habilitarà  als  accessos  a  aquestes  platges  punts  amb 
cendrers on poder fumar i dipositar les burilles abans d’accedir a la platja.

SEGON. Aprovar inicialment la incorporació a les infraccions de caràcter lleu el fumar a les 
platges declarades com a platges lliures de fum, modificant l'article 47 de l'ordenança que 
quedarà redactat de la següent forma:

“Article 47. Infraccions
Per a l’adequada ordenació de les relacions de convivència d’interès local i de l’ús dels seus  
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serveis,  equipaments,  infraestructures,  instal·lacions  i  espais  públics  es  consideren 
infraccions conforme a la present ordenança la vulneració de les prohibicions o prescripcions  
contingudes a la mateixa.

Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
1)Infraccions lleus
1.- L’incompliment de les normes de neteja per part de l’usuari o usuària de la platja que no  
es considerin greus en el punt 2 d’aquest article.
2.-  No  disposar  de  cendrers  o  altres  sistemes  de  recollida  de  cendres  i  llosques  quan  
s’estigui fumant a la platja.
3.- Donar a les dutxes, rentapeus, WC o altre mobiliari urbà en general, ubicats a les platges,  
accessos o entorns un us diferent al que li son propis.
4.- Rentar-se a l’aigua de la mar utilitzant sabó, gel, xampú o qualsevol altre producte similar,  
així com la neteja d’altres estris.
5.- L’evacuació fisiològica en el mar o la platja, o àrees dels voltants.
6.-  La falta  d’exhibició  del  permís de l’activitat  autoritzada a requeriment dels  agents de  
l’autoritat.
7.- La pràctica de qualsevol tipus de jocs que puguin causar molèsties o danys a tercers, a  
instal·lacions o sobre el medi ambient.
8.- Qualsevol ús de les passarel·les d’accés a la mar que no sigui el de trànsit a peu, amb  
cotxet de nen o cadira de rodes.
9.- Pernoctar en tot el litoral costaner.
10.- Fumar a les platges o trams de platja declarats com a platges lliures de fum.
11.- Totes aquelles que no siguin qualificades com a greus o molt greus.

2) Infraccions greus:
1.- L’incompliment de les normes de neteja per part de les persones titulars dels serveis de  
temporada de platja o de qualsevol altra activitat autoritzada o no per l’òrgan competent.
2.- El dipòsit en contenidors de cigarrets o qualsevol altre material en combustió per part dels  
usuaris o usuàries de les platges.
3.- L’abandonament d’animals a la platja.
5.- Llençar o dipositar fems, llosques o escombraries a la platja o al mar.
4.- La circulació o permanència, fora del període permès de qualsevol tipus d’animal a la  
platja o zona de bany
5.- L’estacionament i  la circulació de vehicles de qualsevol tipus, de dues, quatre o més  
rodes,  per tracció mecànica o animal  a les platges i  sistemes dunars sense autorització  
expressa de l’autoritat competent.
6.- Fer fogueres a la platja, sobre pedres o roques, i les seves zones adjacents, així com l’ús  
de barbacoes, bombones de gas i/o líquids inflamables.
7.- La pràctica de Kite-surf contravenint la present ordenança.
8. La reiteració de falta lleu.
9.- Instal·lació a les platges i zones de bany de tendes de campanya, remolcs habitables,  
estructures amb lones, tendals…
10.- Neteja d’embarcacions amb qualsevol producte de neteja o component químic en la mar  
i litoral costaner.
11.- Ús de vidre a les platges, zones rocalloses i boscoses de l’entorn.

3) Infraccions molt greus:
1.- L’abocament i dipòsit de matèries que puguin produir contaminació i/o risc d’accidents.
2.-  L’entrada  i  sortida  a  la  mar  des  de  la  platja  als  pescadors  submarins  amb el  fusell  
carregat, així com la manipulació en terra o a zona de bany d’aquest o d’altres instruments  
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de pesca submarina que puguin suposar un risc per a la seguretat de les persones.
3.- Realitzar qualsevol ocupació amb instal·lació fixa o desmuntable sense disposar de la  
preceptiva autorització.
4.- La varada, permanència o abandonament d’embarcacions, planxes de vela, hidropedals,  
motos aquàtiques, etc, fora de les zones assenyalades i destinades a aquest fi.
5.- La circulació d’embarcacions que contravingui el que estableix el títol VIII.
6.- No fer cas de les banderes de seguretat de les platges i/o no atendre a les indicacions  
dels socorristes i fer el bany amb bandera vermella.
7.- El trànsit de qualsevol artefacte flotant, a excepció de flotadors i matalassos, a l’interior de  
les zones abalisades per al bany.
8.-  L’ús  o  la  manipulació  per  part  de  personal  no  autoritzat  dels  elements  destinats  a  
salvament i vigilància de les platges i zones de bany per a altres efectes distints als que 
estan destinats.
9.- La retirada de Angel Sanz Riera i Nuria Riudavets Borras, amb DNI/NIF 41453084T i  
41496810A,  restes  de  Posidònia  Oceànica  per  persones  o  entitats  sense  autorització  
expressa de l’Ajuntament.
10.-  L’abandonament  de  residus  voluminosos,  com ara  embarcacions,  caixes,  para-sols,  
hamaques o d’altres de similar naturalesa, a la platja o sobre sistemes dunars.
11.- La venta ambulant a la platja de productes alimentosos o d’altra tipus.
12.- Realitzar qualsevol tipus de vessament a la mar des d’una embarcació.
13. - La no retirada de les dejeccions animals a les platges per distracció o omissió
14.-  Simular  fets  que  puguin  posar  en  funcionament  els  serveis  públics  de  salvament,  
socorrisme, sanitat, seguretat o qualsevol acte.
15.- No instal·lar les persones adjudicatàries d’explotacions d’activitats aquàtiques el canal  
d’abalisament d’entrada – sortida d’embarcacions.
16.- La reiteració de falta greu”

TERCER. Seguir el procediment per l’elaboració d’ordenances que es troba regulat a 
l’article 102 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes 
Balears, i a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, on consten els següents tràmits:

a) Aprovació inicial pel Ple de l’entitat local.

b) Informació pública, amb un anunci previ a la secció corresponent del Butlletí Oficial de les 
Illes Balears (BOIB)  i  en el  taulell  d’anuncis de l’entitat  de l’acord d’aprovació inicial,  per 
termini mínim de 30 dies, en què el veïnatge i les persones legítimament interessades poden 
examinar l’expedient i formular reclamacions, objeccions o observacions.

c) Audiència prèvia a les associacions veïnals i de defensa de les persones consumidores i 
usuàries establertes en el seu àmbit territorial que estiguin inscrites en el registro municipal 
d’associacions veïnals i fins dels quals guarden relació directa amb l’objecte de la disposició.

d) Resolució de les reclamacions, objeccions o observacions i aprovació definitiva pel ple. Si 
no s’ha presentat cap reclamació o suggeriment, l’acord inicialment adoptat s’ha d’entendre 
definitivament aprovat sense necessitat d’un nou acord exprés.

QUART. Declarar la zona de la platja de Ses Figueres com a platja lliure de fum.”.

Finalment, sotmesa a votació l’anterior proposta, resulta el següent: Vot favorable per part 
de les Sres. López, Corral, García i Srs. Tur i Hinojo, amb reserva de vot de la Sra. Marí 
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i Sr. Flores.

LA PRESIDENTA LA SECRETARIA DELEGADA
(Document signat electrònicament al marge) (Document signat electrònicament al marge)”

Intervencions:

Sra. Garcia: La proposta de modificació d’aquesta ordenança per establir zones lliures de 
fum, s’emmarca dins de les competències que tenen les institucions municipals, de prevenció 
de les conductes que poden suposar perill per a la salut de les persones. Els objectius són 
assegurar  els  drets  de  les  persones  que,  per  qualsevol  motiu,  no  volen  respirar  aire 
contaminat, i també conscienciar a residents i turistes sobre els danys mediambientals que 
poden produir les llosques.
A les  zones lliures  de  fum s’hi  col·locaran senyals  informatius,  i  s’habilitaran punts  amb 
cendrers, perquè els fumadors puguin apagar les llosques. Les dues zones lliures de fum 
s’ubicaran a la platja de ses Figueres. A la zona d’es Viver s’habilitarà un tram de platja, on 
es permetrà la presència de cans durant tot l’any sense restriccions d’horaris. Es col·locarà 
un cartell de bones pràctiques, incidint especialment en la necessitat de què s’han de recollir 
els excrements, i que en cas contrari serà motiu de sanció.

Sr.  Flores: Com  ja  varen  dir  a  la  Comissió,  el  grup  popular  està  d’acord.  Que  no  es 
converteixi en una notícia en el diari, sinó que es controli. També seria bo posar cendrers a 
algun punt de la resta de platges, encara que no estigui prohibit fumar. Els hagués agradat 
que s’hagués ampliat a altres platges.

Sr. Villalonga: És una bona possibilitat, no només perquè les platges tenguin menys fum, 
sinó que estiguin més netes, per tant, com ja va dir a la Comissió, s’hauria d’aplicar aquesta 
mesura en totes les platges del municipi.

Sra. Garcia: És cert que a la Comissió, el Sr. Flores i el Sr. Villalonga, varen insistir en que 
fos una platja sencera. L’equip de govern ha mirat el que s’ha fet abans, i han seguit el model 
de ciutats on la iniciativa ha funcionat, i  ha funcionat sempre així, es comença en zones 
pertites  de  la  platja,  o  be  en  platges  molt  petites.  Si  funciona  no  veu  la  necessitat  de 
canviar-ho. És una prova i ja es veurà si funciona.
Últimament les platges estan molt  bé.  Tenen una brigada de set  persones per neteja de 
platges i punts negres, i la nova contracta reforçarà la neteja de les platges amb un operari 
més, amb això la neteja de les platges quedarà resolta.
És  farà  una  campanya  informativa  per  informar  de  què  existeixen  aquestes  platges,  i 
s’aprofitarà per dir on no es pot fumar, i a les que es pot fumar per dir que no tirin les llosques 
en terra.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

3r.  Proposta d’aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat 
exterior (Exp. Relacionat 4376/2016):

Donat compte del dictamen del tenor literal següent:

“Debatuda la proposta d’aprovació Ordenança municipal reguladora de la Publicitat Exterior, 
amb 5 vots a favor (3 vots Grup Municipal Socialista i 2 vots Grup Municipal Guanyem 
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Eivissa) i 3 abstencions (2 vots Grup Municipal Popular de la Ciutat d’Eivissa i 1 vot 
del  Grup  Municipal  Movimiento  Ciudadano  Epic  Eivissa), es  proposa  al  Ple  de  la 
Corporació, l’adopció del següent acord:

“PROPOSTA  D’APROVACIÓ  PEL  PLE  DE  L’AJUNTAMENT  D’EIVISSA  DE 
L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA PUBLICITAT EXTERIOR.

1. L’Ordenança de publicitat aprovada l’any 2010 pel Ple de l’Ajuntament d’Eivissa i publicada 
al  BOIB  núm.  146,  de  data  9.10.2010  ha  quedat  obsoleta  davant  els  canvis  socials  i 
tecnològics. És per això, que cal reglamentar les condicions per regular la publicitat, que en 
aquests últims anys ha evolucionat molt en les formes que utilitzen els emprenedors per fer 
arribar a la ciutadania la informació sobre els seus productes.

2. En data 31 de maig de 2012, el Ple d’aquest Ajuntament va aprovar l’Ordenança municipal 
de publicitat  dinàmica oral,  que fou publicada al  BOIB núm. 115  de data 9.8.2012,  però 
aquest tipus de publicitat  crea nombrosos problemes de convivència en els indrets on es 
realitza; per la qual cosa i per tal de garantir la lliure circulació i la tranquil·litat dels vianants 
es considera necessària la seua derogació

3. L’ Ordenança reguladora de la publicitat exterior té per finalitat regular les condicions a les 
quals s’hauran de sotmetre les instal·lacions i activitats publicitàries perceptibles des de les 
vies  o  espais  públics  del  terme  municipal  d’Eivissa  i  amb  la  finalitat  primordial  de 
compatibilitzar  aquesta  activitat  amb  els  principis  generals  reconeguts  a  la  Constitució, 
especialment  els  relatius  a  la  infància,  la  joventut  i  la  dona;  així  com  la  protecció,  el  
manteniment i la millora dels valors del paisatge urbà i de la imatge d’aquest municipi, i els  
nous avanços tecnològics i l’ús creixents dels ciudatans de les xarxes socials i d’Internet. 
 
4. Pel que fa a les competències municipals en matèria de publicitat venen recollides en la 
següent normativa.

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local

La Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears

La Llei 34/1988, de 11 de novembre, General de publicitat

La  Llei  7/2013,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  d’instal·lació,  accés  i  exercici 
d’activitats a les Illes Balears

La Llei 5/1997, de 8 de juliol, per la qual es regula la publicitat dinàmica a les Illes Balears

Per tot això, 

La proposta que es presenta al Ple de l’Ajuntament d’Eivissa per a la seua aprovació 
és la següent: 

1. Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la publicitat exterior, d’acord amb el model 
que s’ha redactat, tal com consta a l’expedient que es tramita.

2. Sotmetre-la a exposició pública, mitjançant anunci al BOIB  i al taulell d’anuncis per termini  
de trenta dies (30 dies),  per a la presentació de reclamacions, objeccions o observacions, de 
conformitat  amb  allò  que  disposa  l’article  102  de  la  Llei  20/2006,  de  15  de  desembre, 
municipal i de règim local de les Illes Balears. 
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3. La redacció íntegra de l’Ordenança reguladora de la publicitat exterior és la següent:

És el que es proposa als efectes oportuns. Eivissa, Vist i Plau de la regidora de Turisme, 
Comerç i Mercats. El tècnic municipal Document signat electrònicament al marge Document 
signat electrònicament al marge”

EL PRESIDENT LA SECRETARIA
DELEGADA

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

Intervencions:

Sr. Molina: A l’any 2010 es va aprovar l’ordenança municipal que regula la publicitat exterior, 
que va ser modificada parcialment l’any 2012, amb una ordenança específica que regulava 
l’activitat de la publicitat dinàmica. Era un experiment de regulació col·laborant amb el sector, 
per veure si hi havia una forma de controlar d’alguna manera aquesta activitat publicitària, 
que no ha donat  els resultats que s’esperava.  Entenien que s’havia de derogar aquesta 
ordenança, i aprofitar també per fer una revisió de l’ordenança de publicitat per a adequar-la 
als nous temps, i al nous models publicitaris que es van introduint, i en cert sentit protegir a la 
ciutat  front  a  segons  quines  activitats  publicitàries,  que  tal  vegada  no  són  les  que  els 
agradaria veure en els carrers.
Vol agrair les aportacions nombroses del PP a la redacció, que moltes d’elles, sobre tot les 
que els tècnics han considerat que eren oportunes incorporar, s’han incorporat a l’ordenança.

Sr. Minchiotti: Agraeixen que, tant els tècnics com l’equip de govern,  hagin introduït  les 
aportacions que han fet. Els hi pareix que és un inici de regulació que no està malament, per 
la qual cosa recolzaran aquesta ordenança.
Si bé els hi pareix correcte l’ordenança, el hi pareix que podria haver set més completa i més 
ambiciosa, en el sentit de què s’hauria pogut regular algunes coses, com per exemple, una 
regulació més detallada del que és la publicitat en el nucli històric. També s’haurien pogut 
concretar  les  especificacions  de  manera  més  precisa,  sobre  el  tema  dels  cartells,  dels 
escuts, de les tanques ... Tampoc no queda molt clar si es pot tenir autorització, mitjançant 
declaració responsable, o són dos tràmits separats. Són coses que entenen que amb un poc 
més de temps els hagués donat temps a fer més aportacions i hagués set més completa. Els 
pareix be com a document i votaran a favor.

Sr. Villalonga: Li pareix be com a document però és millorable.

Sr. Molina: Agraeix el vot positiu del grup popular. Entenen que aquesta ordenança és una 
millora, i que com totes les millores per ser a la vegada millorada.
L’enfocament  que han tengut  en l’elaboració d’aquesta ordenança era respectar el  criteri 
tècnic,  perquè  hi  ha  qüestions  que,  efectivament,  no  es  tracten  en  detall  en  aquesta 
ordenança, com podria ser la de les tanques publicitàries, o la publicitat en el nucli històric, 
que ja ve regulada en la pròpia normativa del PEPRI, o que vendrà regulada en el PGOU. 
Per  consell  dels  tècnics  varen  optar  que,  per  evitar  potencials  contradiccions  que  en  el 
passat s’han produït alguna ocasió, cada ordenança faci referència al que li correspon.
Creu que és un avanç. Conté un article que és molt interessant, que permet que aquesta 
pròpia ordenança estigui permanentment adequada als avanços tecnològics, i és que exigeix 
que, qualsevol suport publicitari utilitzant tecnologies que no estigui regulat aquí, requereix 
una autorització prèvia.
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Una altra precisió que creu que és interessant, és que es regulen les pantalles publicitàries 
grans, que no volen que estiguin en el municipi.

Sr. Minchiotti: Efectivament, a aquestes coses es refereixen. Només comentar, que si es fan 
les coses amb un poc més de temps segurament, ja des de l’inici no serà millorable en el 
sentit  que  ara  ho  pugui  ser.  Es  plantejaran  estudiar  la  seua  millora,  per  els  pareix  un 
document que, com a inici de regulació, es positiu i el votaran a favor.

Sr.  Molina: Estaran  encantats  de  rebre  aportacions  del  PP.  La  publicitat  sonora  està 
prohibida taxativament,  de manera que no cap la seua regulació. Quant  sigui l’aprovació 
definitiva l’ordenança sigui millor que ara que és el primer pas.

Sotmès l’assumpte a votació es aprovat per unanimitat.

4t. Proposta d'aprovació provisional de la modificació i ampliació de l’Ordenança fiscal 
reguladora  de  la  Taxa  per  expedició  de  documents  administratius  (Exp.relacionat 
3859/2016):

Donat compte del dictamen del tenor literal següent:

“Debatuda la proposta de modificació i ampliació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa 
per Expedició de Documents Administratius,  amb 5 vots a favor (3 vots Grup Municipal 
Socialista  i  2  vots  Grup Municipal  Guanyem Eivissa)  i  3  abstencions (2  vots  Grup 
Municipal  Popular  de  la  Ciutat  d’Eivissa  i  1  vot  del  Grup  Municipal  Movimiento 
Ciudadano Epic Eivissa), es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:

“PROPOSTA D´ACORD DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 
DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Vist  que les modificacions introduïdes al  text de l’Ordenança fiscal  referida a la taxa per 
expedició de documents administratius compleix amb les previsions normatives que regula el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Vistos els informes de la Gestió Tributaria amb el vist i plau de la Intervenció i de Secretaria, 
es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents :

PRIMER.- Aprovar  provisionalment  per  l’exercici  de  2016  i  següents  la  modificació  de 
l’ordenança fiscal següent :

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 
ADMINISTRATIUS 

L’ampliació  de  l'article  6.  Tarifa,  epígraf  tercer:  documents  expedits  o  fets  per  les 
oficines municipals

21- Per a l'expedició de la concessió del gual 60,00€

VIGÈNCIA

Les  modificacions  d’aquesta  Ordenança  fiscal,  aprovades  inicialment  pel  Ple  de  la 
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Corporació  en  sessió     ,  entraran  en  vigor  a  partir  del  dia  següent  a  la  publicació  de 
l’aprovació  definitiva  en  el  BOIB  núm.  i  romandrà  en  vigor  fins  a  la  seua  modificació  o 
derogació expressa.

SEGON.- Que se sotmeti a informació pública mitjançant anunci al BOIB i taulell d’anuncis de 
l’Ajuntament  per  període  mínim  de  trenta  dies  per  formular  reclamacions,  objeccions  o 
observacions,  de conformitat  amb el  que disposa  l’article  17  del  “Reial  Decret  Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals” Eivissa , (Document signat electrònicament al marge)”.

EL PRESIDENT LA SECRETARIA
DELEGADA

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

Intervencions:

Sr. Molina: És la incorporació a l’ordenança d’expedició de documents administratius, d’un 
concepte que no estava inclòs i s’ha homologat a altres conceptes similars, és la taxa per a 
l’autorització dels guals.

Sr. Minchiotti: Tornen a modificar una ordenança, que ja es va modificar en el seu moment, 
per gravar una cosa que no estava gravada, és la tramitació del permís de guals i posen un 
preu de 60 euros.  Abans no estava gravat  era 0 euros.  Han comparat  els preus d’altres 
ciutats i en ninguna es produeix un increment així.
Pensen que aquest cost ja el paga el ciutadà amb altres taxes, amb altres tributs, amb altres 
preus públics que ja financen el que és l’estructura interna del que és el funcionament de 
l’Ajuntament. No estan d’acord i votaran en contra d’aquesta modificació.

Sr. Molina: Aquesta petita modificació de l’ordenança està gravant a la persona que té un 
gual privat. Això requereix un informe de Vies Públiques, que controli que no hi hagi un excés 
de guals a un mateix carrer, un informe de la Policia, i una sèrie de treballs administratius 
d’aquesta casa. Si el senyor que està aquesta llicència de gual, no fa això podria fer altres 
coses per a l’Ajuntament, però s’ha de dedicar a atendre la demanda legítima d’un ciutadà 
privat per cobrir una necessitat privada, llavors pareix raonable que aquest ciutadà pagui pel 
cost d’un servei que rep ell i ningú més que ell.
El Sr. Minchiotti els compara amb altres ciutats. No té ni idea dels costos que tenen altres 
ciutats.  Els  tècnics de la  casa han elaborat  un informe,  que diu que els  cost  associat  a 
aquesta tramitació administrativa es tal, ho accepta. Aquest cost és equivalent, per exemple, 
al que es cobra de la taxa de bodes, que també requereix la gestió d’un expedient i uns 
treballs per tècnics de la casa, que s’han de repercutir al que es casa.
Aquesta ordenança es modificarà les vegades que faci falta, les vegades que els serveis 
tècnics d’aquest Ajuntament diguin que s’ha de modificar.

Sr. Minchiotti: L’administració està per servir al ciutadà i no al revés. És qüestió d’ideologia i 
aquesta els diu que han d’anar contra el ciutadà. L’Ajuntament cobreix perfectament el cost 
del servei, amb els excedents i la liquiditat que té, per tant no li serveix d’excusa. Votaran en 
contra, no és el moment de fer aquestes coses i no estan ajudant a la ciutadania.

Sr. Villalonga: Considera que en aquest cas s’han de pujar les taxes per ajustar el que es 
cobra al  cost  que genera el  servei.  Espera  que en altres qüestions més oneroses per a 
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aquest Ajuntament, també escolti al Sr. Minchiotti amb la mateixa bel·ligerància que ara està 
emprant per a una taxa de 60 euros.

Sr. Molina: Agraeix al Sr. Villalonga el recolzament a aquesta modificació. El Sr. Minchiotti 
acaba de contradir les seues declaracions a la premsa d’ahir. No és una modificació política 
és tècnica, que sorgeix d’un criteri tècnic.
Demana que no diguin més “postureo” en el Ple que es gastarà la paraula, hi ha sinònims, 
han de ser creatius.

Sotmès l’assumpte a votació es aprovat amb els vots a favor dels Srs. Ruiz, Molina, Tur 
Cardona,  Perea,  Ribas,  Hinojo,  Villalonga  i  Sres.  Boned,  Garcia,  López,  Torres,  Corral  i 
Mengual, i en contra dels Srs. Flores, Minchiotti, Varela de Limia, i Sres. Marí, Fajarnés i  
Cardona.

5è.  Proposta  d'aprovació  provisional  de  la  modificació  de  l'Ordenança  fiscal  de 
l'Impost sobre construccions instal·lacions i obres (Exp. relacionat 3910/2016):

Donat compte del dictamen del tenor literal següent:

“Debatuda  la  proposta  de  modificació  ordenança  fiscal  Impost  sobre  Construccions, 
Instal·lacions i Obres (ICIO), amb 5 vots a favor (3 vots Grup Municipal Socialista i 2 vots 
Grup Municipal Guanyem Eivissa) i 3 abstencions (2 vots Grup Municipal Popular de la 
Ciutat d’Eivissa i  1 vot del Grup Municipal Movimiento Ciudadano Epic Eivissa), es 
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:

“PROPOSTA  D’ACORD  DE  MODIFICACIÓ  ORDENANÇA  FISCAL  IMPOST  SOBRE 
CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES 

Vist que les modificacions introduïdes al text de l’Ordenança fiscal referida al Impost sobre 
Construccions Instal·lacions i obres compleix amb les previsions normatives que regula el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Vistos els informes de Gestió Tributaria amb el vist i plau de la Intervenció i el de Secretaria  
General, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents :

PRIMER.- Aprovar  provisionalment  per  l’exercici  de  2016  i  següents  la  modificació  de 
l’Ordenança fiscal següent :

Es proposa la derogació de l' article. 7.2 del tenor literal 

“2. S’estableix  una  bonificació  del  95  %,  de  la  quota  de  l’impost  a  les  construccions, 
instal·lacions o obres a les Àrees de Rehabilitació Integrada.”

Nova redacció del article 7è.

7.2.1.  S’estableix una bonificació del  95 %, de la quota de l’impost  a les construccions, 
instal·lacions  o  obres  a  les  Àrees  de  Rehabilitació  Integrada  per  a  la  rehabilitació 
d'habitatges 

12



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 31 de març de 2016

7.2.2.  S’estableix una bonificació del  50 %, de la quota de l’impost  a les construccions, 
instal·lacions o obres en les Àrees de Rehabilitació Integrada per a la rehabilitació de 
locals comercials i amb menys de 100 m2 de superfície del local.

En els supòsits d'obres de nova planta, tant si existia o no anteriorment alguna construcció, 
NO tendrà cap tipus de bonificació

VIGÈNCIA

Les  modificacions  d’aquesta  Ordenança  fiscal,  aprovades  inicialment  pel  Ple  de  la 
Corporació  en  sessió     ,  entraran  en  vigor  a  partir  del  dia  següent  a  la  publicació  de 
l’aprovació  definitiva  en  el  BOIB  núm.  i  romandrà  en  vigor  fins  a  la  seua  modificació  o 
derogació expressa.

SEGON.- Que es sotmeti a informació pública mitjançant anunci al BOIB i taulell d’anuncis de 
l’Ajuntament  per  període  mínim  de  trenta  dies  per  formular  reclamacions,  objeccions  o 
observacions,  de conformitat  amb el  que disposa  l’article  17  del  “Reial  Decret  Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals” . Eivissa, (Document signat electrònicament al marge)”.

EL PRESIDENT LA SECRETARIA
DELEGADA

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

Intervencions:

Sr. Molina: És una modificació de l’ordenança de l’ICIO vinculat a la construcció d’edificis. 
L’impost actual incorpora una bonificació del 95% de la quota, per a totes les actuacions que 
es desenvolupin a l’àmbit de les àrees de rehabilitació integrada, que pràcticament coincideix 
amb les zones PEPRI. Es facilita que es produeixin intervencions allí, per rehabilitar, per obra 
nova,  etc.  En  l’actualitat  aquesta  bonificació  era  la  mateixa  fos  el  que  fos  el  tipus 
d’intervenció, que era el 95% de la quota. Els serveis tècnics de la casa estimen que, en 
determinats casos concrets, s’ha de mantenir aquesta bonificació del 95%, principalment per 
rehabilitacions,  i  en  els  casos  d’obra  nova  entenen  que  la  bonificació  ha  de  seguir 
mantenint-se però només en un 50%.

Sr. Minchiotti: Ja estan en el  mateix,  el que passa és que aquí els fons és diferent,  en 
comptes de pujar ll’impost baixen la bonificació. Això ho apliquen a locals de menys de 100 
metres, és a dir van contra el petit comerç, contra l’activitat econòmica, i estan beneficiant 
indirectament a les grans superfícies.
L’equip de govern fa això en el seu afany de recaptació, però l’Ajuntament no ho necessita, hi 
ha altres maneres. Votaran en contra. No és el moment, perquè no es necessari, de posar-se 
en aquestes coses. Una cosa és actualitzar una ordenança, i l’altra aprofitar l’actualització 
per retocar-la sencera.

Sr.  Villalonga: Prefereix  no  fer  cap  comentari,  i  reservar-se  per  altres  qüestions  que 
considera que són més importants per a la ciutadania.

Sr. Molina: No repetirà els argument per no avorrir a la gent. Es una ordenança que ve dels 
serveis tècnics, que diuen que tal i com està no dona el resultat oportú, no està aconseguint 
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el  que  vol,  hi  ha  casos  que  s’haurien  d’estar  gravant  per  a  benefici  de  la  ciutadania, 
determinades activitats que si no es modifica l’ordenança, algú podrà fer una gran obra que 
no repercuteixi en la ciutat, i aquest no és l’esperit de l’ordenança.

Sr. Minchiotti: Tot això que estan fent amb les ordenances no està en el seu pla de mandat.
Votaran  en  contra  perquè  els  preocupa  molt  que s’estigui  utilitzant  el  plens,  de  manera 
successiva, per donar clatellades als ciutadans sobre pujades de taxes o d’impostos.

Sr. Villalonga: Li pareix bé que es tregui una bonificació que és improcedent. El que s’ha de 
fer és fomentar la rehabilitació de les vivendes.

Sr. Molina: Com que entén que el Sr. Villalonga votarà a favor de la modificació, l’hi agraeix. 
Creu que ha entès l’esperit d’aquesta ordenança.
No és competència d’aquest Ajuntament la redistribució de riquesa del país, de manera que 
això no està en el seu pla de mandat, ni molts altres temes tècnics concrets que sorgeixen 
quan s’exerceix l’acció de govern.
Ara el que fan és votar una modificació d’una ordenança, que ve de la proposta dels serveis 
tècnics, i, en general, tenen tendència a acceptar el criteri  dels serveis tècnics quan està 
justificat, com és aquest cas.

Sotmès l’assumpte a votació es aprovat amb els vots a favor dels Srs. Ruiz, Molina, Tur 
Cardona,  Perea,  Ribas,  Hinojo,  Villalonga  i  Sres.  Boned,  Garcia,  López,  Torres,  Corral  i 
Mengual, i en contra dels Srs. Flores, Minchiotti, Varela de Limia, i Sres. Marí, Fajarnés i  
Cardona.

6è.  Proposta  d'acord  per  a  l'aprovació  del  conveni  marc  de  col·laboració  entre  el 
Consell  Insular  d'Eivissa  i  l'Ajuntament  d'Eivissa  amb  vista  a  la  posada  en 
funcionament  de  l'estació  d'autobusos  situada  al  complex  denominat  "Centre  de 
Transferència Intermodal i de Serveis" (Expedient relacionat 4758/2016):

Donat compte del dictamen del tenor literal següent:

“Debatuda la proposta d’aprovació, amb 5 vots a favor (3 vots Grup Municipal Socialista i 
2 vots Grup Municipal Guanyem Eivissa) i 2 reserves de vot (2 vots Grup Municipal 
Popular de la Ciutat d’Eivissa) i 1 vot en contra (1 vot del Grup Municipal Movimiento 
Ciudadano Epic Eivissa), es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:

“PROPOSTA PER A L'APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
EL  CONSELL  INSULAR  D'EIVISSA  I  L'AJUNTAMENT  D'EIVISSA AMB  VISTA  A  LA 
POSADA EN FUNCIONAMENT DE L'ESTACIÓ D'AUTOBUSOS SITUADA AL COMPLEX 
DENOMINAT "CENTRE DE TRANSFERÈNCIA INTERMODAL I DE SERVEIS."

I.-  El  Consell  Insular  d'Eivissa  és el  titular  del  servei  públic  corresponent  a les línies de 
transport públic regular interurbà (supramunicipal) amb autobús a l'illa d'Eivissa, per efecte 
de la Llei 13/1998, de 23 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars de 
Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria de transports terrestres i article 70.10 de la Llei 
Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. 
Aquestes  línies  són  qualificades  de  servei  públic  per  la  Llei  16/1987,  de  30  de  juliol, 
d'ordenació dels transports terrestres (LOTT).
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Així mateix, d'acord amb l'article 6.a) de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres 
i mobilitat sostenible de les Illes Balears (BOIB núm. 88, de 28 de juny de 2014) correspon 
als consells insulars, exercir, com a pròpies, totes les competències executives i de gestió en 
matèria de transport públic regular de viatgers per carretera i les seves activitats auxiliars i 
complementàries  que  es  realitzin  dins  del  seu  àmbit  insular,  d'acord  amb  la  normativa 
aplicable.

II.- L'Ajuntament d'Eivissa té competències d'acord amb l'article 25.2 b) i g) de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, reguladora les bases de règim local (LRBRL) en protecció contra la contaminació 
acústica  i  atmosfèrica  en  zones  urbanes,  trànsit,  estacionament  de  vehicles,  mobilitat  i 
transport col·lectiu urbà, i d'acord amb l'article 7 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de 
març, pel qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor 
i seguretat viària, li correspon l'ordenació i el control del trànsit a les vies urbanes de la seva 
titularitat  i  la  regulació,  mitjançant  disposició  de  caràcter  general,  dels  usos de  les  vies 
urbanes.

Així  mateix,  d'acord  amb  l'article  7  de  la  Llei  4/2014,  de  20  de  juny,  correspon  als 
ajuntaments, entre d'altres, ordenar i gestionar el transport públic i privat de viatgers, atorgar 
les autoritzacions de transport públic de viatgers d'àmbit municipal, tant de caràcter regular 
com discrecional,  així  com exercir  les  funcions  de  control,  inspecció,  vigilància  i  sanció 
relacionades amb les mateixes.

III.- Les estacions de transport per carretera estan regulades en el capítol V del títol IV de la 
LOTT com una activitat auxiliar i complementària del transport per carretera. Dins d'aquestes, 
es troben les estacions de viatgers (article 127 LOTT), com l'estació d'autobusos que hi ha al 
municipi d'Eivissa.

IV.- Així, entre les dues institucions han existit notables discrepàncies pel que fa a la posada 
en funcionament respecte de l'estació d'autobusos situada en el complex denominat Centre 
de Transferència Intermodal i  de Serveis (en endavant CETIS), ja que no ha existit  en el 
passat la necessària coordinació i col·laboració com hagués estat  desitjable d'acord amb 
l'article 4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú (LRJ-PAC), el que ha provocat que l'estació 
només hi  hagi  pogut  estar  en funcionament  uns mesos i  que actualment  no es trobi  en 
funcionament, existint a més diversos procediments judicials en relació a diferents actuacions 
realitzades per part de l'Ajuntament relacionades amb l'estació d'autobusos.

V.- Ambdues institucions coincideixen a assenyalar el fet que el municipi d'Eivissa disposi 
d'una estació d'autobusos al CETIS pot millorar les actuals condicions de prestació del servei 
d'autobús interurbà, així com la mobilitat, la circulació i una reducció la contaminació acústica 
i atmosfèrica del municipi d'Eivissa, el que redunda en benefici dels ciutadans.

Així, si bé és cert que no hi ha actualment a l'illa d'Eivissa línies de transport públic regular de 
titularitat municipal (urbanes), no cal obviar que el municipi d'Eivissa constitueix la capital 
oficiosa de l'illa i aglutina la concentració més gran de les actuals línies de transport, titularitat 
del Consell Insular, de manera que una estació d'autobusos pot facilitar el desenvolupament 
dels  necessaris  serveis  preparatoris  i  complementaris  del  transport  als  usuaris  i  als 
transportistes.

En aquest sentit, les dues institucions es mostren d'acord en el fet que l'estació ha d'estar en 
funcionament i, per tal de finalitzar amb les controvèrsies que han existit, es mostren també 

15



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 31 de març de 2016

d'acord en realitzar actuacions de millora a l'estació, per aconseguir  i  garantir  la màxima 
seguretat i operativitat de la mateixa, així com vetllar perquè el possible increment en el cost 
del transport públic amb autobús derivat de l'ús de l'estació sigui suportable per al mateix i  
redundi en benefici de l'usuari.

VI.- La ciutadania demanda que les administracions públiques treballin de forma coordinada, 
prestant la cooperació i assistència que sigui necessària, i no s'entén com no és possible que 
les dues institucions no posin remei a aquesta situació de conflicte al voltant del CETIS.

En aquest sentit, des del començament d'aquesta legislatura, les dues administracions han 
mantingut contactes amb la intenció d'aconseguir la posada en funcionament de l'esmentada 
estació,  plantejant-se  a  aquests  efectes  la  signatura  d'un  conveni  de  col·laboració 
administratiu que disposi les actuacions a dur a terme per part d'ambdues.

Vist  tot  l'anterior,  considerant  necessari  posar fi  a les discrepàncies que han existit  entre 
l'Ajuntament i el Consell Insular d'Eivissa amb vista a la posada en funcionament de l'estació, 
i que l'estació d'autobusos torni a estar en funcionament a la brevetat més gran possible i vist 
el text del conveni marc que s'adjunta, que ha estat consensuat per les dues administracions 
i estableix el marc jurídic i administratiu que, a partir de la seva entrada en vigor i realització 
de  les  actuacions  que  es  derivessin,  podria  permetre  arribar  a  la  situació  desitjada  de 
finalització del conflicte entre administracions i l'ús d'una instal·lació existent per a la millora 
de  les  condicions  del  transport  públic,  es  proposa  al  Ple  de la  Corporació  l'adopció  del 
següent

ACORD

PRIMER.-  APROVAR  el  text  del  conveni  marc  de  col·laboració  entre  el  Consell  Insular 
d'Eivissa  i  l'Ajuntament  d'Eivissa  amb  vista  a  la  posada  en  funcionament  de  l'estació 
d'autobusos  situada  en  el  complex  denominat  "Centre  de  Transferència  Intermodal  i  de 
Serveis", que com a annex s'acompanya.

SEGON.- FACULTAR a l'Alcalde per a la signatura de l'esmentat conveni, així com per a la 
designació dels representants de l'Ajuntament d'Eivissa a la comissió de seguiment prevista 
en el mateix.

TERCER.- COMUNICAR  el  present  acord  al  Consell  Insular  d'Eivissa  per  a  la  seva 
consideració.

Eivissa

EL REGIDOR DELEGAT DE CONTRACTACIÓ
(Document signat electrònicament al marge)”

ANNEX:

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO INSULAR DE EIVISSA Y 
EL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA EN ORDEN A LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES UBICADA EN EL COMPLEJO DENOMINADO "CENTRO 
DE TRANSFERENCIA INTERMODAL Y DE SERVICIOS" 

En Eivissa, a ........... de ........... de 2016
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REUNIDOS

De una parte,  D.  Vicente  Torres  Guasch,  Presidente  del Consejo  Insular  de Eivissa  (en 
adelante CIE), actuando en nombre y representación de esta institución, en virtud de lo que 
dispone el artículo 9.1 y 9.2.q) de la Ley 8/2000, de 27 de octubre, de consejos insulares.

De otra parte, D.  Rafael Ruiz González,  Alcalde del Ayuntamiento de Eivissa, actuando en 
nombre  y  representación  de  esta  institución,  de acuerdo  con lo  que dispone  el  artículo 
21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local (LRBRL).

Las partes intervienen en virtud de sus respectivos cargos, y en el ejercicio de las facultades 
y atribuciones que por ellos tienen concedidas,  reconociéndose mutuamente capacidad y 
legitimación para suscribir el presente convenio, y a tal efecto

EXPONEN

I.-  Que el CIE es el titular del servicio público correspondiente a las líneas de transporte 
público regular interurbano (supramunicipal) en autobús en la isla de Eivissa, por efecto de la 
Ley 13/1998, de 23 de diciembre, de atribución de competencias a los consejos insulares de 
Menorca y de Eivissa y Formentera en materia de transportes terrestres y artículo 70.10 de la 
Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes 
Balears. Dichas líneas son calificadas de servicio público por la Ley 16/1987, de 30 de julio, 
de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT). 

Asimismo,  conforme  al  artículo  6.a)  de  la  Ley  4/2014,  de  20  de  junio,  de  transportes 
terrestres y movilidad sostenible de las Illes Balears (BOIB núm. 88, de 28 de junio de 2014) 
corresponde  a  los  consejos  insulares,  ejercer,  como  propias,  todas  las  competencias 
ejecutivas y de gestión en materia de transporte público regular de viajeros por carretera y 
sus actividades auxiliares y complementarias que se realicen dentro de su ámbito insular, de 
acuerdo con la normativa aplicable.

II.-  Que el Ayuntamiento de Eivissa ostenta competencias conforme al artículo 25.2 b) y g) 
LRBRL en protección contra  la  contaminación acústica  y  atmosférica  en zonas urbanas, 
tráfico,  estacionamiento  de  vehículos,  movilidad  y  transporte  colectivo  urbano,   y  que 
conforme al artículo 7 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se 
aprueba  el  texto  articulado  de la  Ley  sobre  Tráfico,  Circulación de Vehículos a  Motor  y 
Seguridad Vial, le corresponde la ordenación y el control del tráfico en las vías urbanas de su 
titularidad y la regulación, mediante disposición de carácter general, de los usos de las vías 
urbanas.

Asimismo,  conforme  al  artículo  7  de  la  Ley  4/2014,  de  20  de  junio,  corresponde  a  los 
ayuntamientos, entre otras, ordenar y gestionar el transporte público y privado de viajeros, 
otorgar las autorizaciones de transporte público de viajeros de ámbito municipal, tanto de 
carácter regular como discrecional, así como ejercer las funciones de control, inspección, 
vigilancia y sanción relacionadas con las mismas.

III.- Las estaciones de transporte por carretera están reguladas en el Capítulo V del Título IV 
la LOTT como una actividad auxiliar y complementaria del transporte por carretera. Dentro de 
éstas, se encuentran las estaciones de viajeros (artículo 127 LOTT), como la estación de 
autobuses que existe en el municipio de Eivissa.
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IV.- Que entre ambas instituciones han existido notables discrepancias en cuanto a la puesta 
en  funcionamiento  (y  el  coste  por  su  utilización)  respecto  de  la  estación  de  autobuses 
ubicada en el complejo denominado Centro de Transferencia Intermodal y de Servicios (en 
adelante  CETIS),  por  cuanto  no  ha  existido  en  el  pasado  la  necesaria  coordinación  y 
colaboración mutua como hubiera sido lo deseable conforme al artículo 4 de la Ley 30/1992, 
de  26  de  noviembre,  de  régimen  jurídico  de  las  administraciones  públicas  y  del 
procedimiento administrativo común (LRJ-PAC), lo que ha provocado que la estación no se 
encuentre  en  funcionamiento,   existiendo  varios  procedimientos  judiciales  en  relación  a 
distintas actuaciones realizadas por parte del Ayuntamiento relacionadas con la estación de 
autobuses. 

Actualmente  se  siguen  los  siguientes  procedimientos  judiciales  contenciosos  incoados  a 
instancias del Consejo Insular:

-      -ORDEN DE ENTRADA EN ESTACIÓN-
JUZGADO  DE  LO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  NÚMERO  1  DE  PALMA  DE 
MALLORCA

Objeto recurrido: Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Eivissa de fecha 5 de junio de 
2013. 

- PROCEDIMIENTO ORDINARIO 92/2013  -TARIFAS POR USO ESTACIÓN-
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 1 DE PALMA DE MALLORCA

Objeto recurrido: Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Eivissa de día 28 de febrero de 
2013 por el que se aprobaron las tarifas de la estación de viajeros ubicada en el complejo 
denominado Centro de Transferencia Intermodal y de Servicios (CETIS)

-    -REVISIÓN DE OFICIO DE LA CONCESIÓN-
JUZGADO  DE  LO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  NÚMERO  2  DE  PALMA  DE 
MALLORCA

Objeto  recurrido:  Acuerdo  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Eivissa,  adoptado  en  sesión 
extraordinaria  y  urgente celebrada el  día  5 de diciembre  de 2013,  en virtud del  cual  se 
acuerda inadmitir a trámite la solicitud al Pleno de la corporación de la revisión de oficio de 
las actuaciones llevadas a término en relación al Centro de Transferencia Intermodal y de 
Servicios (CETIS), formulada por el Consell Insular d’Eivissa, formulada mediante escrito con 
RGE Ayuntamiento de Eivissa número 20759.

V.- Que  ambas  instituciones coinciden  en  señalar  el  hecho  que  el  municipio  de  Eivissa 
disponga de una estación de autobuses en el CETIS puede mejorar las actuales condiciones 
de prestación del servicio de autobús interurbano, así cómo la movilidad, la circulación y un 
reducción la contaminación acústica y atmosférica del municipio de Eivissa, lo que redunda 
en beneficio de los ciudadanos.
 
Así, si bien es cierto que no existen actualmente en la isla de Eivissa líneas de transporte 
público regular de titularidad municipal (urbanas), no cabe obviar que el municipio de Eivissa 
constituye la capital  oficiosa de la isla y aglutina la mayor concentración de las actuales 
líneas de transporte, titularidad del Consell,  por lo que una estación de autobuses puede 
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facilitar  el  desarrollo  de  los  necesarios  servicios  preparatorios  y  complementarios  del 
transporte a los usuarios y a los transportistas.

En este sentido, ambas Instituciones se muestran de acuerdo en realizar actuaciones de 
mejora en la estación, para conseguir y garantizar la máxima seguridad y operatividad de la 
misma, así como velar para que el posible incremento en el coste del transporte público en 
autobús derivado del uso de la estación sea soportable para el mismo y redunde en beneficio 
del usuario.

Efectivamente, el conflicto surgido entre ambas instituciones y que ha motivado la oposición 
del Consejo Insular al uso de la citada estación se ha debido a que el Consejo Insular debe 
garantizar, de una parte la correcta prestación del servicio interurbano manteniendo al tiempo 
el  equilibrio  concesional  de las líneas respecto  de las que es  titular,  y  de otra  parte,  si  
finalmente impone a sus concesionarios el uso del CETIS, éste es garante de que la misma 
reúna  las  condiciones  técnicas  necesarias  de  operatividad  para  la  entrada  y  salida  de 
vehículos, así como que se garantice la seguridad de los pasajeros, usuarios finales. 

VI.- Que, de acuerdo con las posiciones manifestadas por el Consejo Insular, si se garantiza 
que el coste del transporte público interurbano no se incrementa más allá de lo establecido 
en los pliegos que rigieron la concesión que permitió la construcción y posterior explotación 
por  la  mercantil  SOCIEDAD GESTORA CETIS,  SL del  complejo  conocido  como CETIS, 
donde se ubica la  estación de autobuses,  no existiría  obstáculo para repercutir  sobre el 
precio del transporte público regular el coste por el uso de la misma. 

Si asimismo, se mejorase la seguridad y operatividad de la estación del CETIS no existiría 
obstáculo por parte del Consejo Insular en su utilización voluntaria. 

Ambos condicionantes deben concurrir y si este hecho se materializa, no existiría objeción 
para finalizar la conflictividad existente entre ambas instituciones.

VII.- Que asimismo, el Consejo Insular no tiene interés en proceder a revisar actuaciones 
llevadas  a  cabo  en  sede  municipal  si  se  cumplen  los  condicionantes  señalados 
anteriormente,  tal  como  evidenciaba  el  propio  acuerdo  de  la  Comisión  de  Gobierno  del 
Consejo  Insular  de  Eivissa  de  día  2  de  septiembre  de  2013  en  el  que  se  instaba  al 
Ayuntamiento la revisión de oficio inadmitida y determinante del referido PO 177/2013 del 
apartado IV anterior. 

VIII.-  Que asimismo la ciudadanía demanda que las administraciones públicas trabajen de 
forma  coordinada,  prestándose  la  cooperación  y  asistencia  que  sea  necesaria,  y  no  se 
entiende cómo no es posible que ambas instituciones no pongan remedio a esa situación de 
conflicto en torno al CETIS.

IX.-  Que,  como  muestra  de  conformidad,  ha  sido  aprobado  el  contenido  del  presente 
convenio marco y autorizada la firma, por parte de los Plenarios de ambas corporaciones, en 
fecha................(Consejo Insular) y en fecha.........(Ayuntamiento de Eivissa). 

En  virtud  de  todo  ello,  ambas  partes  acuerdan  suscribir  el  presente  Convenio  de 
Colaboración, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS
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Primera. Objeto del Convenio.

Es  objeto  del  presente  convenio  definir  los  términos  de  la  colaboración  de  ambas 
instituciones en orden a la puesta en funcionamiento de la estación de autobuses ubicada en 
el CETIS, en el municipio de Eivissa, resolviendo al tiempo las discrepancias existentes entre 
ambas administraciones.

Segunda. Compromisos de ambas partes.

En orden a solucionar de común acuerdo los aspectos técnicos y económicos controvertidos, 
así como los de condiciones de uso de la estación y afectación a las líneas interurbanas, que 
han determinado la conflictividad, 

El AYUNTAMIENTO DE EIVISSA, en ejecución del presente convenio se compromete a:

1.- Previo estudio económico de la concesión existente, aprobar un nuevo marco tarifario 
que en ningún caso suponga la repercusión de más de 0,06 € por viajero de acuerdo a los 
pliegos que rigieron la licitación y posterior adjudicación de la concesión existente en el 
CETIS, sin incorporar una tarifa añadida por autobús que, una vez repercutida, incremente 
dicho importe. Dicha tarifa será únicamente revisable según variaciones del IPC anual, 
cabiendo únicamente la posibilidad de incorporar al marco tarifario una tarifa máxima por 
operación de autobús de 3,00 € a partir de que resulte efectiva la entrada en servicio de 
los nuevos contratos de gestión de servicio público de transporte regular de viajeros de 
uso general (interurbano) a otorgar por el Consejo Insular, todo de acuerdo a lo dispuesto 
en el punto 4 de los compromisos del Consejo Insular de Eivissa. Ambas cuantías (0,06€ y 
3,00€) se habrán de entender actualizables por el IPC correspondiente desde la fecha de 
adjudicación de la concesión (noviembre de 2004) hasta la fecha en que se apruebe dicho 
marco tarifario.

Dicha cuantía de 3,00 €/bus actuaría como importe máximo (revisable de acuerdo a la 
actualización del IPC) caso de resultar acreditada la necesidad de su aplicación en el 
correspondiente estudio económico de equilibrio concesional, y únicamente mientras no 
existieran beneficios por encima de la tasa de recuperación de la inversión en el resto de 
elementos susceptibles de explotación económica del complejo denominado CETIS.

La  aprobación  de  este  nuevo  marco  tarifario  expresamente  habrá  de  recoger  la 
derogación o anulación del acuerdo plenario de aprobación de tarifas de 28 de febrero de 
2013 y del acuerdo plenario de aprobación de tarifas de 30 de marzo de 2005, en el 
apartado "I.  Tarifas asociadas al  Transporte",  la  anulación del  punto  "Autobús regular, 
carga y descarga......... 50'00 euros/unidad".

2.- Impulsar la ejecución de las obras relativas a  mejorar las condiciones de la estación 
de autobuses de acuerdo a las previsiones contenidas en el  informe de los servicios 
técnicos (SSTT) del Consejo Insular de Eivissa de junio de 2014 y/o en nuevos informes 
que pudieran emitir dichos SSTT en caso de apreciarse nuevas soluciones no recogidas 
en el mismo. Asimismo, se actuará en el mismo sentido en lo relativo a las actuaciones de 
mejora de las condiciones de operatividad que se determinen por ambas partes. 

3.-  Determinar de acuerdo con el  Consejo Insular de Eivissa los concretos términos y 
condiciones de  la  puesta  en funcionamiento  de  la  estación de autobuses del  CETIS; 
aprobando las modificaciones que procedan en el Reglamento de Explotación del Centro 
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de Transferencia Intermodal y de Servicios ( Boib núm. 70 de 07-05-2005), condiciones de 
utilización, régimen interno, mantenimiento de paradas interurbanas en vías de titularidad 
municipal y todas aquellas cuestiones técnicas y/o operativas relacionadas con su efectiva 
puesta en funcionamiento, así como la gestión ordinaria (planificación de ocupación de 
dársenas por líneas según la estación del año, horarios, venta de billetes, resolución de 
incidencias, etc.). En dicho proceso serán oídos los concesionarios del Consejo Insular, 
así como la explotadora de la estación de autobuses.

4.- Una vez se haya puesto en funcionamiento la estación, dejar sin efecto el Decreto de 
Alcaldía de 5 de junio de 2013 que ordenó inicialmente el uso obligado del CETIS y la 
anulación de las paradas interurbanas preexistentes, dada la existencia de un acuerdo 
previo con el Consejo Insular respecto a las condiciones de utilización de la estación del 
CETIS. 

5.- Tratar, en la medida de lo posible, de reducir o rebajar los costes de explotación de la 
estación de autobuses y, en su caso, de solicitar y/o obtener subvenciones para contribuir 
a su retribución, cabiendo la posibilidad de realizar directamente aportaciones dinerarias, 
según  disponibilidades  presupuestarias  municipales  a  la  concesionaria  SOCIEDAD 
GESTORA CETIS, SL, que explota la estación.

El CONSEJO INSULAR DE EIVISSA, en ejecución del presente convenio se compromete a:

1.- Aprobar un suplemento tarifario por el uso de la estación de acuerdo con el nuevo 
marco tarifario aprobado por el Ayuntamiento de Eivissa.

2.- Determinar  de  acuerdo  con  el  Ayuntamiento  de  Eivissa  los  concretos  términos  y 
condiciones de  la  puesta  en funcionamiento  de  la  estación de autobuses del  CETIS; 
condiciones de utilización, régimen interno, mantenimiento de paradas interurbanas en 
vías  de  titularidad  municipal  y  todas  aquellas  cuestiones  técnicas  y/o  operativas 
relacionadas con su  efectiva  puesta  en funcionamiento,  así  como la  gestión  ordinaria 
(planificación de ocupación de dársenas por líneas según la estación del año, horarios, 
venta  de  billetes,  resolución  de  incidencias,  etc.).  En  dicho  proceso  serán  oídos  los 
concesionarios del Consejo Insular, así como la explotadora de la estación de autobuses.

Respecto de la operatividad de la estación, el Consejo Insular realizará por sí o mediante 
contratación externa de servicios, y a su coste, un estudio técnico al efecto.

3.- Verificadas las  condiciones de seguridad y  operatividad de  la  estación y  una  vez 
ejecutados los dos puntos anteriores, el Consejo Insular impondrá a sus concesionarios la 
obligación  de  uso  de  la  estación,  en  las  condiciones  establecidas  por  ambas 
administraciones,  manteniendo  el  equilibrio  económico  concesional  de  sus  líneas  y 
respetando  los  términos  contractuales  que  rijan  en  ese  momento  respecto  de  sus 
concesionarios. 

4.- Incorporar  en  los  pliegos  de  licitación  en  orden  a  la  adjudicación  de  los  nuevos 
contratos de gestión de servicio público de transporte regular de viajeros de uso general 
(interurbano) en autobús a partir del año 2019 la previsión a los nuevos concesionarios de 
haber de contribuir con un máximo de 3,00 € por operación de entrada y salida en la 
estación del CETIS, de acuerdo al marco tarifario previsto en el apartado primero de los 
compromisos del Ayuntamiento de Eivissa, sin posibilidad de repercusión al viajero por 
encima de los 0,06 €  ya tratados,  al  haberse fijado en los mismos pliegos una tarifa 
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máxima exenta de dicha repercusión y respetarse por tanto las previsiones de los pliegos 
que  rigieron  la  licitación  de  la  estación  interurbana  de  autobuses  de  Eivissa.  Ambas 
cuantías (0,06€ y 3,00€) se habrán de entender actualizables por el IPC correspondiente 
desde la fecha de adjudicación de la concesión (noviembre de 2004) hasta la fecha en 
que se apruebe dicho marco tarifario.

5.- Incorporar la construcción de la segunda entrada al CETIS (segunda fase de las obras 
previstas en el informe de los SSTT de junio de 2014) al Proyecto de Reforma de la E-10 
y asumir el coste y el compromiso de su realización en el marco de ejecución de dicho 
proyecto viario en todo lo relativo a la construcción del nuevo vial de acceso subterráneo a 
la parcela del complejo, previo a la cesión de dicha vía E-10 al Ayuntamiento de Eivissa.

6.- El  Consejo  Insular  de  Eivissa  se  compromete  a  facilitar  al  máximo  el  uso  y 
consideración de la estación de autobuses del CETIS como punto principal de referencia 
insular  en  lo  relacionado  al  transporte  interurbano  de  viajeros  (en  relación  a  punto 
principal de información, emisión de billetes y abonos o cualesquiera otras cuestiones 
relacionadas), debido a la gran proporción de viajeros que habrán de usarla en relación al 
volumen total de viajeros de la isla de Ibiza (superior al 55% en relación a estimaciones de 
uso ampliamente aceptadas).

Tercera. Finalización de la controversia judicial.

1. La  aprobación  del  mencionado  nuevo  marco  tarifario  por  parte  del  Ayuntamiento  de 
Eivissa y subsiguiente anulación del  acuerdo plenario de aprobación de tarifas de 28 de 
febrero de 2013 y respecto del acuerdo plenario de aprobación de tarifas de 30 de marzo de 
2005, en el apartado "I. Tarifas asociadas al Transporte", la anulación del punto "Autobús 
regular, carga y descarga......... 50'00 euros/unidad", determinará la finalización del recurso 
contencioso interpuesto por el Consejo Insular contra las tarifas por el uso de la estación (el  
PO 92/13) por la vía de la desaparición sobrevenida del objeto. 

A  estos  efectos,  el  Ayuntamiento  comunicará  oportunamente  este  hecho  al  juzgado 
contencioso, mostrándose conforme el Consejo Insular a la finalización del pleito por esta 
causa.

2. La revocación del Decreto de Alcaldía de 5 de junio de 2013 que ordenó inicialmente el 
uso  obligado  del  CETIS  y  la  anulación  de  las  paradas  interurbanas  preexistentes, 
determinará la finalización del recurso contencioso PO 89/13 por la vía de la desaparición 
sobrevenida del objeto. 

A  estos  efectos,  el  Ayuntamiento  comunicará  oportunamente  este  hecho  al  juzgado 
contencioso, mostrándose conforme el Consejo Insular a la finalización del pleito por esta 
causa.

3. Asimismo,  debido  al  cambio  de  las  circunstancias  concurrentes:  firma  del  presente 
convenio que asegura la no invasión competencial que el Consell Insular consideraba que se 
había producido, y establece un marco de colaboración interadministrativa; aprobación de un 
nuevo  marco  tarifario  que  ya  no  resulta  lesivo  al  transporte  regular  interurbano;  y  la 
acreditación por parte del Consejo Insular de las condiciones de seguridad y operatividad de 
la estación, determinará que el Consejo Insular de Eivissa ordene la retirada (desistimiento) 
del  PO  177/2013  seguido  contra  la  inadmisión de  la  revisión  de  oficio  instada  al 
Ayuntamiento de Eivissa, por los motivos antes expuestos. 
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A estos efectos se faculta expresamente a los servicios jurídicos del Consejo Insular, sin que 
sea preciso la adopción de nuevo acuerdo en orden a la disposición de la acción procesal,  
para que en nombre del Consejo Insular formulen el desistimiento de esta corporación en 
dicho recurso, una vez que la Comisión de Seguimiento del presente convenio certifique la 
ejecución del  punto  3  de los compromisos  del  Consejo  Insular,  que  se  contienen  en  la 
cláusula segunda de este convenio.

Cuarta. Vigencia del Convenio.

El presente Convenio surtirá efectos desde el día de su firma hasta el 31 de diciembre de 
2019,  pudiendo  prorrogarse  por  períodos  anuales  mediante  acuerdo  expreso  de  ambas 
corporaciones, siempre que la prórroga se adopte con anterioridad a la finalización de su 
plazo de duración.

Quinta. Resolución y denuncia del Convenio.

1. Son causas de resolución del presente convenio, el incumplimiento, por cualquiera de las 
partes,  de  las  obligaciones  asumidas;  el  mutuo  acuerdo  y  la  finalización  del  plazo 
convencional.

2. Asimismo, cualquiera de las partes podrá denunciar el presente Convenio comunicándolo 
a la otra parte por escrito con un mes de antelación a la fecha en la que desee la terminación 
del mismo.

En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar el desarrollo de las acciones ya 
iniciadas en el momento de notificación de la denuncia.

Sexta. Comisión de Seguimiento.

1. El Convenio será administrado por una Comisión de Seguimiento, formada por dos (2) 
representantes del Consejo Insular de Eivissa y otros dos (2) del Ayuntamiento de Eivissa, 
que  adopta  sus  acuerdos  por  unanimidad.  En  las  reuniones  de  esta  Comisión,  los 
representantes  de cada parte  pueden estar  asistidos por  personal  técnico,  si  lo  estiman 
oportuno. 

A esta Comisión le corresponde velar  por el  efectivo cumplimiento de lo acordado en el  
presente convenio, impulsando los acuerdos entre ambas partes que resultaren necesarios 
para dicho objetivo.

2. Se faculta expresamente a la Comisión de Seguimiento para que redacte los documentos 
en los que se concrete la ejecución de los compromisos adquiridos en el marco establecido 
en el presente convenio de colaboración. La Comisión de Seguimiento certificará la ejecución 
de cada uno de los puntos de los compromisos adoptados por  ambas partes y  que se 
contienen en la cláusula segunda de este convenio. 

3. Asimismo, las partes firmantes se comprometen a solventar por acuerdo mutuo, en el seno 
de  la  Comisión  de  Seguimiento,  cuantas  diferencias  resulten  de  la  interpretación  y 
cumplimiento  de  este  Convenio,  sin  perjuicio  de  la  competencia  del  orden  jurisdiccional 
contencioso administrativo para el  conocimiento de cuantas cuestiones y litigios pudieran 
surgir.
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4. Las reuniones de la Comisión de Seguimiento podrán celebrarse por medios electrónicos, 
levantándose acta del contenido de las mismas.

Séptima. Naturaleza y régimen jurídico del Convenio.

1. Al presente Convenio Marco de Colaboración celebrado al amparo del artículo 4.1.c) del 
Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, le es de aplicación los artículos 6 y 8 de 
la LRJ-PAC, aplicándose los principios del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse.

2. Las  cuestiones  litigiosas  que  puedan  surgir  en  su  interpretación  y  cumplimiento,  sin 
perjuicio de lo previsto en la cláusula Sexta, serán de conocimiento y competencia del Orden 
Jurisdiccional de lo Contencioso- Administrativo.

Octava. Publicación

La formalización de este  convenio y cualquier  supuesto  de su extinción serán objeto de 
publicación en el Boletín Oficial de les Illes Balears (BOIB), en el portal web del Consejo 
Insular  de  Eivissa  (www.conselldeivissa.es) y  en  el  del  Ayuntamiento  de  Eivissa 
(www.eivissa.es). 

Asimismo,  será  objeto  de  idéntica  publicación  los  acuerdos  adoptados  por  ambas 
administraciones públicas en ejecución de lo acordado en el presente convenio. 

En prueba de conformidad, y para que conste a los efectos oportunos, las partes firman el 
presente Convenio por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha al principio indicados.

Consejo Insular de Eivissa Ayuntamiento de Eivissa
Vicente Torres Guasch Rafael Ruiz González

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

EL PRESIDENT LA SECRETARIA
DELEGADA

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

Intervencions:

Sr. Molina: Li agradaria que aquest document o un semblant, l’haguessin pogut dur a Ple 
molt temps abans. Era una de les prioritats d’aquest equip de govern a principi de legislatura, 
l’obertura, al més breu termini que fos possible, de l’estació d’autobusos. Ja va estar oberta 
durant  un període de temps el  2013 donant  servei,  i  on la  ciutadania usuària del  servei  
d’autobús tenia unes condicions millors que les que estan al carrer.
Dos dies després de la presa de possessió del govern actual del Consell Insular, varen tenir  
la primera reunió sobre el CETIS, i ha costat molts mesos arribar a un punt des del que es 
ves  la  solució  a  un  problema  que  té  una  vessant  econòmica,  una  vessant  tècnic  i  una 
vessant jurídica bastant complexes.
Vol  agrair  el  treball  que han fet  els  serveis  econòmics,  els  serveis  jurídics  i  els  serveis 
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tècnics, valorant possibilitats, opcions, ... Vol agrair també el treball que han fet equivalent en 
el Consell Insular, els treballadors i els representants polítics. La Consellera de Transports i el 
President i la Vicepresidenta del Consell,  que han estat col·laborant en l’impuls necessari 
perquè es pogués veure la sortida a una situació incomprensible per qualsevol ciutadà, que 
és tenir una estació d’autobusos, que els pot agradar més o menys, que si la fessin ara igual 
la farien igual o diferent però que és la que tenen. És objecte d’un desenvolupament que es 
va fer des de l’any 2003-2004 endavant, i que molts anys després encara no està donant el 
servei que necessita i que vol la ciutadania.
El document que porten avui és un full de ruta, no té una virtualitat jurídica expressa, però si  
que marca una sèrie de passos que s’escometran en el pròxims mesos, que permetran al 
final d’aquest camí, que ja serà curt, que l’estació pugui estar funcionant.
Vol  agrair  les  aportacions  que  ha  fet  el  PP  aquests  darrers  dies,  creu  que  han  set 
constructives. Sobre tot vol congratular-se de què per fi estiguin veient la llum al final del 
túnel que ha set complicat. Ha de reconèixer que més complicat del que pensaven quan 
prengueren possessió.

Sra. Marí: Vol excusar la no assistència, per motius personals, dels regidors Srs. Tur Ripoll i 
Garriz.
Vol expressar el seu agraïment per tenir-los en compte. El grup municipal popular sempre ha 
estat  per  la  labor  de  solucionar  aquest  problema,  quan  governaven,  varen  tenir  moltes 
reunions  per  intentar  obrir  el  CETIS,  per  interès  general  dels  ciutadans,  això 
independentment  dels  diferents  procediments  judicials  que,  avui  dia,  estan  oberts  i  que 
hauran de ser resolts.
Són  molt  conscients  de  què  l’estació  requereix  una  sèrie  de  reformes,  que  han de  ser 
executades abans de la seua obertura, sinó és impossible que l’estació s’obre.
No és la millor estació és la única que tenen. Són conscients de què aquest conveni ja ve 
informat  jurídicament,  per  la  qual  cosa  és  difícil  de  modificar  en  aquest  moment.  Els 
ciutadans del municipi no entenen el perquè de tots els conflictes entre administracions i 
concessions vàries. És per això que el grup municipal popular, tenint en compte que aquest 
conveni és una simple ruta, és un camí a seguir per intentar l’obertura de l’estació, que tan 
de bo l’equip de govern el pugui portar a bon port, s’ha reunint en vàries ocasions, tant amb 
l’actual equip de govern de l’Ajuntament com amb el Consell, per presentar unes esmenes 
que creuen que s’haurien de tenir  en  compte a  l’hora  de redactar definitivament  aquest 
conveni. Li agradaria que constin en Acta les esmenes que a continuació enumerarà, donat 
que  això  condicionarà  bastant  el  vot  del  grup  municipal  popular.  Cas  de  què  aquestes 
esmenes es puguin veure reflectides en un posterior document, el seu vot definitivament serà 
positiu. Però vol deixar clar que, en cas de què aquestes esmenes, en un futur, no estiguin 
reflectides el seu vot seria d’abstenció en tot el relatiu a aquest conveni:

1) En el  punt 4 de l’exposició, han demanat que es retiri  el  següent  paràgraf:  “...por 
cuanto no ha existido en el pasado la necesaria coordinación y colaboración mutua 
como hubiera sido lo deseable conforme al artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo  común  (LRJ-PAC),  lo  que  ha  provocado  que  la  estación  no  se 
encuentre en funcionamiento, …”.  Creuen que això no hauria d’estar en un conveni 
marc, donat que és una opinió política i no tècnica.

2) En dos punts concrets apareixen línies interurbanes, que és el que tenen avui dia. 
Creuen  que  és  convenient,  ja  que és  un  conveni  marc,  que apareguin  les  línies 
urbanes, perquè en un futur si existeixen, gracies al pla de mobilitat, puguin treballar 
damunt el mateix conveni i estiguin relacionades.

3) En el paràgraf 2 del punt 5, on apareix la paraula “oficiosa”, demanen que es retiri 
aquesta paraula, ja que és de tots sabut que el municipi d’Eivissa, segon de Balears 
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en importància i en habitants, fa que ja des de fa temps aquest municipi actuï com a 
capital.

4) En el punt 2 de les obligacions de l’Ajuntament d’Eivissa, afegir el paràgraf següent: 
“Las citadas actuaciones se encargaran a la empresa concesionaria, como mejoras 
del proyecto inicial de la estación. El coste de estas actuaciones formará parte del 
cálculo del equilibrio concesional, o será compensado a la concesionaria, de modo 
que no suponga un desembolso económico para el Ayuntamiento”. D’aquesta manera 
quedaria clar que en ningun cas, aquesta Corporació realitzarà ningun desembors 
econòmic, que és la seua pretensió.

5) Quant a les obligacions del Consell, afegir un punt 7 que diria: “El Consell Insular se 
compromete  a  facilitar  la  conectividad  entre  el  centro  de  la  ciudad  i  el  CETIS, 
acordando con el  Ayuntamiento de Eivissa,  la ubicación de paradas de las líneas 
interurbanas en la ciudad, para facilitar esta conectividad”. Això realment com queda 
clar, és per facilitar que alguna de les parades que tenen en el municipi es puguin 
utilitzar,  encara  que  sigui  de  descàrrega  dels  ciutadans  que  venguin  d’altres 
municipis.

6) A la proposta d’acord en la clàusula 6ª., afegir un paràgraf al punt 3 que diria:  “El 
Alcalde o persona que designe, dará cuenta del contenido de las reuniones de la 
Comisión de Seguimiento a la Junta de Portavoces, con la misma periodicidad con 
que estas se celebren”, es a dir, l’Alcalde o la persona que vagi a les Comissions de 
Seguiment d’aquest conveni, que tengui informat a la Junta de Portaveus dels tràmits 
i de tot el que es faci.

Vol que tot això consti en Acta de cara a què el seu vot serà positiu o negatiu, bàsicament, en 
funció de què aquestes esmenes apareguin o no en un futur document.

Sr. Villalonga: Demana que tot el que digui en aquest punt quedi reflectit a l’Acta, perquè es 
reserva la possibilitat d’emprendre les accions judicials oportunes.
Abans de començar amb la documentació, vol fer varies apreciacions al Sr. Molina. Porten 
avui a Ple una qüestió de pressa i malament, tard evidentment, i el que avui votaran és una 
altra irregularitat més a afegir a la llarga llista que, en cap moment, han explicat.
L’estació va donar servei al 2013, i el Sr. Molina ha dit que la gent estava millor que al carrer.  
També podrien dir la quantitat d’usuaris que deixaren d’utilitzar l’estació, quan es va traslladar 
al  CETIS,  que  segurament  no  estaven  tant  contents.  Els  usuaris  que  no  podien  agafar 
l’autobús a la ciutat i havien d’anar caminant fins al CETIS per agafar-lo tampoc estarien tant 
contents.
Des del principi es vanagloriaren d’haver fet una estació, i diuen que la gent no entén que 
estigui tancada. Tal vegada des de l’Ajuntament no estan fent suficient pedagogia, perquè els 
darrers  temps  s’han  centrat  en  explicar  irregularitats  jurídiques,  i  les  materials  i 
d’infraestructura encara no hi han entrat. Com que es tant gran tot el que està mal fet en 
aquesta estació, s’ha d’anar repartint poc a poc. Avui toca iniciar la part del bunyol d’estació 
que ara  reivindiquen.  Hi  ha una possibilitat  de solució  d’aquesta  estació,  que es  la  que 
beneficia a aquest Ajuntament i a la ciutadania, i és que l’Ajuntament recuperi la concessió,  
qualsevol altra és un error. Segurament diran que això sortiria molt car a l’Ajuntament. No 
entén que li  pot sortir més car a l’Ajuntament, després d’haver donat el  terreny i que sis 
sèptimes parts del que s’ha construït s’ho quedés la concessionària, no veu que més pot 
perdre l’Ajuntament, podrà perdre aquesta sèptima part en el pitjor dels casos.
Tenint en compte que en el terreny no s’hi podia construir l’estació amb aquest volum, que 
s’hi havia de fer un parc esportiu. Es va modificar el Pla General, i encara no han explicat si 
va ser legalment, però suposen que no.
Tenen aquí un conveni marc, que l’equip de govern els hi van donar la setmana passada,  
quan s’havia de votar a la Comissió. Aquest paper és, de tot el que ha vist a l’Ajuntament, 
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segurament de lo pitjor, no només per qüestions estètiques com ha dit el grup popular, hi ha 
alguna cosa mes profunda.  Pensava que passaria  com en altres ocasions,  en les quals 
apareix algun tècnic a aquest Ajuntament que firma algun informe, i després aquest tècnic 
desapareix, i els equips de govern predecessors es presenten en el Ple dient que tenen un 
informe. Aquesta vegada no ha passat ni això.
Aquí hi ha qüestions econòmiques i no hi  ha cap informe d’Intervenció. Sí té un informe 
jurídic que són dos paràgrafs i  la resta és el  conveni.  Compara l’informe jurídic d’aquest 
conveni amb el que va fer una lletrada per al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la 
Fundació Ignasi Wallis, que té dues pàgines.
En aquest document jurídic no s’està pronunciant el Secretari de l’Ajuntament. El Secretari 
que Epic va intentar recusar i l’anterior equip de govern no va deixar. El Secretari no motiva 
l’informe jurídic, diu que “no hi obstacle legal per a l’aprovació del mateix”. En base a què no 
troba cap obstacle? Epic si ha trobat obstacles, perquè el jurista de la casa no?
En el conveni, en el punt 4. És evident que entre ambdues institucions hi ha hagut diferències 
de criteris, però sobre tot les principals diferències han set sobre la legalitat de la construcció, 
això no ho reflecteix l’equip de govern. Sobre tot les nul·litats que, els tècnics del Consell, 
varen detectar  sobre la concessió.  Nul·litats que,  un informe extern d’aquest  Ajuntament, 
també va detectar sobre la concessió, que l’anterior equip de govern no va voler pagar la 
factura.
En el punt 8. Fa falta afegir que, la ciutadania també demana transparència i honradesa, així 
com un decidida lluita contra la corrupció.
A l’apartat de l’Ajuntament en el número 2. En aquest punt considera que el que s’ha de fer,  
és aportar les solucions que millorin el servei i seguretat de l’usuari.
Qüestions jurídiques pròpies del Conveni. En base a quins criteris jurídics es firma? Quina és 
la normativa aplicable? Quina base jurídica té aquest  conveni, perquè aquest Ajuntament 
pugui  subvencionar  la  concessionària  con  s’indica  en  el  punt  5?  Llegeix  el  punt  5  dels 
compromisos de l’Ajuntament. Estan dient que firmaran un conveni, perquè l’Ajuntament i el 
Consell, donin diners a la concessionària? A una concessionària que té una concessió, la 
qual no es va presentar a la licitació.
Saben que el Tribunal de Comptes ja ha explicat clarament que, amb els convenis entre 
administracions, no es pot pretendre la subvenció d’una entitat privada.
El Sr.  Ruiz ha fet referència, en declaracions, a la seua preocupació perquè la gent amb 
alguna discapacitat de mobilitat, hauria d’utilitzar l’estació. Demana que en el seu torn de 
paraula li digui dues coses. Primer, si tal com deixaren l’estació per obrir-la, no com espera 
que s’obri finalment, en cas de què hi hagués un incendi, com surt una persona en cadira de 
rodes d’allí sota? Segon, tal i com deixaren l’estació, de totes les dàrsenes en quantes pot 
pujar una persona en cadira de rodes? Perquè si li preocupés ho hauria mirat, i se n’hauria 
adonat que l’estació, quan la deixaren, era un verdader bunyol en aquest sentit i en altres. 
Afortunadament, quan es va obrir l’estació, no va passar res.
El que té de bo el conveni és que, com a mínim, serveix de mal exemple.
Diuen que firmaran en base a les millores, que troben els tècnics del Consell en un informe 
de juny de 2014. Aquest informe no relaciona millores relaciona deficiències, ho han redactat 
al  revés.  Hi  ha  un  informe,  a  pesar  del  qual  varen  obrir  l’estació,  que  resumeix  les 
deficiències de l’estació. Deficiències en matèria de seguretat, però s’havia d’obrir perquè és 
molt bonica, com la poden tenir tancada.
En reiterades ocasions, l’equip de govern, s’ha referit als tècnics de l’Ajuntament. El Consell 
té tècnics especialitzats en transport, aquesta Ajuntament no. Tal vegada d’estacions sàpiga 
més un tècnic del Consell, que està especialitzat en transport, que altres que no ho estan,  
per això l’informe que fa un senyor,  encara que sigui d’una altra institució, però que està 
especialitzat en transport, li resulta més de fiar i li dona la sensació de que sap de què parla.
El  que diu l’informe és que l’estació és insegura i  està malt  condicionada. Per  exemple, 
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l’altura mínima de l’estació, posada amb els ventiladors, és de 4,14 metres, quant hauria de 
ser superior, i que, ara mateix, amb aquesta altura no poden entrar els autobusos de dos 
pisos. Les portes d’evacuació són petites.
A continuació  fa  referència  a  una  part  de  l’informe  de  Fiscalia  següent:  “Aforament  de 
l’estació. L’estació al 2005 es va fer amb aforament de 191 persones, a l’any 2009 ja eren  
1028...”. Saben si varen canviar les portes de emergència o els banys?
“Les escales precisen passamans en ambdós costats. L’escala de sortida, la central, no té 
cap tipus de mesura de protecció per als usuaris, es refereix al fum. Els plànols assenyalen 
l’evacuació per on hi ha places d’autobús, sent un perill per als viatgers. Els viatgers han de 
creuar per on estan els autobusos per sortir per una porta d’emergència. Hi ha una porta 
d’emergència que no té barra horitzontal obligatòria per obrir-la per sortir. No es veuen tres 
sortides d’emergència des del vestíbul, i no existeix un recorregut d’evacuació. No hi ha una 
zona independent del viatger”. El problema, a part de tragar fum mentre esperen, si hi ha un 
incendi per on surten.
Després hi ha una cosa molt interessant que diu l’informe del Consell: “L’article 184.1.a) del 
ROT estableix expressament que per arribar a tal consideració, a efectes de l’ordenació del 
transport, les estacions de transport de viatgers hauran de complir les següents condicions: 
Comptar amb accessos per a entrades i sortides dels vehicles, configurats de manera que no 
produeixin  interferències  entre  els  mateixos,  ni  alteracions  sensibles  en  la  capacitat  de 
circulació normal de les vies confrontants”. El tècnic del Consell diu: “D’acord amb aquest 
precepte, pareix raonable entendre que, perquè l’estació de transport sigui considerada com 
a tal, és necessari que disposi de doble accés, de tal forma que l’entrada i la sortida dels 
autobusos, es produeixi de manera diferenciada i en el seu cas simultània”. Es a dir, que no 
serà estació de transport fins que es faci l’obertura a l’E-10. Si no és estació de transport, el 
Consell no pot obligar a les empreses concessionària a anar allí.
Seria interessant que el Consell expliqui perquè ha de finançar els bunyols d’altres, que no 
són precisament les més barates.
Sobre  la  qüestió  tècnica,  l’informe  del  Consell  assenyala:  “...  que  reparar  les  dàrsenes, 
deixar-la de les setze inicials a les catorze que té ara, a deixar-la en dotze i canviar el sentit  
horari, perquè la gent amb discapacitat pugui pujar, i la gent quant baixi d’un autobús no ho 
faci sobre una ralla groga, ...”. Això són 100.000 euros.
Per  condicionar  la  zona  d’espera  per  als  viatgers,  són  450.000  euros  +  IVA.  La 
concessionària diu que no es gastarà aquests diners, posaran un local dalt, que és el que 
han reflectit en aquest conveni. Això és el que vol la concessionària que es faci, però per als 
usuaris no és el que toca, han de veure l’autobús mentre estan esperant.
Reubicació de la senyalística i llums: 10.000.
Accessos entrada i sortida de vehicles: 650.000 + IVA. El més car és el que es farà càrrec el  
Consell, en comptes de fer-lo la concessionària, perquè quan es va construir l’estació algú 
tenia que saber com es tenia que construir una estació, però clar això passaria si l’empresa 
de construir les estacions es dediqués a construir estacions, i no a gestionar autobusos, que 
és el que passa en aquest cas.
Millores en la seguretat contra incendis: 200.000 euros + IVA. Això és el  que es diu una 
estació segura.
Millores en la instal·lació de la ventilació: 100.000.
Total, sense IVA, 1.500.000 d’euros de millores. Això és el que diuen els tècnics del Consell.
Com que ara pretenen firmar un conveni que diu que s’ha de fer això. Està content perquè 
fan seu un informe que assenyala les deficiències!
Una  altra  qüestió,  tarifes.  No  hi  ha  informe  d’Intervenció  que  digui  que,  el  que  estan 
proposant aquí sigui correcte. Per molt que diguin que després faran un informe, lo normal és 
que ara s’informi sobre el que estan proposant, independentment de l’informe que llavors es 
faci.
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Aquest Ajuntament, a través d’IMVISA, va pagar 21.659 euros per un informe que li digués 
com tenien que ser les tarifes del CETIS. No tenien clar com tenien que ser? No ho té el  
Consell que té un altre informe d’una consultora. Ara buscaran un altre informe fins a un que 
els hi acabi donant la raó.
Aquest informe que té l’Ajuntament diu: “... que després d’estudiar el números la tarifa ha de 
ser de 0,03 per autobús, o entre 6 i 3 euros per autobús discrecional. A més d’aquesta tarifa 
es  podria  eliminar  la  tarifa  per  passatger,  l’associada  a  càrrega  i  descàrrega  d’autobús 
discrecional i  la de comissió per venda de bitllets a la web ...”.  I  l’informe del Consell és 
pràcticament zero.
Mai han dit en quin any recuperarà la concessionària els diners del que li ha costat l’obra. De 
fet algun dia podrien explicar que li ha costa l’obra a la concessionària. La concessionària al 
2009  va  dir  que  ja  havia  recuperat  la  inversió.  També  podrien  explicar  perquè  la 
concessionària  s’autovent  locals a  les empreses  del  seu  grup,  per  així  poder  dir  que té 
menys possibilitats de recuperació dels diners.
Diuen que la  seua proposta  és 0,06 per  passatger  i  3  euros per  autobús,  que s’hauran 
d’entendre actualitzables per l’IPC corresponent des de la data d’adjudicació de la concessió, 
novembre de 2004, fins ara. Quant puja 0,06 des de 2004 fins ara? Algú ho ha calculat?
Com faran que el preu del que costa entrar allí un autobús, no acabi repercutint la tarifa,  
quant la llei indica que es té que repercutir en la tarifa. Al final això ho pagaran els ciutadans.
El que estan fent és, amb els informes a favor perquè les tarifes siguin zero, o pràcticament 
zero, establir unes tarifes que afavoreixen a una empresa concessionària.
En el seu moment, el seu grup, també va proposar una moció perquè l’Ajuntament remetés 
els comptes del CETIS al Tribunal de Comptes, i la varen votar en contra.
El dimecres passat, el Sr. Molina li va dir que tenia un informe d’un catedràtic de transport, li  
va dir que li enviaria, estan a dijous i li agradaria llegir aquest informe.
Volen obrir una estació que, si no se soluciona tot, no només és il·legal a tots els efectes, 
sinó que és insegura.

Sr. Molina: Ja s’imaginava que no li agradaria al Sr. Villalonga. Agraeix les paraules de la 
Sra. Marí.  Ha estat  a disposició del  govern quan se l’ha invitat  a participar,  per treballar 
aquest tema. Li ho vol agrair, perquè creu que l’objectiu comú és aconseguir tenir la única 
estació d’autobusos que tenen, la única no, perquè ara mateix l’Avda. Isidor Macabich és una 
estació d’autobusos encoberta, i causant molèsties permanents als vesins, que confien en 
què prompta puguin eliminar-se, i usar l’estació d’autobusos construïda a tal efecte, per tant 
la col·laboració del grup popular i també del Sr. Villalonga, evidentment serà benvinguda.
És veritat que existeixen dificultats per incorporar a aquest conveni, en aquest moment, les 
aportacions que ha fet la Sra. Marí,  perquè efectivament és un conveni que han informat 
dues  administracions.  Que  estant  absolutament  d’acord  amb  aquestes  aportacions,  és 
complicat que s’incorporin en aquest moment, però treballaran perquè amb una addenda a 
aquest  conveni,  o  d’alguna manera,  es puguin incorporar durant  els propers temps,  sinó 
literalment aquestes, perquè tal vegada hi hagi una consideració que es pugui fer, alguna 
cosa que respecti la intenció que manifesta la Sra. Marí, però és veritat que tant dels serveis 
jurídics de la casa, com dels serveis jurídics del Consell, se’ls hi ha dit que aquest moment és 
complicat per incorporar això.
Sr. Villalonga, per a no ser llec en assumptes jurídics ni tècnics, l’hi ha esmenat la plana al 
treball  dels  serveis  jurídics  d’aquesta  casa  i  del  Consell,  perquè  aquest  conveni  no  l’ha 
redactat ell,  ni  el  Sr.  Alcalde, ni  la Consellera de Transports,  ni  el  President  del Consell, 
procedeix d’un primer esborrany que redacten els serveis jurídics del Consell, que passa als 
serveis  jurídics  d’aquest  Ajuntament,  i  que,  durant  bastant  temps,  es  va  perfilant  i 
perfeccionant entre els dos, amb comentaris que puguin venir, tant dels responsables polítics 
del Consell, com dels responsables polítics de l’Ajuntament, però que són incorporats o no 
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pels serveis jurídics de les dues cases. Llavors, per no llec en assumptes jurídics, creu que 
ha utilitzat la paraula ‘piltrafa’ o alguna cosa pareguda, amb la qual cosa ha fet una esmena a 
la totalitat al treball dels serveis jurídic de les dues principals institucions d’aquesta illa, la 
qual cosa és ser bastant atrevit, perquè aquí hi ha senyors que cobren el seu sou, i dediquen 
el seu esforç i el seu treball, a què el que aprova i firma aquesta casa i el Consell, s’atengui a 
la legalitat.
Ha fet un cas, el cas informe, dient que l’informe jurídic d’aquest conveni és un paràgraf. 
Hagués bastat,  legalment,  que el  Secretari  hagués posat  conforme i  hagués firmat.  Això 
hagués fet que aquest esborrany de conveni, tengués la mateixa legalitat que si tengués un 
informe d’onze pàgines, o d’onze toms, perquè així ho diu la llei. Així que aquest conforme 
hauria set suficient per donar garantia a aquest informe, perquè el Secretari d’aquesta casa 
ha participat en la seua redacció, i el coneix des de la primera lletra.
Efectivament, hi haurà un informe econòmic en el moment de l’aprovació de tarifes, que serà 
quant l’acte tengui una rellevància econòmica. Perquè això, com ha dit en la seua primera 
intervenció, és un full de ruta, que aquestes dues institucions han aconseguir fer, amb molt 
d’esforç, per poder obrir l’estació d’autobusos. Si segueixen aquest camí, dins d’uns mesos, 
espera que pocs, podran veure com la ciutadania no espera al sol, i el convidarà a què vagi  
amb ell en el primer viatge que es faci des de l’estació d’autobusos, i que gaudeixi d’una 
estació  d’autobusos  a  la  ciutat.  Perquè  el  Sr.  Villalonga  no  diu  que  és  una  estació 
d’autobusos,  ho  diran  els  tècnics  que  tenguin  que  informar  sobre  l’obertura  de  l’estació 
d’autobusos.
El  Sr.  Villalonga fa referència  a un informe del  Consell,  amb una sèrie  de prescripcions 
tècniques, i durant aquests vuit mesos persones del Consell han estat parlant amb persones 
de l’Ajuntament per veure, d’aquest informe, com es pot convertir en millores per a l’estació. 
Durant aquest temps s’han barrejat possibilitats, s’han barrejat opcions, s’ha estudiat molt 
profondament la normativa, que no redacta el Sr. Villalonga, que està redactada i aprovada 
pel  parlament nacional o autonòmic, per determinar sortides d’incendis,  vies d’evacuació, 
elements de protecció contra incendis, aforaments, dimensions, tot això porta a una sèrie 
d’accions concretes,  algunes de les quals ja  estan fetes,  perquè eren deficiències en la 
construcció que s’han detectat, i l’empresa concessionària ha corregit de ‘motu propio’. Altres 
que són millores i que com a tals s’emprendran en els propers mesos.
El Sr. Villalonga mescla l’objectiu amb el valoratiu, i diu que l’estació d’autobusos ha de tenir 
una sala d’espera a sota, això és la seua opinió i la respecta, no serà ell el que digui on s’ha 
de fer la sala d’espera. Ara bé, si aquest equip tècnic del Consell, que el Sr. Villalonga diu 
que són un grans experts en autobusos, fa el seu informe amb una sèrie de recomanacions, i 
a la finalització d’un procés, dona per bones les actuacions que s’emprenguin, no sap que ha 
de dir el Sr. Villalonga.
L’informe extern que va encarregar l’Ajuntament, està ratificat per algun tècnic de la casa? 
No. Un informe extern no té virtualitat pràctica per a una administració, si no ve ratificat per 
un tècnic de la casa. La única utilitat que té aquest informe és informativa, però no utilitat 
pràctica.  No  estan  contents  d’haver  pagat  aquest  informe,  perquè  els  hi  pareix  que 
tècnicament no és un bon informe.
Queda clar que en la única persona que té confiança el Sr. Villalonga és amb ell mateix.  
Pretén desmuntar, en sis paraules, el treball d’un munt de persones durant molt temps. I no 
només això,  sinó que amenaça,  perquè cada cosa que fa  és  una amenaça expressa  o 
velada, com ha fet en aquest Ple quan ha dit, ‘vostès veuran el que voten que després poden 
passar coses’.  Clar que poden passar coses, com que s’obrirà l’estació d’autobusos, miri 
quina cosa més bona.
I a tècnics de la casa també els hi fa lliscar amenaces velades, i això està molt prop d’un límit 
que tal vegada passa en algun moment, i si el passa, passaran coses també.
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Avui  estan parlant  d’un mapa que els portarà des d’avui,  finals del  mes de març,  fins a 
l’obertura de l’estació d’autobusos. Mapa en el qual totes aquelles persones que, al llarg dels 
últims anys, han fet observacions sobre la tècnica constructiva del CETIS, sobre l’esquema 
legal que s’ha format als voltants de la concessió, sobre les condicions econòmiques que 
regeixen aquesta concessió, totes aquestes persones s’han posat d’acord, la qual cosa no ha 
set  fàcil,  perquè  efectivament  hi  havia  opinions  enfrontades,  per  la  qual  cosa  s’ha  de 
reconèixer la legitimitat a cadascú d’opinar el que cregui.
Al final hi haurà un estupend dia que l’estació tècnicament serà millor, tendrà unes tarifes 
adequades  segons  el  contracte  que  aquesta  casa  firma  amb  un  concessionari,  i  els 
autobusos  aniran  a  l’estació  i  començaran  a  funcionar.  Els  concessionaris,  tal  vegada, 
tenguin que pagar alguna cosa, i els passatgers no esperaran al sol o sota la pluja, i els 
vesins d’Isidor Macabich no hauran d’aguantar a les 6 del matí els motors dels autobusos 
sota la seua casa.
Això és bo per a la ciutat. Elimina un conflicte jurídic amb una institució. Elimina un problema 
per a aquesta ciutat, en el sentit que millora substancialment l’estructura del seu transport 
urbà, i sobre tot, el servei a la ciutadania i aclareix notablement determinades dubtes, que els 
concessionaris de les línies d’autobús, que vol recordar que són un servei públic subjecte a 
concessió, i  que han de complir  allò que la institució concessionària els ordeni,  i  a fi  de 
comptes els va fent resoldre problemes i arxivar coses, que és del que es tracta.
Segurament no convencerà al Sr. Villalonga de què voti a favor d’aquest conveni, però la 
veritat no l’importa molt. El Sr. Villalonga té una bel·ligerància obsessiva amb aquest tema, 
les seues raons tendrà. Raons que segurament algunes conta i tal vegada algunes no conta, 
i que exercirà com cregui que té que exercir.
Avui voten un full de ruta que permetrà obrir el CETIS, en propers plens votaran un canvi en 
l’estructura tarifària, convenientment informat pels serveis de la casa, posteriorment s’obrirà 
l’estació  d’autobusos,  i  segons  quins  contenciosos  que  ara  mateix  a  emprés  el  Consell 
Insular contra l’Ajuntament s’eliminaran. Tot això és bo i és el que votaran avui.

Sra. Marí: Vol agrair la disposició de l’equip de govern per admetre les esmenes que, encara 
que el Sr. Villalonga cregui que només són estètiques, van més enllà del que ell digui, es veu 
que té el do de la veritat única i exclusivament i només s’escolta a ell mateix com sempre.
El  vot  del  grup popular serà  sempre condicionat a què,  en una futura addenda, estiguin 
incorporades totes aquestes esmenes.  Saben que és un full  de ruta  que no té validesa 
jurídica, per això creuen que han de recolzar un intent perquè això vagi per endavant. Vol 
defensar aquí als ciutadans, perquè l’informe jurídic que fa menció el Sr. Villalonga, es diu 
clarament que, de cada actuació que es desprengui del conveni, s’informarà, això no suposa 
perdonar cap tipus d’irregularitat.
Passi  el  que  passi  saben  que  necessita  unes  obres,  necessita  unes  reformes,  que  els 
processos s’acabin,  però  també que tot  això no treu que els  ciutadans es mereixin  una 
solució al problema. Estan aquí per solucionar problemes no per seguir creant-los.

Sr. Villalonga: El Sr. Molina intenta anar a la part personal, tergiversa i confon la informació 
a la qual li fa referència.
Llegeix els informes i  fa referència a aquests informes,  externs o interns de la casa, per 
prendre conclusions i quan no sap alguna cosa la pregunta.
Respecte a les amenaces velades, recorda que a l’any 2013 quan va començar tota aquest 
tema, varies vegades en els plens quan parlaven d’irregularitats, li deien que si alguna cosa 
no tenia clara ja sabia on anar, quan després va anar on havia d’anar, es queixaren de què hi 
hagués anat. No ho veu com una amenaça velada o veu com a una advertència. Està clar 
que això no és una broma, al menys, judicialment.
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No recorda quina expressió ha utilitzat per referir-se a l’informe, però qualsevol que hagi 
utilitzat haurà set suau usant-la. Si aquest informe l’han fet els serveis jurídics, on està un 
informe que ratifiqui cadascuna de les parts d’aquest conveni marc que volen firmar?
Parlen de la legalitat, i en el mateix conveni diuen que retiraran els contenciosos. Hi ha un 
contenciós del Consell en el qual aquest informa de quatre nul·litats de ple dret, i a aquest 
també el retiraran perquè no els convé que, algun dia, algun jutge dictamini que l’estació és 
nul·la de ple dret. Perquè retiraran els plets si una de les coses importants és determinar la 
legalitat, si estiguessin segurs de què l’estació és legal no tendrien perquè retirar els plets.
El que votaran no és un full de ruta, no és una declaració d’intencions, és un conveni marc de 
col·laboració,  amb  una  part  econòmica,  amb  una  part  que  pretén  subvencionar  a  una 
empresa privada, i amb una retirada de plets.
A vegades li dona la sensació de què el Sr. Molina tergiversa les seues paraules, però tal  
vegada no s’ha explicat  bé, perquè el  que li  ha dit  abans és,  que els tècnics que varen 
emetre l’informe del Consell donen una sèrie de solucions, i el que no pot ser es que s’agafin 
altres solucions que causin un perjudici per als usuaris.
El Sr. Molina li diu que la seua manera d’actuar és obsessiva, i no és això és una obligació.
L’obligació de l’Alcalde no és només obrir l’estació, és obrir-la amb seguretat i legalitat.
L’equip de govern té un interès especial en què el ‘pufo CETIS’ s’enterri quant abans, i per 
això tenen tanta pressa en obrir. S’habilitaran parades a la ciutat perquè la gent pugui pujar a 
l’autobús? No, només serà de descàrrega, i això anirà en detriment de l’usuari.
Vol que consti en Acta que es reserva emprendre totes les accions jurídiques pertinents.

Sr. Molina: Que consti en Acta que també es reserva totes les accions jurídiques pertinents.
L’any  2003  un  govern  d’aquesta  ciutat  decideix  construir  una  estació  amb  un  model 
determinat,  que  pot  suscitar  els  dubtes  que  siguin,  i  si  toca,  hi  haurà  un  jutge  que 
determinarà si es va fer be o no. La conseqüència és que hi ha una estació d’autobusos que 
s’ha  d’obrir,  i  s’obrirà  els  propers  mesos  amb  una  sèrie  de  millores,  amb  una  sèrie 
d’adaptacions de tarifes, amb una sèrie de seguretats jurídiques que, tal vegada, no tenia fins 
aquest  moment,  i  això  és  bo.  Això  ho aconseguiran seguint  aquest  full  de  ruta,  que es 
desagregarà  en  determinades  accions  concretes,  que  passaran  per  Ple  algunes,  altres 
passaran pel Consell, tendran efecte sobre les tarifes, sobre l’estació, sobre els contenciosos 
que hi ha plantejats, simplificaran el tema i s’obrirà l’estació.
Hi ha una estació construïda que, encara que no li agradi al Sr. Villalonga, no desapareixerà i  
que els ciutadans utilitzaran perquè s’ha arribat a un acord amb l’altra institució implicada. 
S’han trobat solucions tècniques, econòmiques i jurídiques, que es portaran a la pràctica i 
s’obrirà l’estació.
Li  agradaria que constin en Acta els suggeriments que ha fet el  PP, que fan pròpies i ja 
veuran de quina manera es poden incorporar a aquest conveni, durant la tramitació de la 
resta d’actes jurídics que tenguin que veure amb l’obertura del CETIS. Els agraeix de veritat 
la contribució.

Sotmès l’assumpte a votació es aprovat amb els vots a favor dels Srs. Ruiz, Molina, Tur 
Cardona, Perea, Ribas, Hinojo, Flores, Minchiotti, Varela de Limia, i  Sres. Boned, Garcia, 
López, Torres, Corral, Mengual, Marí, Fajarnés i Cardona, i en contra del Sr. Villalonga.

7è. Mocions amb proposta d'acord:

7.1.- Moció del grup municipal Socialista, amb proposta d'acord per instar al govern central a 
que  deixi  de  limitar  l'autonomia  de  gestió  de  les  Administracions  Locals  amb  situació 
econòmic financera sanejada i estable.
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Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER INSTAR AL GOVERN CENTRAL
A QUÈ DEIXI DE LIMITAR L’AUTONOMIA DE GESTIÓ DE LES

ADMINISTRACIONS LOCALS EN SITUACIÓ ECONÒMIC FINANCERA SANEJADA
I ESTABLE

Alfonso  Molina  Jiménez,  portaveu  del  grup  municipal  socialista,  a  l’empara  del  que 
estableixen els articles 91.4  i  97.3 del  Reial  Decret  2568/1986 que aprova el  Reglament 
d’Organització, Funcionament i  Règim Jurídic  de les Entitats Locals,  presenta  per al  seu 
debat al proper ple ordinari la següent

Moció amb proposta d’acord

Des de desembre de 2011 en endavant, el Parlament ha aprovat successives lleis i reformes 
legislatives  que  han  acotat  de  manera  molt  estricte  la  capacitat  d’actuar  de  les 
administracions  públiques  en  general,  i  de  les  administracions  locals  en  particular. 
L’autonomia local, que ve sancionada en l’article 137 de la Constitució Espanyola, s’ha vist 
limitada i els municipis s’han vist incapaços d’atendre obligacions quotidianes de prestació de 
serveis  públics,  tant  per  la  prohibició  de  contractar  personal  per  atendre  competències 
pròpies com per la impossibilitat d’augmentar la seva despesa per sobre del fixat per la ‘regla 
de la despesa’, el que permetria en alguns casos prestar de manera indirecta alguns serveis.

Lleis com el Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria 
pressupostària,  tributària  i  financera  per a la correcció  del  dèficit  públic,  la  Llei  Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera, la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, les successives 
lleis  de pressupostos  de  l’estat  i  d’altres  han creta  un entramat  limitador  d’acció  de les 
administracions locals  que està  portant  a  moltes  d’elles  a  la  paradoxal  situació  que són 
capaços de generar recursos més que suficients per gestionar serveis públics que no poden 
prestar per les limitacions legals anteriorment esmentades.

D’aquesta manera es va establir un doble bloqueig: primer mitjançant la regla de la despesa 
que  limita  el  creixement  del  pressuposto  de  l’ajuntament  independentment  de  la  seva 
capacitat de generació d’ingressos i de les seves necessitats, i segon mitjançant la limitació 
en l’increment de plantilles.

Així, en els últims quatre anys els ajuntaments no han pogut gestionar eficaçment la seva 
autonomia financera. Una de les conseqüències d’això és que mentre que el dèficit públic de 
2014 de l’administració central de l’estat era del 3,54% i el de les comunitats autònomes era 
del  1,66%,  les  administracions  locals  havien  generat  en  aquest  mateix  any  de  2014  un 
superàvit  del  0,53%.  Aquestes  xifres  es  consoliden  en  l’any  2015,  on  a  final  del  tercer 
trimestre l’administració central acumula un dèficit del 3,12% i les comunitats autònomes de 
l’1,02% mentre que les administracions locals evidencien un superàvit del 0,34%. Com es pot 
veure les administracions locals han estat les més complidores en matèria de contenció del 
dèficit.

Sense entrar en el fons de la matèria, sobre la qual el Tribunal Constitucional ha començat a 
fallar estimant parcialment el recurs d’una comunitat autònoma, i sobre el qual hi ha més 
recursos d’inconstitucionalitat presentats, el més notable d’ells presentat conjuntament per 
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més de 3500 ajuntaments, sembla evident que és l’administració local la que més esforços 
ha realitzat, i més eficaçment ha lluitat contra el dèficit en el conjunt de les administracions 
públiques de l’estat.

També sembla evident que no és adequat ni just que totes les administracions locals siguin 
tractades per igual, independentment de les seves situacions econòmic financeres, sinó que 
més aviat cadascuna d’elles hauria de tenir capacitat d’obrar en funció d’aquesta.

Sembla  per  això  raonable  que  arribats  a  aquest  moment,  amb  el  dèficit  de  les 
administracions locals controlat en termes generals, amb moltes de les administracions locals 
en una situació econòmica financera sanejada però alhora amb peremptòries necessitats de 
dotació de serveis públics municipals tant en gestió directa com en gestió indirecta, es moduli 
l’aplicació de les limitacions establertes i es permeti a les corporacions locals desenvolupar la 
seva autonomia de gestió en funció de les possibilitats reals de cadascuna d’elles.

Per tot això, el grup municipal socialista presenta per a la seva aprovació la següent

Proposta d’acord:

Instar  al  govern  central  a  què  amb  caràcter  urgent  impulsi  al  parlament  de  l’estat  les 
modificacions legislatives necessàries perquè cada ajuntament que presenti  els  següents 
indicadors pressupostaris i de gestió:

1) estalvi net positiu,
2) un resultat pressupostari positiu,
3) que l’endeutament estigui dins dels límits recomanats pel Ministeri d’hisenda,
4) que el període mitjà de pagament a proveïdors estigui dins dels objectius establerts pel 
Ministeri d’hisenda.

Pugui lliurement

1) elaborar pressupostos sense atendre al regla de la despesa
2)  dimensionar  la  plantilla  de  personal  d’acord  amb  les  necessitats  reals,  i  incorporar 
lliurement nou personal quan calgui.

A Eivissa, a 21 de març de 2016”

Intervencions:

Sr. Molina: A partir de desembre de 2011, el govern del PP va crear un entramat legislatiu, 
que col·loquialment  es diu  “Llei  Montoro”,  quan realment  no és una llei  sinó  varies,  que 
limiten l’autonomia municipal que ve recollida a l’article 137 de la Constitució.
Creuen que la situació, tant en el país com a la nostra ciutat, a l’any 2016 no és la mateixa 
que hi havia al 2011, i no es just que tots els ajuntaments del país siguin tractats amb el 
mateix criteri, quant les condicions dels diferents ajuntaments són manifestament diferents.
La proposta que fa el grup socialista a aquest plenari és que s’insti al govern central, a què 
es produeixin les modificacions legislatives que permetin modular l’aplicació d’aquesta llei, de 
manera que la seua aplicació tengui en compte la situació particular de cada ajuntament.
Vol que quedi clar que no és una esmena contra el PP, de fet hi ha ajuntaments d’aquesta illa 
governats pel PP que està convençut que estarien encantats de què, les modificacions que 
es proposen en aquest articulat, es poguessin implementar, perquè els permetria gestionar 
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recursos que tenen exactament igual que aquest ajuntament.

Sr. Varela de Limia: La llei de sostenibilitat financera, és una llei d’estabilitat pressupostària 
que obliga a tenir un equilibri, limitant, entre altres coses, la contractació en tema de personal 
i  l’elaboració  dels  pressupostos.  És  una  llei  que  ha  permès  sortir  un  poc  de  la  crisis  
econòmica, i que l’únic que pretén es frenar la despesa excessiva de les administracions.
Hi  ha moltes  administracions  que encara  no estan recuperades,  i  que no compleixen el 
dèficit, per la qual cosa creuen que aquesta llei segueix sent útil, si bé és cert que es pot 
flexibilitzar, i en segons quins casos obrir un poc la ma.
Entenen que això és un brindis al sol, perquè el Govern en funcions no està habilitat per 
prendre aquestes iniciatives legislatives.

Sr. Ribas: El grup guanyem aniria més enllà, però, per començar, estan totalment d’acord en 
què es reformi una llei  que només està posant traves a un Ajuntament com aquest,  que 
compleix amb totes les regles de despesa.

Sr. Villalonga: Considera que ha de ser el nou govern de la nació, el que determini la política 
macroeconòmica de l’estat, i que sigui el que estableixi com vol fer la part d’hisendes locals. 
Pensa que ara no té sentit demanar-ho.

Sr. Molina: Cadascú ha de fer la seua feina en el moment en què està. Creu que aquest 
Ajuntament ha de expressar la seua veu sobre qüestions que li afecten, en el moment que ho 
cregui oportú. Sap que el  govern actual no té la capacitat per modificar aquesta llei.  No 
saben qui serà el proper President, per això el que proposen és que aquest Ple digui al que 
governarà que modifiqui aquesta llei.
Fan un articulat extremadament moderat i inclusiu, dient que si aquest Ajuntament és capaç 
de  pressupostar,  considerant  que  generi  estalvi  net,  que  el  resultat  pressupostari  sigui 
positiu, mantenint l’endeutament dins de les ràtios que recomana el  Ministeri  d’Hisenda, i 
mantenint el període mitjà de pagament a proveïdors, perquè mantenint-se dins d’aquests 
quatre grans indicadors no poden gestionar l’autonomia de l’Ajuntament? No parlen de fer 
uns pressupostos amb dèficit.

Sr. Varela de Limia: Tan moderada no és, quan ahir en declaracions va dir que necessitava 
trenta persones més perquè l’Ajuntament funcioni. Dona la sensació que l’equip de govern 
vol créixer més en quantitat que en qualitat. Entén que amb el personal que té l’Ajuntament, i 
hi ha falta de personal, però està segur que no han d’arribar a trenta. Amb la qualitat els 
empleats que té l’Ajuntament, i la predisposició del treball que tenen, se’ls podria treure molt 
més profit a aquests funcionaris que són totalment competents. El seu vot serà en contra, 
perquè entenen que el govern en funcions no pot fer res en això.

Sr.  Villalonga: Entén  que  ha  de  ser  el  nou  govern  el  que  estableixi  les  línies 
macroeconòmiques de l’estat.

Sr.  Molina: Efectivament,  en  unes  declaració  va  dir  que aquest  Ajuntament  necessitava 
personal, perquè les línies macroeconòmiques estan molt bé, però la biblioteca s’ha d’obrir.
Es tracta d’emetre un suggeriment al nou govern de l’estat.
Per  més  que  hi  hagi  una  immensa  predisposició  i  capacitat  dels  funcionaris,  arriba  un 
moment en què vuit hores donen per al que donen, i si s’ha d’atendre a persones en els seus 
domicilis, o s’ha d’obrir la biblioteca per les tardes, o evitar cues en el SAC, o ampliar un torn 
en la piscina, o alguna altra cosa per donar millor servei als ciutadans, s’ha de poder fer.
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Sotmès l’assumpte a votació es aprovat amb els vots a favor dels Srs. Ruiz, Molina, Tur 
Cardona, Perea, Ribas, Hinojo, i Sres. Boned, Garcia, López, Torres, Corral, Mengual,  en 
contra  dels  Srs.  Flores,  Minchiotti,  Varela  de  Limia,  i  Sres.  Marí,  Fajarnés  i  Cardona,  i 
l’abstenció del Sr. Villalonga.

7.2.- Moció del grup municipal Movimiento Ciudadano EPIC, amb proposta d'acord per tal 
que l'Ajuntament acordi incorporar en els plens ordinaris que es celebren amb anterioritat 
cada Consell d'Alcaldes mocions amb proposta d'acord i mocions de control formulades pels 
diferents grups politics en els Plens que es celebrin posteriorment.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del 

Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,

al amparo del art. 87 de la ley 20/2006, de 15 de diciembre, 

Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares

EXPONE 

Que  el  Consell  d’Alcaldes  es  un  órgano  que  reúne  periódicamente  a  los  cinco 
alcaldes de la isla, así como al presidente del Consell Insular.

Que  para  fomentar  este  órgano,  es  preciso  integrarlo  sistemáticamente  en  las 
sesiones Plenarias del Ayuntamiento, por medio de una moción con propuesta de acuerdo 
previa a cada reunión y a posteriori, a través de una moción de control.

Por tanto:

SOLICITA

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

PROPUESTAS DE ACUERDO

El Ayuntamiento de Eivissa acuerda incorporar en el  Orden del día de los Plenos 
Ordinarios  que  se  celebren  previamente  a  cada  Consell  de  Alcaldes,  una  moción  con 
propuesta  de  acuerdo,  formulada  por  los  distintos  grupos  municipales,  y  en  la  que  con 
anterioridad  cada  uno  podrá  incorporar  sus  textos,  para  que  sean  debatidas  en  sesión 
Plenaria y en caso de aprobación, incorporarlas al orden del día del Consell d’Alcaldes.

El  Ayuntamiento de Eivissa acuerda incorporar en el  Orden del día de los Plenos 
Ordinarios que se celebren posteriormente a cada Consell d’Alcaldes, una moción de control 
formulada por los distintos grupos municipales, en la que se dé cuenta por parte del equipo 
de gobierno del transcurso de dicho Consell d’Alcaldes, de las propuestas efectuadas y de 
los acuerdos alcanzados.
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Entregar copia de las actas de las sesiones del  Consell  d’Alcaldes a los distintos 
grupos municipales.

Eivissa, a 22 de Marzo de 2016

Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr. Villalonga: En el Consell d’Alcaldes es reuneixen els alcaldes de l’illa i el President del 
Consell Insular, per determinar qüestions pròpies de coordinació entre els diferents municipis 
i el Consell. Encara que té una utilitat relativament reduïda, pot servir per aconseguir millor 
coordinació entre els municipis.
Des què governa l’actual equip de govern se l’hi està denegant l’accés a les Actes d’aquest  
Consell d’Alcaldes, cosa que no passava a l’anterior legislatura.
Creu que a més d’assabentar-se del que ha passat en el Consell d’Alcaldes en una roda de 
premsa,  i  com que són reunions que ja  se  sap cada any quantes se’n  celebraran,  que 
prèviament a cadascuna d’aquestes reunions, aquest Ajuntament inclogui, a l’ordre del dia, 
una  moció  perquè  la  resta  de  grups puguin  incloure  propostes  d’acord  per  portar-les  al 
Consell d’Alcaldes, i posteriorment a la celebració de les reunions del Consell d’Alcaldes, hi 
hagi sistemàticament una moció de control, mitjançant la qual doni coneixement del que ha 
passat en aquesta reunió.

Sra. Marí: Demana al Sr. Villalonga si la proposta que vol presentar, seria conjunta o cada 
grup polític presentaria la seua?

Sr. Ruiz: Té el seu telèfon i que quan hi hagi previsions de Consell d’Alcaldes, l’avisarà en 
temps perquè i si té alguna cosa important, es pot consensuar en la Junta de Portaveus. És a 
dir, tenen diferents òrgans creats per tal d’enviar propostes, i si tenen fonament no tendrà cap 
problema en portar-les. Li votaran en contra perquè consideren que està fora de lloc. És més 
el Sr. Villalonga ja va fer una proposta aquí sobre el tema de les actes, i ja va anar al Consell 
d’Alcaldes. No està d’acord en què aquest Ple es converteixi en un Subconsell d’Alcaldes.

Sr. Villalonga: La qüestió és que, en comptes de trucar a l’Alcalde per preguntar com a anat 
la reunió, l’Ajuntament decideixi que, després de cada Consell d’Alcaldes, hi hagi una moció 
de control en la qual expliqui la reunió.
Respecte al que pregunta la Sra. Marí, és que conjuntament es faci una moció, en cada Ple,  
a la qual cada grup incorpori els texts que consideri oportú.

Sra. Marí: El Consell d’Alcaldes és un ens bastant transparent. Té un ordre del dia previ, o 
sigui que qualsevol el pot saber si ho desitja. Després es fan rodes de premsa i s’informa de 
tot el que s’ha debatut.
En  el  Consell  d’Alcaldes es  debaten  temes relatius a  tota  l’illa.  Creu que no hi  ha  cap 
problema que si, puntualment, es vol portar algun tema concret d’aquest Ple es debat en el  
Consell d’Alcaldes, però creu que no s’ha de fer de manera rutinària, perquè no creu que 
sigui la seua funció, per això no votaran a favor de la moció.

Sr. Ruiz: Pensen que no es operatiu ni pràctic el que proposa el Sr. Villalonga, per la qual 
cosa li votaran en contra.

Sotmès l’assumpte a votació es desestimat amb els vots en contra dels Srs. Ruiz, Molina, Tur 
Cardona, Perea, Ribas, Hinojo, Flores, Minchiotti, Varela de Limia, i Sres. Boned, García, 
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López, Torres, Corral, Mengual, Marí, Fajarnés, Cardona, i a favor del Sr. Villalonga.

Es fa un recés de 5 minuts.

7.3.- Moció del grup municipal Movimiento Ciudadano EPIC, amb proposta d'acord per instar 
a l'Autoritat Portuària de Balears a realitzar diferents actuacions.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del 

Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,

al amparo del art. 87 de la ley 20/2006, de 15 de diciembre, 

Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares

EXPONE 

Que la reforma del puerto de Eivissa es una gran oportunidad para recuperar por 
parte  del  Ayuntamiento  de  Eivissa  espacios  públicos  en  los  cuales  se  puedan  realizar 
diversos actos, y/o se puedan destinar a las actividades que establezca el Ayuntamiento, 
como por ejemplo el muelle norte.

Que  es  preciso  por  parte  de  este  Ayuntamiento  evitar  al  máximo  el  movimiento 
circulatorio  de  autobuses  y  demás  vehículos  en  el  muelle  de  Ribera,  recuperando  este 
espacio para la ciudadanía, inclusive el lugar que actualmente ocupa la estación marítima de 
Formentera.  A su  vez  es  importante  por  el  gran  tránsito  de  viajeros  provenientes  de 
Formentera,  que  efectúan  consumo en  el  municipio,  mantener  la  circulación  de  viajeros 
peatonales lo más cercano posible al centro de la ciudad. 

Por tanto, esta propuesta contempla dividir el tráfico marítimo de Formentera entre el 
muelle  de  Ribera,  para  embarcaciones  destinadas  a  pasajeros  (no  charter)  y  el  resto, 
mercancías, vehículos y pasajeros charter que precisan el uso de autobús discrecional, al 
muelle norte, donde estaría situada la estación marítima.

En importante resaltar que:

 Que  con  los  medios  digitales  de  comunicación,  mediante  paneles 
cualquier pasajero podría conocer perfectamente el lugar de embarque 
y desembarque, horarios, buques, etc.

 Que con la expedición de billetes mediante máquinas expendedoras 
y/o en la misma embarcación, no es precisa estación marítima alguna 
en el muelle de Ribera. 

 Que la  distancia  entre  ambos lugares  es  de 700-1.000  mts,  lo  que 
facilitaría las labores de amarre/taquilla que muchas veces efectúa la 
misma persona,  además de existir  un  contacto  visual,  circunstancia 
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que  no  ocurre  con  la  alternativa  planteada  anteriormente 
Ribera-Botafoc.

Una distribución de este tipo, contribuiría a recuperar el paseo para la ciudadanía, 
mantener el gasto económico de los Formenterenses en Vila y alejar el tráfico rodado de 
mercancías, camiones, coches y autobuses, con las molestias que implican a un lugar más 
amplio y con mejor comunicación.

Que  es  fundamental,  que  la  nueva  estación  de  Formentera  en  el  muelle  norte 
disponga  de excelentes  comunicaciones,  tanto  por  autobús,  taxi  como una  embarcación 
intrapuerto (dique, Es Martell, Muelle norte, estatua del Pescador). 

Que estas líneas de autobús deben establecerse para ofrecer servicio a los usuarios 
de esta estación marítima, pero que al entrar en la ciudad, también pueden servir de nexo 
vertebrador de la movilidad municipal.

Que para que esto último ocurra, es precisa una comunicación honesta y coordinada 
entre  las tres instituciones afectadas,  Ayuntamiento  de Eivissa,  Consell  de Formentera  y 
APB.

Que en el supuesto de incorporarse pantalanes dedicados exclusivamente a amarres 
sociales, la gestión de los mismos puede corresponder al Club Náutico de Ibiza, por lo que 
no sería precisa edificación alguna.

SOLICITA

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

PROPUESTAS DE ACUERDO

1. El Ayuntamiento de Eivissa solicita a la Autoridad Portuaria de Baleares:

a. La cesión de un espacio de diez mil mts2 en el muelle norte, para destinarlo a 
los usos que establezca el Ayuntamiento.

b. Que hasta el inicio de la obras de construcción del edificio proyectado por la 
APB  en  Es  Martell,  se  ceda  el  uso  de  este  espacio  (Es  Martell)  al 
Ayuntamiento.

c. Que en caso de traslado de la estación marítima de Formentera al muelle 
norte,  el  actual  edificio  sea  demolido y el  espacio  sea  recuperado para  la 
ciudadanía, como paseo, jardines, parque infantil, etc.

d. En el supuesto de construcción de nuevos pantalanes en el muelle de Ribera, 
estos se destinen íntegramente a amarres sociales, y sean gestionados por el 
Club Náutico de Ibiza.

2. En  relación  al  muelle  de  Ribera  y  muelle  norte,  destinado  al  transporte 
Eivissa/Formentera, el Ayuntamiento de Eivissa solicita a la Autoridad Portuaria de 
Baleares:
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a. La realización de una negociación Ayuntamiento-Consell de Formentera-APB 
sobre los aspectos que afecten al transporte Eivissa/Formentera, tales como, 
la construcción de una estación marítima, ubicación de atraques, medios de 
comunicación puerto ciudad, aparcamientos, etc.

b. La  continuación  en  el  muelle  de  Ribera  de  las  embarcaciones  con 
origen/destino a Formentera, dedicadas únicamente al pasaje.

c. Traslado al  muelle norte de las embarcaciones destinadas al  transporte de 
vehículos, mercancías y charter de pasajeros.

3. La  incorporación  en  la  revisión  del  Plan  de  Movilidad  de  Vila  de  las  posibles 
conexiones de autobús entre la nueva estación marítima de Formentera y la ciudad, 
en coordinación con la APB y el Consell de Formentera.

Eivissa, a 22 de Marzo de 2016

Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr.  Villalonga: En  aquest  cas  la  seua  proposta  és  en  relació  a  la  reforma  del  Port,  i 
contempla dos apartats. Un primer apartat en el qual fan propostes relatives a l’Ajuntament. 
La proposta  d’aquest  punt  amb següent,  ve en consonància amb les protestes i  el  gran 
descontent  que  existeix  a  Formentera,  per  on  té  pensat,  l’Autoritat  Portuària,  traslladar 
l’estació de passatgers d’Eivissa-Formentera, que en aquest cas és el moll nord. Vista de la 
necessitat del poble de Formentera, i també que com a Ajuntament els interessa que una 
bona part de la gent de Formentera li sigui fàcil arribar a la ciutat, perquè aporten negoci ja  
que molts formenterencs venen a Eivissa de compres,  considera que l’Ajuntament ha de 
demanar  a  l’Autoritat  Portuària  que  es  realitzi  una  negociació,  incloent  al  Consell  de 
Formentera, Ajuntament i Autoritat Portuària. Aquest és el sentit principal de la moció i espera 
el vot a favor de tots els grups.

Sra.  Marí: En  relació  a  la  moció,  li  pareix  que  té  un  profund  desconeixement  de  com 
funciona, tant el Port com l’APB. S’ha llegit molt bé totes les propostes, i no en veu cap de 
viable. La única que veia un poc viable que és la dels metres en el moll nord, això es va 
sol·licitar  pel  partit  socialista,  era  una bona proposta,  però  en aquest  que anirà  l’estació 
marítima allí, es poden oblidar dels 10.000 metres.
Quant a tema del martell, li pareix un poc absurd demanar que ho deixin, perquè aixecaran 
l’altre edifici, i suposa que això ho deixaran a la ciutadania.
Respecte al punt de l’estació marítima de Formentera actual, ja se sap i ha set reconegut per 
l’Autoritat Portuària, que allí hi va una nova concessió. Suposa que aquesta concessió també 
requerirà algun tipus de edifici. De totes formes no s’imagina un parc infantil allí.
Quant als pantalans del moll de la ribera, que diuen que seran socials,  el  fet  que siguin 
gestionats pel Club Nàutic és totalment inviable.
Respecte al segon punt, alguna vegada li ha consultat, el Consell de Formentera, alguna 
cosa sobre el seu territori o el seu port? No creu que hagin consultat mai als ciutadans del 
municipi d’Eivissa, alguna cosa que concerneixi al seu port, a la seua terra, amb la qual cosa 
creu que cadascú ha de saber on està i mantenir-se en el seu lloc. En aquest Ajuntament es 
defensen els drets dels ciutadans d’Eivissa. Pot estar d’acord o no amb certes actuacions de 
l’APB, però no per això anirà a Formentera a preguntar-los ni a aconsellar-los, perquè creu 
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que saben defensar-se sols.
Quant a separar els passatges, ja es va parlar en el seu moment i les navilieres varen dir que 
era impossible separar aquests bucs. Creu que no hi ha lloc ara a tornar a iniciar un tema 
que ja estava tancat.
Sobre el pla de mobilitat. Creu que no és el moment, primer han d’esperar el Pla de Mobilitat 
que s’està fent en el municipi, i una vegada el tenguin, tal vegada incorporar-hi el que puguin 
sol·licitar el Sr. Villalonga.
A vegades li pareix mentida la incoherència del Sr. Villalonga perquè, per un costat està en 
contra de defensar els ciutadans del municipi d’Eivissa, quant als autobusos i l’estació, però 
per altra banda es manifesta molt en defensar els interessos dels ciutadans de Formentera.

Sra. López: A l’exposició de motius el Sr. Villalonga diu textualment: “Que la reforma del  
puerto de Eivissa es una gran oportunidad para recuperar por parte del Ayuntamiento de  
Eivissa espacios públicos...”. També diu “... d’una comunicación honesta y coordinada entre  
las tres instituciones...”. Precisament això és el que s’està fent. Aquest equip de govern porta 
mesos treballant amb un acord consensuat, amb un document obert a propostes per part de 
la resta de partits. Tot això s’està fent a la Junta de Portaveus, i encara no l’han escoltat en 
aquesta Junta fer cap aportació a aquest acord consensuat.
Avui  ve aquí  amb una moció,  a  rel  d’una polèmica que dona joc i  decideix  sumar-s’hi  i  
presentar una barreja de propostes on hi posa pràcticament de tot.
No debatran la  seua moció,  li  demana que la  retiri  i  que debatin  aquests  punts allà  on 
pertoca, en el for adequat que és la Junta de Portaveus. Està d’acord en retirar-la.

Sr. Villalonga: No.

Sra. López: Sabent que no la retira, li fa les següents preguntes:
De tot el que demana aquí, que ha proposat en Junta de Portaveus, respecte al projecte 
global de la reforma del Port?
Que ha proposat u opina a rel de l’aparcament de l’Avda. Santa Eulària?
Que opina de l’estació de Botafoch, o de l’estació marítima?
No ho saben perquè encara no ho ha dit. Li demana que no vengui avui aquí a opinar de 
temes, en els quals mai s’ha pronunciat. El que no pot pretendre és que entrin a debatre la 
seua proposta, sense que hagi valorat l’acord en el qual s’està treballant.

Sr.  Villalonga: Una  cosa  és  aquest  acord  que  pretenen  que  l’Ajuntament  tengui  amb 
l’Autoritat Portuària, en el qual hi ha una sèrie de punts que no hi està d’acord, i que ja va dir  
que no el firmaria, i una altra cosa són les propostes que fa avui. Estan d’acord en què es 
faci una divisió del trànsit i que recuperin l’espai per a la ciutadania? I que també segueixin 
tenguen aquest fluxe de passatgers Formentera-Eivissa que interessa? Doncs aquesta és la 
proposta, per suposat que el text és millorable, però prefereix presentar un text que no fer-ho.
La qüestió és si volen que Autoritat Portuària segueixi manejant el port, que també és de 
l’Ajuntament, com ho està fent fins ara.
La cosa és que existeixi una coordinació entre les institucions, ara que s’està revisant el Pla 
de Mobilitat, no que una vegada que estigui enllestit i es vulguin posar autobusos d’un lloc a 
l’altre, es tengui que tornar a revisar el Pla de Mobilitat, per això ho proposa ara.
Les  navilieres,  en  el  seu  moment,  varen  dir  que  no  perquè  el  plantejament  era  es 
Martell-Botafoch,  no  es  Martell-Moll  Nord.  No  sap  perquè  diu  que  està  en  contra  dels 
interessos  de  la  gent  d’aquesta  ciutat,  precisament  creu  que és  el  que està  a  favor  de 
defensar els interessos dels ciutadans d’aquesta ciutat, d’aquesta institució i de la legalitat.

Sra.  Marí: L’únic  que li  ha dit  és  que coneix  perfectament  el  funcionament  del  port.  La 
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possibilitat que planteja el Sr. Villalonga és inviable, perquè seria un caos portuari.
Les amenaces de què igual ella no es pot mirar en el mirall. També es pot reservar,  que 
consti en Acta, les accions judicials. Li agrada molt buscar allà on no hi ha.

Sra. López: Tot el que vol debatre el Sr. Villalonga, en referència a l’estació marítima, ja es 
va decidir a l’any 2013, perquè no es va pronunciar en aquell moment, perquè no va dir res.
Dona la sensació de què vol convertir aquest Ple en un circ, i que l’únic que l’interessa són 
els titulars i portar la contra a aquest equip de govern.
No tenen cap inconvenient en convocar la Junta de Portaveus, i de fet ho faran, i el que surti 
d’aquesta Junta anirà a Ple, porti les seues propostes. Curiosament no ha respost a cap de 
les seues preguntes, s’ho imaginava. No li vol donar més voltes a aquest assumpte. Li vol  
assenyalar que els separen moltes coses del PP, però, a diferència del Sr. Villalonga, estan 
aportant propostes per millorar aquest acord global. El seu vot serà no a la seua moció.

Sotmès l’assumpte a votació es desestimat amb els vots en contra dels Srs. Ruiz, Molina, Tur 
Cardona, Perea, Ribas, Hinojo, Flores, Minchiotti, Varela de Limia, i Sres. Boned, García, 
López, Torres, Corral, Mengual, Marí, Fajarnés, Cardona, i a favor del Sr. Villalonga.

7.4.- Moció del grup municipal Movimiento Ciudadano Epic, amb proposta d'acord , relativa a 
la  realització  de  diferents  actuacions  en  relació  al   conveni  marc  de  col·laboració  entre 
l'Ajuntament i el Consell Insular per a la posada en funcionament de l’estació d’autobusos. 

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del 

Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,

al amparo del art. 87 de la ley 20/2006, de 15 de diciembre, 

Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares

EXPONE 

Que el equipo de gobierno ha comunicado mediante la prensa su intención de firmar 
un “convenio marco de colaboración” con el Consell Insular en relación a la posible apertura 
del CETIS.

Que también por la prensa han sido anunciados algunos de los términos de dicho 
acuerdo, que precisan corrección y mejora.

Por tanto:

SOLICITA

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

PROPUESTAS DE ACUERDO

1. El Ayuntamiento de Eivissa acuerda incorporar y/o rectificar en el “convenio marco de 
colaboración” a firmar entre Ayuntamiento y Consell los siguientes apartados.
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a. Aplicar una tarifa que se sitúe entre las propuestas en los informes de las 
consultoras Deloitte (coste cero) y KPMG (0,03 €/pasajero o 3,1 € para cada 
operación de autobús discrecional).

b. Todas las deficiencias de la estación, señaladas por el  informe del Consell 
Insular  de  junio  de  2014  serán  subsanadas  a  cargo  de  la  empresa 
concesionaria SOCIEDAD GESTORA CETIS S.L., incluida la ampliación de la 
entrada/salida.

c. Se reiniciará el  uso de la estación cuanto todas las deficiencias señaladas 
hayan sido subsanadas, incluida la ampliación de la entrada/salida.

d. Establecer  paradas en la  ciudad en las que se pueda  cargar  y  descargar 
pasajeros.

2. Invitar a todas las empresas afectadas por la apertura de la estación a aportar sus 
opiniones en la redacción del convenio, dándoles la oportuna audiencia.

3. Publicar  en  la  agenda  institucional  todas  las  reuniones  que  mantengan 
representantes del Ayuntamiento con empresas u otras instituciones en relación al 
CETIS.

Eivissa, a 22 de Marzo de 2016

Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr. Villalonga: Aquesta moció és perquè les tarifes de l’estació que s’apliquin siguin de cost 
zero, com indiquen els informes que tenen, tant el Consell com l’Ajuntament. Després que 
totes les deficiències de l’estació siguin subsanades per l’empresa concessionària. Que quan 
se subsanin totes les deficiències s’utilitzi l’estació. Que a l’hora de negociar parlin amb totes 
les empreses, i que a l’agenda institucional es publiquin totes les reunions que es facin.

Sr. Molina: El Sr. Villalonga els hi diu que han de fer. Faran el que sigui oportú en cada 
moment. Les tarifes quant venguin a aprovació, vendran informades pels tècnics de la casa, 
amb aquest o amb un altre preu, que serà el que es determini d’acord amb el treball dels 
tècnics de la casa.
Si hi ha una sèrie del què el Sr. Villalonga denomina deficiències de l’estació, i que l’equip de 
govern les denomina millores de l’estació, que determinen uns tècnics,  quant  els tècnics 
diguin que s’han resolt que s’han implementat aquestes millores, evidentment que s’obrirà 
l’estació, però ni seran totes ni les que diga el Sr. Villalonga.
Les parades de la ciutat que puguin carregar i descarregar passatger. Tenen un regidor de 
Mobilitat que està treballant en aquest tema, amb el seu equip tècnic i els tècnics del Consell, 
trobant quina és la solució millor per a la mobilitat de la ciutat, és farà però no com digui el Sr.  
Villalonga, és farà com toqui.
Hi  ha  una  agenda  institucional  que  està  publicada,  en  la  qual  hi  ha  reunions  que  es 
produeixen de manera formal i altres de manera informal, i tal vegada hi ha coses que s’han 
de  mantenir  d’una  forma  discreta  i  reservada,  i  del  que  s’ha  d’evidenciar  són  les 
conseqüències,  i  la  conseqüència  l’han  portat  a  Ple  s’ha  presentat  públicament  i  el  Sr. 
Villalonga té accés a ella.
Votaran que no a aquesta proposta, perquè les coses que vagin passant, aniran passant amb 
el temps de manera informada, aniran passant quant ho decideixi aquesta casa i el Consell  
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d’Eivissa que són els que tenen veu en aquest assumpte.

Sr. Villalonga: Planteja una moció per millorar el text, perquè és el seu treball. De fet això és 
un Ple i han presentat una proposta.
El Sr. Molina diu que en unes declaracions de premsa va titllar l’acord d’engany. Creu que 
són afortunats, perquè si les hagués fet després de llegir l’acord hauria dit alguna cosa pitjor 
que ho defineix millor, és molt més que un engany.

Sr. Molina: No dirà res més. Votaran en contra de la moció. El Sr. Villalonga ho veu d’una 
manera molt particular, en cert sentit interessada.

Sotmès l’assumpte a votació es desestimat amb els vots en contra dels Srs. Ruiz, Molina, Tur 
Cardona, Perea, Ribas, Hinojo, Flores, Minchiotti, Varela de Limia, i Sres. Boned, García, 
López, Torres, Corral, Mengual, Marí, Fajarnés, Cardona, i a favor del Sr. Villalonga.

7.5.- Moció  del  grup  municipal  Popular,  amb  proposta  d'acord  per  portar  endavant  els 
projectes d'obres financerament sostenibles sotmesos al Consell de Participació Ciutadana i 
que van quedar fora de la classificació definitiva.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT 
D'EIVISSA SOBRE PROPOSTA D'ACORD PER PORTAR ENDAVANT ELS

PROJECTES D'OBRES FINANCERAMENT SOSTENIBLES SOTMESOS AL
CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I QUE VAN QUEDAR FORA DE LA 

CLASSIFICACIÓ DEFINITIVA

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 Consell de Participació Ciutadana, en el que estan representats diferents sectors de la 
societat, dels àmbits de l'esport, cultura, gent gran, gent jove, empresaris o benestar social, 
va decidir el passat 9 de març els projectes que s'executaran al llarg d'aquest any al municipi 
per un import de 394.000 euros. 

Segons els comptes municipals aprovats el passat 3 de desembre de 2015, el pressupost 
destinat  a  decisions  d'inversió  seleccionades  pel  Consell  de  Participació  Ciutadana 
ascendeix per a l'any 2016 a 400.000 euros.

Els representants dels diferents sectors i associacions que formen aquest òrgan participatiu 
van triar mitjançant votació les obres més importants dins de les 30 que havia presentat 
l'Ajuntament, l'import total de les quals ascendia a 826.000 euros.

Per  ordre de preferència va ser  la zona verda al  costat  del  col·legi  Sa Bodega,  amb un 
pressupost de 50.000 euros, la que va obtenir major puntuació, seguida de l'ampliació del 
carril bici de l'avinguda de Sant Jordi i de la substitució de la gespa artificial de les pistes 
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poliesportives de ses Figueretes, Cas Serres i ca n´Escandell, la reparació del carrer Manel 
Sorà, una zona verda al carrer Canàries, al costat del Cetis, o una pèrgola al parc de la Pau.

És  necessari  destacar  l'esforç  realitzat  pels  representants  del  Consell  de  Participació 
Ciutadana per valorar i prioritzar actuacions que són totes elles necessàries per a la millora 
del benestar dels diferents barris de la ciutat i que, en la mesura del possible, haurien de ser 
realitzades íntegrament. 

Les Entitats Locals que tinguin superàvit o romanent de Tresoreria positiu, i que no hagin 
sobrepassat els límits de deute que tinguin autoritzats, podran destinar els seus excedents 
pressupostaris a inversions que tinguin a veure amb actuacions sostenibles. 

Aquesta mesura, aprovada en Consell de Ministres el 21 de febrer de 2014, està inclosa en 
el  Reial  decret  Llei  2/2014.  Una  Disposició  Final  d'aquest  Decret  conté  la  definició  del 
concepte d'inversió financerament sostenible, un requisit necessari perquè les Entitats Locals 
puguin fer efectiva la inversió del superàvit, enfront de la limitació de destinar-ho només a 
amortització de deute. 

A tals efectes, el Govern central va introduir una disposició addicional en la Llei Orgànica 
9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, en la qual 
fixava unes regles especials per a la destinació del superàvit pressupostari, i en concret, es 
va decidir que aquest es podria destinar a finançar inversions, sempre que al llarg de la vida 
útil  de  la  inversió  aquesta  anés  financerament  sostenible.  Els  requisits  formals  i  els 
paràmetres que permeten qualificar una inversió com financerament sostenible, apareixen 
regulats en el Reial decret-Llei 2/2014.

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

ACORD

El  Ple  de  l'Ajuntament  d'Eivissa  acorda  el  compromís  de  portar  endavant  els  projectes 
financerament  sostenibles inclosos als pressupostos participatius sotmesos al  Consell  de 
Participació Ciutadana, amb càrrec a romanent de Tresoreria, i que van quedar fora de la 
classificació definitiva.

Eivissa, a 23 de març de 2016

Sgt. Virginia Marí Rennesson
Portaveu del Grup Municipal Popular

Ajuntament de Eivissa”

Intervencions:

Sr. Minchiotti: Saben que hi ha projecte que han quedat fora, proposats per la ciutadania 
dins del Consell de Participació Ciutadana. Estan parlant de 426.000 euros addicionals. Com 
que els pareix que són projectes interessants i amb un efecte beneficiós al ciutadà, perquè 
son arranjaments de carrers, zones verdes, etc. No posen terminis en la moció, però si que 
són inversions que entren dins del RD de 2014 de 22 de febrer, d’inversions financerament 
sostenibles, es a dir que el romanent de Tresoreria, quant es liquidi i estigui, sí que es viable 
aplicar-lo a aquestes inversions, per tant el que demanen és que es tenguin en compte, i que 
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el Consell de Participació Ciutadana, ja que no són molts en quantitat econòmica els que han 
quedat fora, durant aquest exercici es puguin incorporar en aquest pressupost i fer-los.

Sra. Boned: Li  sorprèn molt  que ara al  PP li  interessi  la participació ciutadana,  quan la 
legislatura passada l’equip de govern  va deixar morir  el  Consell.  Una de les coses més 
importants que han hagut de fer, és intentar motivar, i reanimar tots els voluntaris que estan 
formant el Consell de Participació Ciutadana.
Al Consell de Participació Ciutadana han portat un llistat de trenta projectes per un valor de 
400.000 euros, que ve a ser un 8% dels 5 milions que hi ha en el capítol d’inversió, que per 
primera vegada es porta al Consell de Participació, justament per donar un poc de vida i per 
reactivar aquesta participació ciutadana.
Si  no  hi  hagués  hagut  aquesta  paralització,  tal  vegada  no  haurien  d’estar  fent  aquests 
projectes, sinó que tendrien una ciutat molt millor.
Per altra banda que, avui un mes després, tenguin que posa en dubte les decisions que 
varen prendre les vocalies dels diferents àmbits que conformen el Consell de Participació 
Ciutadana, és faltar un poc al respecte en el sentit de la participació ciutadana, perquè no és 
que no vulguin aquestes actuacions que tenien previstes, sinó que es faran però no a la 
temporalitat que demana el PP, ni tampoc utilitzant el romanent de Tresoreria, perquè creuen 
que les persones que varen tenir vot i veu tenen que tenir un respecte.
Que no hagin sortit tots els projectes no vol dir que no els facin. De totes maneres ho tenen 
en ment perquè creuen que són coses que s’han de millorar. Segueixen treballant amb altres 
coses que s’estan fent. La temporalitat la decidirà l’equip de govern, i també decidirà en què 
invertirà el romanent de Tresoreria, però no en aquests projectes que entenen que sinó el 
Consell de Participació no tendria cap valor ni cap sentit.

Sr. Minchiotti: Els pareix molt malament, perquè no estan faltant al respecte a ningú, i no 
estan anul·lant la decisió del Consell de Participació Ciutadana. Aquests són els que s’han 
elegit,  es fan de manera prioritària ja té la partida en el  pressupost,  però tendran noves 
aportacions de crèdit a les partides, i com que la gent no ha votat en contra dels que han 
quedat fora, però si que són desitjables, faci aquests abans que altres, perquè si ara fa una 
altra cosa de manera unilateral serà la Sra. Boned la que perdi el respecte al Consell de 
Participació Ciutadana, perquè té una reserva de projectes donada pel Consell, i el que li  
diuen aquí és que l’Ajuntament complementi a aquest Consell.
El  Consell  de  Participació  Ciutadana  és  un  instrument  per  canalitzar  inversions.  A  la 
legislatura anterior podia haver-hi aquests o altres, però el fonamental és invertir.
El PP no diu el moment concret, però diu que aquests s’han de fer i que es poden fer amb el  
romanent, perquè són inversions financerament sostenibles.

Sra. Boned: No ha dit en cap moment que aquests projectes no es facin, ha dit que l’equip 
de govern decidirà la temporalitat, s’aniran fent a mesura que es pugui.
Tenen la intenció de fer moltes coses. Potser si durant aquests quatre anys no tenguessin 
tantes coses a fer, per mor de la paralització que ha patit la ciutat, ara podrien anar un poc  
més amplis per poder invertir tots aquests sous en totes les coses que volen fer.
Per altra banda, a part d’aquests 400.000 euros que tenien previstos, estan fent ja moltes 
altres coses en inversions sostenibles, com per exemple, s’ha pintat el Parc de la Pau, dins 
de poc es pintarà el Parc Reina Sofia, també hi ha preparats un mòduls amb unes dutxes per 
a la Platja de Figueretes, s’estan acabant de perfilar els panells informatius que aniran a els 
platges. No es faran les jardineres de l’escola de Blanca Dona, que era el projecte núm. 24 
que tenien en el  Consell  de Participació,  però sí  tenen previst  arreglar  altres indrets  del 
municipi. Es fan moltes actuacions en els barris. Tenen previst 600.000 euros de PIOS que 
serviran per fer altres projectes sostenibles, com per exemple, la renovació de la xarxa de 
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sanejament i subministrament dels carrers Barcelona i de La Creu del barri de La Marina.

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

7.6.- Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord en matèria de recursos hídrics.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT 
D'EIVISSA SOBRE PROPOSTA D'ACORD EN MATÈRIA DE RECURSOS HÍDRICS 

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

Eivissa es troba en una situació alarmant en matèria de recursos hídrics. A la sequera que 
des de fa anys afecta Balears i, especialment la nostra illa, s'ha d'afegir l'elevada pressió 
demogràfica que suporten els nostres municipis i els greus problemes que aquest fet genera, 
com la pèrdua en l'activitat econòmica de la platja de Talamanca o la mala qualitat de l'aigua 
en determinades zones de l'illa, entre d'altres. 

Malauradament,  les  infraestructures  hídriques  han  estat  bloquejades  durant  diverses 
legislatures independentment  del  color polític  dels seus governants,  suposant  nombrosos 
perjudicis per al nostre municipi. Es tracta d'una situació que s'ha de desbloquejar el més 
aviat possible per tal de no posar en risc l'abastiment i la qualitat de l'aigua per a la població  
eivissenca i pels milions de turistes que ens visitaran durant l'estiu.

En aquest punt, hem de recordar que la directora general de Recursos Hídrics del Govern de 
les Illes Balears ha anunciat  que no es podrà atendre la demanda d'aigua durant  l'estiu. 
També s'ha de destacar que el Ministeri de Medi Ambient ha posat a disposició del Govern de 
les Illes Balears la dessaladora, i que en data d'avui no consta que estigui recepcionada.

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

ACORDS

1. El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta el Govern de les Illes Balears a posar en marxa totes 
les infraestructures hidràuliques per aquest estiu. 

2.  El  Ple  de  l'Ajuntament  d'Eivissa  insta  el  Govern  de  les  Illes  Balears  a  garantir  el 
subministrament d'aigua a tota l'illa una vegada estiguin en marxa totes les dessaladores, 
evitant la sobrexplotació dels aqüífers naturals. 
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Eivissa, a 23 de març de 2016

Sgt. Virginia Marí Rennesson
Portaveu del Grup Municipal Popular

Ajuntament de Eivissa”

Intervencions:

Sra. Marí: El grup municipal Popular ha decidit retirar aquesta moció, per millorar el text en 
un futur.

7.7.- Moció  del  grup  municipal  Popular,  amb proposta  d'acord  relativa  a  infraestructures 
educatives.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT 
D'EIVISSA SOBRE PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A INFRAESTRUCTURES 

EDUCATIVES

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  

Segons les últimes inspeccions hi ha com a mínim dos Instituts d'Educació Secundària en el 
municipi d'Eivissa que encara conviuen amb l'amiant. Es tracta d'un material potencialment 
perillós  per  a  la  salut  quan  es  deteriora  que està  absolutament  prohibit  des  de  2001 a 
Espanya. 

Si bé l'Ordre Ministerial, aprovada el 7 de desembre de 2001, va suposar la fi de la seva 
utilització en edificació, estem encara molt lluny de complir un dels compromisos adquirits per 
l'Estat  a  Kyoto  en  referència  al  'desamiantament'  de  totes  les  construccions  que  hauria 
d'haver conclòs l'any 2006. Els revestiments d'amiant estan prohibits en tota la Unió Europea 
des de 2005, prohibició que apliquen també 55 països a tot el món.

L'amiant o també mal anomenat 'uralita', està compost per fibres microscòpiques que poden 
romandre en suspensió en l'aire el temps suficient per representar un risc respiratori seriós.

L'Ajuntament com a Institució pública ha de donar exemple i ser pionera en la utilització de 
materials  reciclats  i/o  biodegradables,  així  com  a  treballar  amb  aquelles  empreses  que 
mostrin una clara vocació social i una decidida transparència en la seva forma de procedir.

Per tant resulta urgent l'eliminació de possibles substàncies tòxiques que es puguin trobar en 
els materials de construcció de tots els centres escolars, especialment en tot el relatiu a la 
presència d'amiant pel risc que suposa per a la salut dels usuaris,  professorat i  personal 
complementari,  alumnes,  personal  administratiu,  conserges,  personal  de  manteniment  i 
neteja així com els serveis i  contractes que desenvolupin les seves activitats en aquests 
centres.
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Per tot l'anteriorment exposat, el Grup Municipal Popular proposa al Ple l'adopció del següent 

ACORD

1º) L'Ajuntament d'Eivissa insta a la Conselleria d'Educació del Govern balear a retirar de 
manera immediata i urgent l'amiant que pugui haver-hi als diferents centres educatius del 
municipi.

2º) L'Ajuntament d'Eivissa impulsarà en aquelles obres que siguin de la seva competència la 
utilització  de materials recuperats o reciclats i  treballarà  per  establir  la  traçabilitat  en els 
productes.

Eivissa, a 23 de març de 2016

Sgt. Virginia Marí Rennesson
Portaveu del Grup Municipal Popular

Ajuntament de Eivissa”

Intervencions:

Sr. Minchiotti: En aquesta moció el que sol·liciten es, en primer lloc, demanar a qui sigui 
competent la retirada de l’amiant, de manera immediata i urgent, d’aquells centres educatius 
que consta que encara en tenen, sobre tot pel tema de què en els centres educatius és 
especialment greu, perquè la seua manipulació afecta a l’aparell  respiratori,  i  per tant és 
responsabilitat d’aquest Ajuntament Ple sol·licitar, si no s’ha fet ja, que es retiri de manera 
immediata.
Aquest Ple té l’obligació, sempre, d’instar a l’Ajuntament a què intensifiqui, prioritzi i faci un 
esforç addicional, en utilitzar materials reciclats, perquè quant més recicli l’Ajuntament més 
es fomentarà el reciclatge dels seus ciutadans.
El tercer concepte d’aquesta moció, és seguir treballant en la traçabilitat dels productes o els 
serveis, això significa adoptar mesures perquè sigui fàcilment identificable, en cada part del 
procés de tramitació d’un expedient, que hi ha transparència, que compleix la legalitat, i sigui 
fàcil d’identificar en cada moment. Això ho diuen pensant en els procediment de contractació, 
i dins d’aquests en els procediments de contractes menors, perquè els preocupa bastant que, 
quasi  en  cada  Ple,  porten  factures  en  notes  d’objecció  que  paguen,  però  amb  les 
advertències dels tècnics de què no s’ha fet bé, i això és la traçabilitat i la transparència.
El que volen és que l’equip de govern posi mitjans per evitar aquestes coses, i proposen 
aquesta solució. Sigui com sigui, demanen que no segueixin amb aquesta deriva d’aprovar 
despeses amb nota d’objecció.

Sr. Villalonga: Li  pareix correcte la moció, però vol saber quins centres educatius estan 
afectats en el municipi, i quina és la quantitat d’amiant que té cada centre educatiu. També 
vol demanar una transaccional al Sr. Minchiotti, en el punt 2.: “...i treballarà per establir la 
traçabilitat en els productes i/o serveis.”.

Sra. Mengual: Els ajuntaments tenen les competències del manteniment de les escoles de 
primària. El Sr. Minchiotti ha al·ludit a centres de secundària que, possiblement, tendran en 
alguna part de la seua infraestructura amiant, però això és un tema que al llarg del quatre 
anys de l’anterior legislatura, el grup popular haurà instat a la Conselleria, perquè és un tema 
que no ve d’ara. Els tècnics de la Conselleria, que són els que tenen la competència de fer  
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front a les demandes i al que es necessita, són els que hauran decidit que s’ha de fer amb 
aquest material, que possiblement tengui amiant.
Pel  que fa  al  punt  de què s’utilitzin  materials  reciclats,  l’equip  de govern  està  totalment 
d’acord que reduir, redistribuir, reciclar, recuperar, són conceptes que s’han d’aplicar en tot 
l’àmbit  de qualsevol estructura municipal. Són conceptes que, per a la sostenibilitat  de la 
vida, convé anar posant en pràctica, però no és aquest Ajuntament el que li ha de dir als 
tècnics responsables, si han de fer servir un material o un altre.
Sobre el concepte de traçabilitat en els productes i serveis, el troben interessant. En aquest 
Ajuntament es treballa seriosament perquè això sigui una realitat.
Es pregunta, de les factures que s’han pagat amb objecció, quantes venen de la legislatura 
anterior? La moció la votaran en contra.

Sr. Minchiotti: Ha entès que estan d’acord, i en canvi diu que votaran en contra.
De factures d’objecció sempre n’hi ha, però siguin d’abans o d’ara s’han de reduir i han de 
treballar tots perquè així sigui.
Li agrada que agafin la traçabilitat com a bona idea. Al Sr. Villalonga li diu que efectivament 
es refereixen més a serveis que a productes. Esperen que això faci que l’Ajuntament no 
tengui un ensurt, a nivell de directives europees, i que pugui respondre quan se li exigeixin 
amb la directiva europea 24 de l’any 2014, que és la que posa els terminis per implantar la 
traçabilitat a les administracions i la transparència.
És una proposta que fan i la defensen, perquè pensen que és part de la solució d’aquestes 
coses.

Sr. Villalonga: En el  text falta afegir un altre punt que seria: “L’Ajuntament,  a part  de la 
Conselleria, també retirarà, de manera immediata i urgent, tot l’amiant que hi pugui haver en 
els diferents centres educatius del Municipi, que siguin de competència municipal.”. I també 
que: “L’Ajuntament impulsi, prioritàriament, que les obres es facin amb materials recuperats 
i/o reciclats”.

Sra. Mengual: Els centres de primària són responsabilitat de l’Ajuntament, el manteniment 
no les infraestructures. Els centres de secundària, el manteniment i les infraestructures, són 
competència de la Conselleria.
Quant a la proposta de traçabilitat i el concepte, aquest Ajuntament ja l’està implementant.
Respecte  al  tema  d’instar  a  la  Conselleria,  aquesta  sap  exactament  on  estan  les 
infraestructures, i és el criteri dels tècnics el que fa que s’hagin fet intervencions, o que no es 
considerin prioritàries i immediates, i és per aquest motiu que no consideren que aquesta 
moció no aporta res nou.

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

7.8.- Moció  del  grup  municipal  Popular,  amb  proposta  d'acord  perquè  qualsevol  veí  del 
municipi pugui assistir a taules de contractació.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT 
D'EIVISSA SOBRE PROPOSTA D'ACORD PERQUÈ QUALSEVOL VEÍ DEL

MUNICIPI PUGUI ASSISTIR A TAULES DE CONTRACTACIÓ
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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 Partit Popular va presentar en l'últim ple ordinari celebrat una moció per acordar la inclusió 
en  els  taules  de  contractació  de l'Ajuntament  d'Eivissa  d'un representant  per  cada  grup 
municipal de l'oposició, en qualitat de vocal. Aquesta moció va ser rebutjada amb els vots en 
contra de PSOE i Guanyem.

Davant la negativa de l'actual equip de Govern a deixar participar als grups de l'oposició en 
aquests òrgans, el grup municipal Popular presenta ara una moció per fer extensiva aquesta 
sol·licitud de participació a qualsevol veí del municipi que, prèvia sol·licitud, estigui interessat 
a assistir a qualsevol de les meses de contractació que celebrin al llarg del present mandat.

El  grup  municipal  Popular  entén  que  l'obertura  de  les  meses  de  contractació  als  veïns 
d'Eivissa és una mesura més per afavorir la transparència, el lliure accés a la informació i la 
participació de la ciutadania en els assumptes públics.

L'objectiu  d'aquesta  moció  és  donar  l'oportunitat  a  qualsevol  veí  del  municipi  d'Eivissa 
d'assistir a aquests òrgans de contractació i per a això s'haurà de donar, amb caràcter previ a 
la seva celebració, publicitat sobre la data, hora i lloc de celebració. D'aquesta manera, els 
veïns podran ser testimonis de com funciona l'administració per dins i conèixer de primera 
mà les propostes econòmiques que s'estan valorant per part dels tècnics.

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

ACORD

El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda permetre  als veïns del  municipi  d'Eivissa que ho 
sol·licitin acudir a les meses de contractació que se celebrin durant el present mandat pel  
que, amb caràcter previ i amb l'antelació suficient a les mateixes, es donarà publicitat sobre 
la data, hora i lloc de celebració a través de la pàgina web municipal.

Eivissa, a 23 de març de 2016

Sgt. Virginia Marí Rennesson
Portaveu del Grup Municipal Popular

Ajuntament de Eivissa”

Intervencions:

Sra. Fajarnés: Degut a la negativa de l'equip de Govern a deixar participar als grups de 
l'oposició a l’òrgan de contractació, aquest grup presenta avui una moció per fer extensiva 
aquesta sol·licitud a qualsevol  veí  del  municipi  que,  prèvia  sol·licitud,  estigui  interessat  a 
assistir a qualsevol de les meses de contractació que celebrin al llarg del present mandat.
El grup Popular entén que l'obertura de les meses de contractació als veïns d'Eivissa és una 
mesura més per afavorir la transparència, el lliure accés a la informació i la participació de la 
ciutadania en els assumptes públics.
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A més, amb caràcter previ a la seva celebració, s’hauria de donar publicitat sobre la data, 
hora i lloc de celebració, perquè qualsevol dels vesins que estiguin interessats puguin ser 
testimonis de com funciona l'administració.

Sr.  Villalonga: Està totalment a favor de la moció. No entén perquè és que se celebrin 
durant el present mandat, creu que això s’hauria de treure.

Sr. Molina: Aquest govern té traçat un full de ruta per convertir una administració, que pretén 
que sigui més oberta. S’han fet coses molt concretes com el portal de transparència, que era 
obligat per llei, però que cobreix molts més aspectes dels que exigeix la llei. S’està facilitant 
informació que es penjarà també a la web, com per exemple la publicitat institucional. S’està 
retransmetent aquest Ple per streaming, que és més del que es feia abans. S’ha donat accés 
a l’oposició, en una primera fase, a la informació del registre, i en una segona fase al registre, 
que tampoc es feia abans.
Estan  molt  contents,  perquè  un  organisme  que  depèn  de  la  Universitat  Autònoma  de 
Barcelona, deia que els únics ajuntaments que compleixen amb la transparència a Balears, 
són el de Palma i el d’Eivissa, amb els indicadors que ells estableixen, que no coincideixen 
amb els de Transparència Internacional.
Durant aquesta legislatura és desenvoluparan moltes més activitats, alguna de les quals els 
sorprendrà.
Aquest govern té un full de ruta en el camí cap a la transparència, i seguirà el seu full de ruta.  
El que demana ara el grup popular, igual que el que demanaren en el Ple anterior, no està en 
aquest full de ruta i no ho incorporaran.

Sra. Fajarnés: Accepten la modificació del Sr. Villalonga. Li sorprèn el que acaba de dir el Sr. 
Molina, perquè analitzant minuciosament, el pla de mandat del grup Socialista i el programa 
de Guanyem Eivissa, diuen que aconseguiran molta transparència cap a la ciutadania, i tres 
mocions que presenta el grup Popular sobre el tema les han rebutjat.

Sr. Villalonga: El catàleg de Transparència Internacional, està molt bé el diu i la veritat és 
que són dades. Creu que l’únic que igual faria falta un jutjat internacional, perquè també hi ha 
quatre casos penals en aquest  Ajuntament.  Alguna cosa ha fallat  a aquest  Ajuntament,  i 
alguna cosa segueix fallant, perquè molta transparència sobre el que han denunciat no l’han 
vist.

Sr. Molina: Accepta que si la Sra. Fajarnés estigués en el govern faria les coses diferents, 
però haurà d’acceptar que, l’equip de govern, prengui les seues pròpies decisions i les porti a 
terme, i aquestes decisions van per un camí que, torna a dir, s’avala externament. És xocant 
que parli de ombres a l’Ajuntament que té la segona millor valoració de les Illes Balears, en 
base a un sistema que ni siquiera sabien que els estaven investigant.
Alguns avanços es van fent. Amb aquests avanços al final de la legislatura faran tots una 
valoració. Al final serà la ciutadania la que decideixi si ha tengut prou transparència o no, si  
ha tengut prou claredat en els comptes o no, si ha tengut prou participació o no, si ha tengut 
prou inversió o no, si els serveis públics han set bons o no.

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

7.9.- Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord per desenvolupar l'ordenança 
de venda ambulant i activitats i per desenvolupar i regular el sistema d'inspecció i sanció en 
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venda ambulant i activitats de venda de begudes alcohòliques.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT 
D'EIVISSA SOBRE PROPOSTA D'ACORD PER DESENVOLUPAR L'ORDENANÇA

DE VENDA AMBULANT I ACTIVITATS I PER DESENVOLUPAR I REGULAR EL
SISTEMA D'INSPECCIÓ I SANCIÓ EN VENDA AMBULANT I ACTIVITATS DE

VENDA DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES

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

En data 15 d'octubre de 2014, el Parlament de les Illes Balears, va aprovar la llei 11/2014, 
que  va  comptar  amb  un  ampli  suport  per  part  dels  grups  polítics  representats  en  l'arc 
parlamentari.

Els punts més rellevants d'aquesta llei per a les administracions locals són dos. En primer 
lloc, la cessió als Ajuntaments de la potestat inspectora i sancionadora dels locals que, per la 
seva activitat, venen begudes alcohòliques, podent regular els horaris de venda.

Així,  la Disposició Addicional Segona punt 2 diu que “els ajuntaments,  en l'àmbit  del seu 
terme municipal i mitjançant ordenança, poden acordar, per raons d'ordre públic, imposar la 
prohibició de la venda de begudes alcohòliques entre les 24.00 hores i les 08.00 hores de 
l'endemà  als  establiments  comercials  que  incloguin  en  la  seva  oferta  aquest  tipus  de 
begudes, amb independència del règim d'obertura que els sigui aplicable. En aquest cas, 
l'ordenança ha d'establir la regulació de la inspecció i la sanció de les infraccions en aquesta 
matèria.

El segon punt rellevant de la llei és la regulació de la venda ambulant, sobre el que la nova 
llei diu en el seu Capítol IV, dedicat a la regulació d'aquest tipus de venda, article 53:

Article  53  Inspecció  i  sanció: La  inspecció  i  la  sanció  de  les  infraccions  en  
matèria  de  venda  ambulant  són  competència  de  cada  ajuntament,  sense  
perjudici  de  les  competències  que  la  legislació  vigent  pugui  atribuir  a  les  
diferents  administracions  públiques  en  matèria  d'inspecció  i  exercici  de  la  
potestat  sancionadora  en  matèria  de  defensa  de  consumidors  i  usuaris,  i  de  
protecció de la salut pública i la seguretat alimentària.

Tant  la  Disposició  addicional  Segona  al  punt  2  com l'article  53  de  la  llei,  atorguen  als 
Ajuntaments la potestat reguladora, sancionadora i inspectora, tant per a establiments que 
venen  begudes  alcohòliques com per  a  la  venda  ambulant.  Això  implica,  tal  com diu  la 
Disposició  Addicional  Tercera,  al  punt  1  que  els  ajuntaments  hauran  d'adaptar  els  seus 
ordenances a aquesta normativa

Disposició  transitòria  tercera  Venda  ambulant  o  no  sedentària:  1.  Els  
ajuntaments de les Illes Balears disposen d'un termini  màxim d'un any a partir  de  
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l'entrada  en  vigor  d'aquesta  llei  per  regular  o  adaptar  els  seus  ordenances  de  venda  
ambulant a les disposicions contingudes en aquesta llei. Mentrestant, els ajuntaments que no  
disposin d'ordenança pròpia s'han de regir per les disposicions establertes en aquesta llei.

En aquest sentit, convé recordar que existeix ja un primer esborrany d'ordenança debatut en 
la comissió interinsular assessora de Comerç el que, sens dubte, contribueix a facilitar la 
realització d'aquesta obligació per part dels ajuntaments.

És per tot això que des del grup municipal Popular, donada la problemàtica creada durant la 
temporada d'estiu amb la venda ambulant, i sent conscients que la Llei 11/2014 dóna eines 
per poder lluitar contra la venda discriminada d'alcohol en horari nocturn i la venda ambulant 
il·legal, sol·licita l'adopció dels següents 

ACORDS:

1.-  El  Ple  de  l'Ajuntament  es  compromet  a  desenvolupar,  en  col·laboració  amb  els 
representants del sector,  les ordenances de venda ambulant i activitats per tal de regular 
aquests dos punts.  

2.-  El  Ple de l'Ajuntament  es compromet  a desenvolupar i  regular  el  sistema inspecció  i 
sanció en venda ambulant i activitats de venda de begudes alcohòliques

Eivissa, a 23 de març de 2016
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

Sgt. Virginia Marí Rennesson

Intervencions:

Sra.  Cardona: Aquesta  moció és una proposta  per  desenvolupar  l’Ordenança de Venda 
Ambulant i Activitats, i per desenvolupar i regular el sistema d’inspecció i sanció en venda 
ambulant i activitats de venda de begudes alcohòliques.
Vol recordar que, el dia 15 d’octubre de 2014, es va aprovar la Llei de Comerç de les Illes 
Balears. Una llei que va ser reclamada històricament pel sector, que es va treure amb el 
consens de tot el sector, i que va tenir el suport del PSOE en el Parlament, i en la qual varen 
col·laborar molt activament.
Hi havia dos reclamacions històriques, una d’elles la regulació de la venda ambulant, i la de 
venda  de  begudes  alcohòliques.  La  problemàtica  de  la  venda  ambulant,  venia  per  les 
queixes que tenien per part del comerç local, que deien que jugaven en desavantatge. No hi 
havia una regulació ben definida, i amb aquesta llei es va definir.
Quant  a  la  venda  de  begudes  alcohòliques,  es  troben  amb  la  problemàtica  de  què  els 
ajuntaments tenien la competència inspectora, però no la sancionadora. En aquest cas el 
municipis aconseguiren que se’ls hi traspassés aquesta competència. Amb la qual cosa, a 
part  de  què  es  molt  més  eficient,  aconseguien  tenir  una  recaptació  que  abans  anava 
directament al Govern.
Falta desenvolupar aquesta ordenança, sap que hi ha feina feta però no està adaptada a 
aquesta llei, s’hauria d’adaptar i hi ha un termini per fer-ho.
Vol recalcar que la legislatura passada, en el Consell Insular, es va crear una comissió de 
comerç,  a  la  qual  hi  estava  tothom representat,  i  que  després  d’una  gran  feina  es  va 
aconseguir treure un document que va ser consensuat, que es va ser remetre al Govern 
Balear, i que és el que la FELIP ha agafat com a model per passat a tots els ajuntaments per 
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adaptar la seua normativa. Creu que és un bon instrument per aprofitar.

Sra. Corral: Els dos punts d’acord de la moció, la venda de begudes alcohòliques i la venda 
ambulant, en aquests moments estan contemplats a l’Ordenança de Convivència Ciutadana i 
Conductes Cíviques que és d’agost de 2009. Estan totalment d’acord amb la seua proposta 
de  modificar-la,  i  com  que  estan  procedint  a  modificar  diverses  ordenances,  inclouran 
aquesta en la llista per procedir a la seua actualització, ajustant-la a la nova legislació. Per 
aquest motiu el sentit del seu vot serà positiu.

Sra. Cardona: Agraeix el vot a favor, perquè creu que és en benefici de tota la ciutadania.
Creu que s’hauria d’accelerar la actualització, sobre tot pel tema de les sancions.

Sra. Corral: Prenen nota. Com ja ha dit el sentit del seu vot serà positiu, perquè creuen que 
l’actitud sancionadora, a vegades per desgracia, és la única que la gent acaba entenent.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

7.10.- Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord en relació amb les estàncies 
turístiques en edificis plurifamiliars i adossats sotmesos al règim de propietat horitzontal.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT 
D'EIVISSA SOBRE PROPOSTA D'ACORD EN RELACIÓ AMB LES ESTÀNCIES 

TURÍSTIQUES EN EDIFICIS PLURIFAMILIARS I ADOSSATS SOTMESOS AL
RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL 

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 Llei General Turística 8/2012 permet els habitatges unifamiliars i residencials a tenir usos 
turístics, ja que es respecta el principi d'exclusivitat d'ús i, a més, s'inclouen casos un tant 
'conflictius' com els dividits per mitjaneres i altres amb un simple registre i compliment d'uns 
requisits de qualitat. 

La mateixa llei prohibeix taxativament la comercialització com a estància turística a aquelles 
que  es  realitzin  en  edificis  plurifamiliars  i/o  adossats  sotmesos  al  règim  de  propietat 
horitzontal. 

Actualment és pràcticament inexistent l'oferta d'habitatges d'alquiler per a rendes anuals, una 
problemàtica generada en gran mesura per la comercialització il·legal d'habitatges en edificis 
plurifamiliars.  Aquest  fet  dispara  els  preus  dels  lliguers,  fent-los  inaccessibles  tant  pels 
residents que busquen un habitatge o pels ciutadans que es desplacen a l'illa amb la finalitat 
d'instalar-s'hi. Més greu és aquesta situació quan es tracta de reforços en estiu de serveis 
fonamentals per a la nostra illa, com la Guàrdia Civil, la Policia o, fins i tot, plantilles com les  
de l'Hospital de Can Misses o les dels centres de salut.
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Atès el gravíssim problema que té Eivissa per falta d'habitatges per a alquilar amb caràcter 
anual,

Atesa la importància de trobar consens entre les diverses forces polítiques, 

Atesa la necessitat de defensar el dret a l'habitatge que reflecteix la Constitució, 

Atesa la incompatibilitat d'ús exclusiu, el dret a un habitatge digne, al dret dels nostres joves 
a emancipar-se, 

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

ACORDS

1. El  Ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta al  Govern de les Illes Balears a no legalitzar ni 
regularitzar les estàncies turístiques en edificis plurifamiliars i/o adossats sotmesos al règim 
de propietat horitzontal. 

2.  El  Ple de l'Ajuntament  d'Eivissa insta  al  Govern de les Illes Balears a delegar en els 
consells insulars la regularització general de les estàncies turístiques. 

3. El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta al Consell Insular a realitzar les gestions oportunes 
per  a  la  inspecció,  revisió  i  sanció  d'establiments  turístics  il·legals  oferts  a  través  de 
comercialitzadores digitals, així com a la seua comunicació a l'Agència Tributària de l'Estat. 

4. El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta el Govern de les Illes Balears a desenvolupar un 
reglament sancionador per a poder actuar contra aquells mitjancers i comercialitzadors que 
ofereixin productes turístics il·legals.

Eivissa, a 23 de març de 2016
Sgt. Virginia Marí Rennesson

Portaveu del Grup Municipal Popular
Ajuntament de Eivissa”

Intervencions:

Sr. Varela de Limia: El motiu pel qual presenten aquesta moció, és la comercialització com 
estància  turística  en  edificis  plurifamiliars  i  adossats,  sotmesos  al  règim  de  propietat 
horitzontal.  La qual cosa, en part,  porta a què l’oferta de vivendes de lloguer anual sigui 
inexistent. Actualment els pocs lloguers que hi ha de forma anual, tenen un preu totalment 
inaccessible per als residents que busquen vivenda per a tot l’any, i tot això s’agreuja quant 
es tracta de gent que es desplaça a Eivissa per reforçar a l’estiu serveis fonamentals, com la 
policia, guàrdia civil, metges o infermers.
Sota l’excusa  de què existeix  aquesta  demanda de vivendes  turístiques,  s’han llançat  a 
gestionar la forma de regular-les, i és bastant preocupant.
Hi ha un principi d’ús exclusiu que el PP defensa, i és no a la mescla d’usos residencials amb 
usos turístics. Les raons són moltes, però la principal és un problema de convivència i de 
serveis. Això ja està prohibit per llei.
A continuació llegeix les quatre propostes d’acord de la moció.
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Sra. Corral: Creu que tots estan al corrent de la problemàtica que hi ha a Eivissa amb els  
lloguers. Avui dia es pràcticament impossible per a la gent jove, que compte amb uns mitjans 
econòmics  limitats,  poder  accedir  a  un  lloguer  anual  que  li  permeti  independitzar-se,  i 
començar plantejar-se una vida familiar normal i independent.
Estan d’acord amb els punts de la moció, però li agradaria fer un parell de puntualitzacions. 
En primer  lloc,  els  hi  ha remès del  Consell  Insular  una proposta  de millora,  i  seria  una 
transaccional per al punt 1. de la moció, següent: “... instar a la realització d’un nou marc de 
regulació  dels  allotjaments  turístics,  per  evitar  l’oferta  turística  il·legal,  amb  l’objectiu  de 
rebaixar els preus i d’augmentar l’oferta dels lloguers destinats a vivenda habitual, en edificis 
plurifamiliars que estan sotmesos al règim de propietat horitzontal.”. Si el grup Popular hi està 
d’acord podrien modificar el punt 1 en aquest sentit.
Per altra banda saben que, tant el Govern com el Consell, estan treballant intensament per 
intentar solucionar aquest tema, perquè és un tema que, especialment a les illes, és més 
important que a altres zones de l’Estat. A aquest respecte, l’equip de govern, està preocupat 
per un informe que s’ha fet des de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, no 
sap si coneixen aquest informe, sinó el coneixen tendrà molt de gust de passar-los l’enllaç 
perquè el puguin llegir detingudament, perquè dona sis suggeriments, que el que realment 
fan és donar barra lliure per al lloguer de vacances de qualsevol tipus.
El sentit del seu vot serà positiu, perquè estan d’acord en què és un greu problema per a 
Eivissa. És un problema que a més impedeix, a vegades, tenir professionals molt qualificats 
que podrien venir a treballar, i no ho poden fer davant la manca de llocs on allotjar-se. És una 
cosa que han de solucionar entre tots i amb un consens ample.

Sr.  Varela  de  Limia: Agraeixen  molt  que  els  enviï  aquest  enllaç,  perquè  no  en  tenien 
constància i els pareix un disbarat.
Quant a la transaccional no l’ha entès molt bé. El punt 1. parla clarament “... no legalitzar ni 
regularitzar les estàncies turístiques en edificis plurifamiliars i/o adossats sotmesos al règim 
de propietat  horitzontal.”.  Creu  que el  que els  ha enviat  el  Consell  no  parla  del  mateix.  
Demana si la Sra. Corral ho pot repetir.

Sra. Corral: Torna a llegir la proposta, abans transcrita, de millora que els hi ha remès el 
Consell Insular, com a transaccional del punt 1 de la moció.
Estan dient que han d’evitar l’oferta turística il·legal, per tant, interpreta que il·legalitzarien 
qualsevol cosa que tengui  que veure amb les vivendes unifamiliars.  No obstant si  no ho 
veuen clar, votarien tal com ve a la moció, i confiar que ho aprovin en el Consell, que a la fi i  
a la cap és qui té les competències.

Sra. Varela de Limia: Deixaran el punt 1 tal i com està redactat. Entenen que això ja està 
regulat en la Llei Turística de l’any 2012, però no s’aplica.
Agraeix el seu vot possitiu. Creu que estan lluitant en l’intrusisme que s’està sofrint, i tothom 
sortirà beneficiat d’això.

Sra. Corral: Creu que és un tema en el qual tots han d’estar d’acord i consensuar-lo, i sobre 
tot confiant en què, des del Govern Balear i des del Consell, en el cas de què es comenci a 
sancionar, es vagi al màxim perquè de veritat això sigui efectiu.

Sotmès l’assumpte a votació es aprovat per unanimitat.

7.11.- Moció  del  grup  municipal  Popular,  amb  proposta  d'acord  per  millorar  el  sistema 
d'informació del registre d'entrada i sortida que es facilita als grups de l'oposició.
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Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT 
D'EIVISSA SOBRE PROPOSTA D'ACORD PER MILLORAR EL SISTEMA

D'INFORMACIÓ DEL REGISTRE D'ENTRADA I SORTIDA QUE ES FACILITA ALS GRUPS 
DE L'OPOSICIÓ

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'article 77 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, reconeix el 
dret dels membres de les Entitats Locals a obtenir de l'Alcalde quants antecedents, dades o 
informacions  obrin  en  poder  dels  serveis  de  la  Corporació  i  resultin  precisos  per  al 
desenvolupament de la seva funció.

Per  poder  fiscalitzar  els  òrgans  de  govern  municipals,  en  l'exercici  de  la  seva  funció, 
necessita  disposar  d'algunes  dades  i  informacions  que  requereixen  de  l'autorització  de 
l'Alcaldia, ja que estan exclosos de l'accés lliure a la informació al fet que es refereix l'article 
15 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Entenent  que existeix  una  legitimació  clara  perquè  els  regidors  tinguin  accés al  registre 
d'entrades i  sortides,  a l'empara de la  Llei  de Bases del  Règim Local,  el  grup municipal 
Popular a l'Ajuntament d'Eivissa va sol·licitar en juliol de 2015 autorització per a la consulta i 
examen  de  la  informació  continguda  en  el  registre  d'entrada  i  sortida  de  documents 
municipals  amb  la  periodicitat  i  en  les  condicions  que  es  determinin  per  part  de 
l'Alcaldia-Presidència.

Aquesta  sol·licitud  expressa  va  ser  atesa  per  l'actual  equip  de  Govern amb data  21 de 
setembre de 2015, facilitant a l'oposició, a través del sistema Gestiona, uns llistats trimestrals 
amb els registris d'entrada i sortida. No obstant això, tant la periodicitat com la forma en què 
aquests seients es faciliten resulten clarament insuficients.

L'Ajuntament d'Eivissa registra una mitjana d'entre 100 i 150 registres d'entrada diaris, la qual 
cosa trimestralment pot representar un volum superior als 10.000 registres. Això suposa que 
el  document  word que es facilita  a l'oposició al  final  de cada trimestre  supera les 1.000 
pàgines, amb un format que resulta de gairebé impossible lectura. A més, segueix estant 
vedat a l'oposició l'accés a un registre concret per a la seva consulta, excepte el títol escarit  
que apareix en l'abans esmentat document word.

Des de fa anys i sense legislació ni indicadors de transparència vigents, l'Ajuntament de Sant 
Josep  -sota  governs  de  diferents  color  polític-  facilita  als  grups  de  l'oposició  el  registre 
d'entrada i sortida de documents amb periodicitat diària i, d'igual forma, es permet als grups 
de l'oposició accedir a cadascun d'ells amb la referència del nombre d'entrada o sortida, sens 
dubte, un sistema molt més transparent que el que ha engegat l'Ajuntament d'Eivissa.

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

El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda millorar la informació del registre d'entrada i sortida 
que es facilita actualment als grups de l'oposició, amb una periodicitat diària i permetent als 
mateixos l'accés a cadascun dels registres concrets.

Eivissa, a 23 de març de 2016
Sgt. Virginia Marí Rennesson

Portaveu del Grup Municipal Popular
Ajuntament de Eivissa”

Intervencions:

Sra. Marí: Dona les gracies per donar-los accés al registre, encara que ha set perquè ho 
varen sol·licitar. Agraeix la trucada que rebre ahir, i per això es retira la moció.
Vol recordar al Sr. Molina que el PP governarà millor o pitjor, però el govern del PP és el que 
ha tret a aquest país d’on el va deixar el PSOE, i que ha col·locat a l’Ajuntament d’Eivissa en 
els nivells de transparència, dels qual ara presumeix el Sr. Molina.

Sr. Molina: Li agraeix l’agraïment. Efectivament el grup Popular havia demanat l’accés al 
registre.  La  legislatura  passada  el  PSOE  va  demanar  bastants  coses,  i  va  costar  molt 
aconseguir-les.
Quant a la valoració política del PP, no està d’acord amb la valoració de la Sra. Marí. Si 
aquest Ajuntament està en el camí de la transparència, tal vegada, és perquè la legislatura 
passada es passaven Ple darrera Ple demanant que es pengessin les Actes dels Plens.

7.12.- Moció  del  grup  municipal  Popular,  amb  proposta  d'acord  per  millorar  l'atenció 
telefònica del servei de recaptació durant el període voluntari de pagament de les obligacions 
tributàries.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT 
D'EIVISSA SOBRE PROPOSTA D'ACORD PER MILLORAR L'ATENCIÓ

TELEFÒNICA DEL SERVEI DE RECAPTACIÓ DURANT EL PERÍODE VOLUNTARI
DE PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES

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

Tota institució ha d'oferir un correcte servei d'atenció al client, amb la finalitat de que aquest 
obtingui la millor atenció possible al moment i lloc adequat. En el cas d'una administració 
local  i  en  relació  amb  el  pagament  de  les  obligacions  tributàries  dels  contribuents  del 
municipi, aquest servei d'atenció cobra major importància si cap.
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Són molts els contribuents del municipi d'Eivissa que, per residir en aquestes dates fora del  
municipi o per qualsevol altra causa, es veuen obligats a utilitzar el servei d'atenció telefònica 
per realitzar consultes sobre l'abonament dels seus impostos, especialment durant el període 
voluntari de pagament comprès entre els mesos de juliol a setembre.

També  són  moltes  les  queixes  que  any  rere  any  es  registren  sobre  les  deficiències  en 
l'atenció  telefònica  i/o  telemàtica  (correu  electrònic)  de  Recaptació,  arribant  en  moltes 
ocasions a no poder ni tan sols establir comunicació amb aquest servei. En anys anteriors, 
s'han presentat algunes solucions provisionals a aquesta problemàtica, com suplementar el 
personal d'atenció telefònica amb major personal durant els mesos de juliol a setembre.

Resulta incomprensible per a aquell veí que es dirigeix a l'Ajuntament per aclarir qualsevol 
dubte  respecte  al  pagament  d'impostos  que  sigui  impossible  contactar  amb  qui  li  està 
reclamant aquest pagament.

És cert que l'Ajuntament d'Eivissa està realitzant des de fa anys un esforç considerable per 
agilitar i  modernitzar les relacions de la institució amb els veïns del municipi. Així,  la seu 
electrònica d'Eivissa té ja molts procediments disponibles al seu catàleg de tràmits, com la 
presentació  telemàtica  d'instàncies,  l'ajornament  i/o  fraccionament  de deutes tributaris  en 
període  voluntari  de  pagament,  l'autoliquidació  de  l'Impost  sobre  Vehicles  de  Tracció 
Mecànica i  exempció  en cas de minusvalidesa,  la  declaració de canvi  de domicili  fiscal, 
l'obtenció de duplicat d'altres rebuts pagats, el pla de pagament fraccionat de tributs, etc. No 
obstant  això,  no  podem  per  això  prescindir  d'oferir  als  contribuents  altres  formes  més 
comunes de comunicació, com el telèfon o el correu electrònic.

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

ACORD

El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda adoptar quantes mesurades siguin necessàries per 
millorar  l'atenció  telefònica  i  telemàtica  (correu  electrònic)  als  contribuents  del  municipi 
d'Eivissa del servei de Recaptació, especialment durant el període voluntari de pagament, 
comprès entre els mesos de juliol a setembre.

Eivissa, a 23 de març de 2016
Sgt. Virginia Marí Rennesson

Portaveu del Grup Municipal Popular
Ajuntament de Eivissa”

Intervencions:

Sr. Minchiotti: El que es detecta de forma més o menys continuada, és que en el períodes 
de recaptació hi ha problemes i queixes dels usuaris, per la gent que vol pagar les seues 
obligacions i troba entrebancs en la gestió del pagament d’aquestes obligacions.
El que demanen en aquesta moció, és adoptar mesures concretes, però per a això primer 
s’ha  de  fer  un  anàlisis  de  la  situació.  Segurament  el  que  haurien  de  fer  és  agafar  el 
departament i fer un anàlisis on estan aquests embuts, quines són les debilitats, i intentar 
optimitzar el departament amb el personal que té. S’han de posar a treballar perquè sempre 
en el períodes de recaptació, passen aquestes coses, i en aquest sentit el que proposen és 
que s’intenti estudiar el cas i s’adoptin les mesures per millorar el servei.
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Sr. Molina: Hi ha un període voluntari de pagament d’impostos que acaba el 31 d’agost, i la 
darrera setmana hi ha problemes d’atenció a la gent, perquè els ciutadans solen esperar el 
darrer dia per pagar. És molt difícil dimensionar una estructura per a puntes de feina com 
aquesta.
El servei de recaptació té una línia 900 gratuïta, on atenent per telèfon a la gent té consultes 
en matèria tributària, té dos correus electrònics on es responent consultes de la gent. A més 
el  servei  de recaptació fa un important volum de comunicacions prèvies als contribuents, 
quant  a les obligacions fiscals que tenen amb l’Ajuntament,  des de ja fins al  termini  del 
període voluntari. Es gestiona el personal dins de la plantilla de gestió tributària i tresoreria, 
per evitar que coincideixin les vacances amb el període voluntari de pagament, especialment 
les dues darrers setmanes.
És problema difícil de gestionar, perquè no és un qüestió tant de capacitat de servei com de 
comportament dels ciutadans, que és molt respectable que cadascú elegeixi el moment que 
vulgui per fer front a les seues obligacions fiscals.
En qualsevol cas entén que és un moció en positiu, que és constructiva, suposa que el Sr. 
Minchiotti entén que és intenció d’aquest govern fer la vida més fàcil als ciutadans en tots els 
sentits.
Votaran a favor d’aquesta moció. S’està treballant en millora de processos d’atenció a la 
gent, però també amb els recursos que tenen que són els que són.

Sr. Minchiotti: Agraeix el recolzament d’aquesta moció, i content de què es posin a treballar 
per millorar el servei de recaptació.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovada per unanimitat.

7.13.- Moció dels grups municipals Socialista i Guanyem, amb proposta d'acord en relació al 
preacord subscrit per els caps d’Estat i de Govern de la UE amb Turquia.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA I GUANYEM EN
RELACIÓ AL PREACORD SUBSCRIT PER ELS CAPS D’ESTAT I DE

GOVERN DE LA UE AMB TURQUIA.

Alfonso Molina Jiménez, portaveu del grup municipal socialista, i Joan Ribas Ferrer, portaveu 
del grup municipal Guanyem, a l’empara del que estableixen els articles 91.4 i 97.3 del Reial 
Decret 2568/1986 que aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals, presenten per al seu debat al proper ple ordinari la següent

MOCIÓ AMB PROPOSTA D’ACORD

El passat 18 de març, les i els caps d’Estat i de Govern de la Unió Europea van arribar a un 
principi d’acord per posar en marxa un programa per deportar a Turquia a tots els migrants 
–incloses les persones demandants d’asil sirians i de qualsevol altra nacionalitat-, que arribin 
a la Unió Europea a través d’aquest país, a canvi que els Estats de la Unió ressituïn a un 
nombre equivalent a persones refugiades sirianes assentades ja a Turquia, i d’altres mesures 
econòmiques i polítiques a favor de l’Estat turc.

Els i les progressistes considerem que, en cas de confirmar aquest pacte, la Unió Europea 
no  estaria  respectant  els  convenis  internacionals  sobre  dret  internacionals  d’asil.  I  que 
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estaríem  assistint  a  més  a  més  al  procés  de  deconstrucció  de  la  Unió  Europea.  No 
reconeixem aquesta Europa, i creiem que no es pot fer un acord d’interessos amb Turquia 
utilitzant els drets de les persones refugiades i migrants com a moneda de canvi, perquè el 
considerem inadmissible.

Els grups signants consideram que les i els caps d’Estat i de Govern de la Unió Europea,  
davant la crisi més greu que viu des de la Segona Guerra Mundial, han signat un preacord 
immoral i de dubtosa legalitat, que, de confirmar els termes als quals hem tingut accés a 
través de les informacions recollides pels mitjans de comunicació, contravé clarament el dret 
d’asil i múltiples convenis internacionals sobre drets humans.

El  PSOE  i  Guanyem  mostren  la  seva  adhesió  a  les  peticions  d’organitzacions  no 
governamentals, Als Comissionat de l’ONU per a persones refugiades, i activistes pro drets 
humans en la  denúncia,  rebuig  i  exigència  de la  retirada  del  preacord  d’Unió  Europea i 
Turquia per a devolucions massives, així com l’exigència d’abordar amb urgència la crisi de 
les  persones  refugiades  defensant  els  drets  humans,  creant  passadissos  humanitaris, 
acollint-los  amb respecte  i  solidaritat,  i  possibilitant  l’asil  entre  els  membres  de  la  Unió 
Europea.

Per tot això, el grup municipal socialista i el grup municipal Guanyem presenten per a la seva 
aprovació la següent

Proposta d’acord:

1.- El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa mostra el seu rebuig a l’acord assolit entre les i els caps 
d’Estat i de Govern de la Unió Europea amb Turquia que contempla la devolució a Turquia de 
tots  els  migrants  –incloses  les  persones  demandants  d’asil  sirians  i  de  qualsevol  altra 
nacionalitat-, que arribin a la Unió Europea.

2.- El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa exigeix a la Unió Europea i als Estats membres donar una 
resposta  humanitària  urgent  davant  la  greu  situació  que  viuen  les  persones  refugiades, 
respectuosa amb el dret internacional d’asil  i els drets humans. En aquest sentit, insta al 
Govern de la Unió Europea i als Estats membres a la retirada de qualsevol acord, pacte, 
conveni  o  proposta  d’acció  que  no  respecti  el  dret  internacional  d’asil  o  convenis 
internacionals sobre drets humans signats per la Unió Europea.

3.-  El  Ple  de  l’Ajuntament  d’Eivissa  se  suma  al  Manifest  “Passatge  Segur”  subscrit  per 
multitud d’organitzacions socials, sindicats i partits polítics de tota Europa i, en aquest sentit,  
insta la UE i els seus Estats membres a què ordenin la creació de passadissos humanitaris, i 
que possibilitin, des del respecte, l’asil d’aquestes persones entre els 28 Estats membres de 
la Unió Europea.

Alfonso Molina Joan Ribas
Portaveu Grup Municipal Psoe Portaveu Grup Municipal Guanyem

Eivissa, 23 de març de 2016”

Intervencions:

Sra. López: Tenien aquesta moció prevista, i els darrers dies el PP va demanar presentar-la 
conjunta, fer una declaració institucional, ho veuen adient i per això la retiren de l’ordre del 
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dia.

Sra. Marí: Agraeix que retirin la moció per fer una declaració conjunta i consensuar un text  
comú. Creu que és la manera de fer-ho, ja que no tenen competències en política exterior, i 
en temes tant importants han d’anar tots a una.
Demana, si és possible, que en el punt de mocions sense proposta d’acord, es tracti primer 
la segona moció i després la primera.

Sr. Hinojo: Guanyem també participava en aquesta moció, i pensen que quants més grups 
s’afegissin seria millor i tendria més força. Sempre que sigui per millorar la situació d’aquesta 
gent que ara està patint, estant contents i que sigui ben vingut el PP.

Sr. Villalonga: Celebra que retirin la moció.

8è. Decrets i comunicacions:

8.1.- Conforme estableix l’art. 42 del RD 2568/86, de 28 de novembre, l’Alcalde dóna compte 
de que està a disposició de tots els corporatius el Llibre de Resolucions de l’Alcaldia, per al  
seu coneixement. En queden assabentats.

8.2.-  Donar compte Decret  d’aprovació de Modificació de Crèdit  2/2016, baix la modalitat 
d’incorporació de romanents de crèdit del pressupost anterior (Decret núm. 2016-0665).

Donat compte del Decret del tenor literal següent:

“DECRET.- Vist l’expedient núm. 2/2016, relatiu a la modificació de crèdits del Pressupost 
Ordinari d’aquesta Corporació per a l’any 2016, baix la modalitat d’incorporació de romanents 
de crèdit del pressupost anterior.

Considerant que segons informe emès per la Intervenció de Fons, l’expedient compleix el 
que disposen l’article 182 del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la 
LRHL i articles 47 i 48 del Reial Decret 500/90 de 20 d’abril, així com el que estableixen les 
Bases d’Execució del Pressupost General per a l’exercici 2016.

En virtut de les atribucions que m’han estat delegades mitjançant decret de data 24 de juny 
de 2015, orden l’aprovació de l’expedient, incorporant-se els següents romanents als crèdits 
del Pressupost de despeses vigent que es relacionen:

PARTIDA DENOMINACIÓ TOT.INCORP. NOVA  PARTIDA

13000-6260014
EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN POLICIA 
2014 17.329,66 € 13000-6260014

15100-6091299 APORT.JTA.COMPENSACIÓN S-5 1999 43.062,47 € 15100-6091299

15320-6090014 INVERSION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS 2014 42.955,58 € 15320-6090014

15320-6190014 INVERSION REPOSICIÓN BARRIOS EIVISSA 2014 46.990,38 € 15320-6190014

15320-6190814 INVERSIION REPOSICION VIAS PUBLICAS 2014 97.567,97 € 15320-6190814

16500-6090009 INVERSION ALUMBRADO PÚBLICO 2009 261.095,93 € 16500-6090009
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17100-6190214 INVERSION REPOS.PARQUES Y JARDINES 2014 40.000,00 € 17100-6190214

17200-6090014 ZONAS PIPICAN BARRIOS 2014 4.000,00 € 17200-6090014

24100-6220014 ESCUELA DE FORMACIÓN 2014 178.960,02 € 24100-6220014

24120-22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERV.OCUPACIO 7.000,00 € 24120-2279915

32000-6500013 NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA 2013 22.961,62 € 32000-6500013

33600-68201 INVERSIÓ 1% CULTURAL PATRIMONI 402.913,83 € 33600-6820115

34000-61900 INVERS.REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS 30.197,09 € 34000-6190015

    

  TOTAL A INCORPORAR 1.195.034,55 €  

Finançant-se aquesta incorporació de la següent manera:

A) Amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria per a
despeses generals....................................................................... 0,00 €

B) Amb els nous ingressos no previstos en el Pressupost............. 0,00 €

C) Amb els majors ingressos recaptats sobre els totals
previstos en el Pressupost........................................................... 0,00 €

D) Amb excessos de finançament i compromisos ferms
d’aportació afectats als romanents que s’incorporen:

- Amb excessos de finançament.................................................. 792.120,72 €
- Amb compromisos ferms d’aportació........................................ 402.913,83 €

----------------------

TOTAL IGUAL A LA INCORPORACIÓ DE ROMANENTS................ 1.195.034,55 €
================================================================

Sent  aquesta  resolució  ferm i  executiva,  sense  necessitat  d’ulteriors  tràmits,  per  tant  es 
procedirà per part  dels serveis de la Intervenció de Fons a introduir les modificacions de 
crèdits  aprovades  tant  en  despeses  com  en  ingressos,  en  la  comptabilitat  del  vigent 
Pressupost Ordinari d’aquesta Corporació, amb efectes immediats.

Eivissa.

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

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

8.3.- Donar  compte  Decret  d’aprovació  de  modificació  de  crèdits  per  transferències 
núm.3/2016 (Decret núm. 2016-1073).

Donat compte del Decret del tenor literal següent:
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“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. 3/2016 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

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT POSITIVES

APLICACIÓ DENOMINACIÓ AUGMENT

ÀREA DE DESPESA 2:

23101-22799 Treballs altres empreses exclusió social 14.000,00

Total Àrea de despesa 2 14.000,00

ÀREA DE DESPESA 3:

33800-48000 Premis i beques festes 1.000,00

Total Àrea de despesa 3 1.000,00

TOTAL AUGMENTS 15.000,00

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT NEGATIVES

APLICACIÓ DENOMINACIÓ DISMINUCIÓ

ÀREA DE DESPESA 2:

23101-48000 Ajudes emergència refugiats 14.000,00

Total Àrea de despesa 2 14.000,00

ÀREA DE DESPESA 3:

33800-22100 Festes populars enllumenat nadalenc 1.000,00

Total Àrea de despesa 3 1.000,00

TOTAL DISMINUCIONS 15.000,00

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

Eivissa.
     En don fe,

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

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.
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8.4.- Donar  compte Decret  d’aprovació  factures  amb nota  d’objecció  Exp.Obj.Ord.1/2016 
(Decret núm. 2016-1279). 

Donat compte del 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 1/2016 de factures amb 
reparo de l’esmentada funcionària, del tenor literal segÜent: 

“  INFORME PROPOSTA  D’INTERVENCIÓ FACTURES AMB NOTA D’OBJECCIÓ – EXP. 
OBJ.ORD 1/2016.-

A la vista de varies  factures relacionades a continuació, corresponents a diferents proveïdors 
i per diversos conceptes, per un import total de 79.984,21 € i que s’han remés a aquesta 
intervenció per a la seva tramitación: 

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

2016000001 31/01/16  U57641441 UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA 13000 22799 9.879,38

2016000002 29/02/16  U57641441 UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA 13000 22799 9.242,00

    SUMA 19.121,38

2016-1 25/01/16  53951370V AMAYA ARIAS CARLOS ANDRES 17100 21000 8.046,50

    SUMA 8.046,50

13 01/01/16  17446238W ALGARATE GOMEZ LUIS MIGUEL 17201 22799 931,70

    SUMA 931,70

1045 18/01/16  B57303471 PRONTXIO OBRAS Y PROYECTOS SL 17202 21000 1.560,90

6 28/01/16  B57373862 NAUTICA CASTAVI SL 17202 21000 1.573,00

    SUMA 3.133,90

IPD160012184 01/02/16  A07041981 VERDERA SERRA S A 33400 22609 825,00

    SUMA 825,00

2016/A/5396 07/01/16  B57059974 SONOIBIZA SL 33402 22799 5.232,12

    SUMA 5.232,12

11/2016 21/01/16  G07786981 FUND.DIOCESANA ISIDOR MACABICH 33700 22799 1.750,00

2016/04 18/02/16  G57745663 ASSOCIACIO UNA IDEA UN SERVEI 33700 22799 3.325,10

    SUMA 5.075,10

2/16 08/01/16  41458655M ELIAS LASCANO TERESA 33800 22609 3.872,00

03/2016 17/02/16  G07682784 S'ESTALO 33800 22609 2.850,00

27/2016 17/02/16  G07786981 FUND.DIOCESANA ISIDOR MACABICH 33800 22609 2.980,00

    SUMA 9.702,00

2016/A/5408 07/01/16  B57059974 SONOIBIZA SL 33800 22799 1.271,95

2016/A/5412 07/01/16  B57059974 SONOIBIZA SL 33800 22799 1.067,10

2016/A/5430 10/02/16  B57059974 SONOIBIZA SL 33800 22799 1.096,33

2016/A/5431 10/02/16  B57059974 SONOIBIZA SL 33800 22799 847,00

2016/A/5432 10/02/16  B57059974 SONOIBIZA SL 33800 22799 1.095,43

    SUMA 5.377,81

9138 31/01/16  A33912445 ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SA 43200 22799 6.735,43

9362 29/02/16  A33912445 ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SA 43200 22799 6.735,43

    SUMA 13.470,86
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GR16-00006 08/01/16  A07060270 IBIZA PUBLICIDAD SA 91201 22602 2.200,99

GR16-00007 08/01/16  A07060270 IBIZA PUBLICIDAD SA 91201 22602 3.296,04

GR16-00008 08/01/16  A07060270 IBIZA PUBLICIDAD SA 91201 22602 1.845,31

GR16-00013 08/01/16  A07060270 IBIZA PUBLICIDAD SA 91201 22602 813,12

    SUMA 8.155,46

1 02/01/16  B57276495 IBIZALINK S L 92000 22799 912,38

    SUMA 912,38

    TOTAL 79.984,21

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:

a. Quan es basi en l’insuficiència de crèdit  o el proposat no sigui l’adient.
b. Quan no haguessin estat  fiscalitzats els actes que varen donar origen a les 

ordres de pagament.
c. En els casos d’omissió a l’expedient de requisits o tràmits essencials.
d. 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.
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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 1/2016---------------
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 1/2016.-

A  la  vista  de  varies   factures  relacionades  a  continuació,  corresponents  a  diferents  
proveïdors i per diversos conceptes, per un import total de 79.984,21 € i que s’han remés a  
aquesta intervenció per a la seva tramitación: 

NÚM. FTRA. DATA NIF PROVEÏDOR
PROG

.
ECON. IMPORT

2016000001 31/01/16  U57641441 UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA 13000 22799 9.879,38

2016000002 29/02/16  U57641441 UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA 13000 22799 9.242,00

    SUMA 19.121,38

2016-1 25/01/16  53951370V AMAYA ARIAS CARLOS ANDRES 17100 21000 8.046,50

    SUMA 8.046,50

13 01/01/16  17446238W ALGARATE GOMEZ LUIS MIGUEL 17201 22799 931,70

    SUMA 931,70

1045 18/01/16  B57303471 PRONTXIO OBRAS Y PROYECTOS SL 17202 21000 1.560,90

6 28/01/16  B57373862 NAUTICA CASTAVI SL 17202 21000 1.573,00

    SUMA 3.133,90

IPD160012184 01/02/16  A07041981 VERDERA SERRA S A 33400 22609 825,00

    SUMA 825,00

2016/A/5396 07/01/16  B57059974 SONOIBIZA SL 33402 22799 5.232,12

    SUMA 5.232,12

11/2016 21/01/16  G07786981 FUND.DIOCESANA ISIDOR MACABICH 33700 22799 1.750,00

2016/04 18/02/16  G57745663 ASSOCIACIO UNA IDEA UN SERVEI 33700 22799 3.325,10

    SUMA 5.075,10

2/16 08/01/16  41458655M ELIAS LASCANO TERESA 33800 22609 3.872,00

03/2016 17/02/16  G07682784 S'ESTALO 33800 22609 2.850,00

27/2016 17/02/16  G07786981 FUND.DIOCESANA ISIDOR MACABICH 33800 22609 2.980,00

    SUMA 9.702,00

2016/A/5408 07/01/16  B57059974 SONOIBIZA SL 33800 22799 1.271,95

2016/A/5412 07/01/16  B57059974 SONOIBIZA SL 33800 22799 1.067,10

2016/A/5430 10/02/16  B57059974 SONOIBIZA SL 33800 22799 1.096,33

2016/A/5431 10/02/16  B57059974 SONOIBIZA SL 33800 22799 847,00

2016/A/5432 10/02/16  B57059974 SONOIBIZA SL 33800 22799 1.095,43

    SUMA 5.377,81

9138 31/01/16  A33912445 ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SA 43200 22799 6.735,43

9362 29/02/16  A33912445 ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SA 43200 22799 6.735,43

    SUMA 13.470,86
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GR16-00006 08/01/16  A07060270 IBIZA PUBLICIDAD SA 91201 22602 2.200,99

GR16-00007 08/01/16  A07060270 IBIZA PUBLICIDAD SA 91201 22602 3.296,04

GR16-00008 08/01/16  A07060270 IBIZA PUBLICIDAD SA 91201 22602 1.845,31

GR16-00013 08/01/16  A07060270 IBIZA PUBLICIDAD SA 91201 22602 813,12

    SUMA 8.155,46

NÚM. FTRA. DATA NIF PROVEÏDOR
PROG

.
ECON. IMPORT

1 02/01/16  B57276495 IBIZALINK S L 92000 22799 912,38

    SUMA 912,38

    TOTAL 79.984,21

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:

e. Quan es basi en l’insuficiència de crèdit  o el proposat no sigui l’adient.
f. Quan no haguessin estat  fiscalitzats els actes que varen donar origen a les  

ordres de pagament.
g. En els casos d’omissió a l’expedient de requisits o tràmits essencials.
h. 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 
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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  que  l’esmentada  relació  de  factures  no  es  pot  aprovar,  per  haver-hi  informat 
desfavorablement la intervenció i que s’ha aturat la seva tramitació.
Vist que els Regidors Delegats donen el vist i plau i la seua conformitat a que s’aboni, i en 
particular  així  ho  fan  i  ho  tornen  a  fer  aquestos  Regidors  Delegats,  per  tractar-se  de 
subministraments, de serveis, de prestacions o d’activitats que efectivament s’han prestat, 
s’han executat i s’han facturat, com es deriva de la proposta a què es remeten.
Vist  que,   tot  i  l’informe  desfavorable,  el  Sr  Interventor  comunica  que  a  les  partides 
corresponents  del   Pressupost  General  d’aquesta  Corporació   per  a  l’exercici  de  2016, 
existeix  consignació  suficient  i  adient,  a  nivell  de  vinculació,  per  atendre  les  despeses 
proposades.

Atès aquest estat de coses, els Regidors Delegats a sota signants manifesten a l’Alcaldia 
que no es mostren conformes amb aqueix informe desfavorable del Interventor i expressen 
que  aquestes  despeses  s’han  d’abonar,  tot  això  pel  fet  que  és  notori  que  aquestos 
subministraments, aquestos serveis i aquestes activitats o prestacions s’han realitzat i de tot 
això s’ha beneficiat la comunitat i el conjunt del municipi, cosa que comuniquen a l’Alcaldia 
en execució d’allò previst a l’article 217.1 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat 
per Reial Decreto legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Per tot això,
Demanem sobre la base d’aqueix article del  Text   refós,  que l’Alcaldia, ateses les seves 
competències  i  totes  les  consideracions  que  pugui  ponderar  per  tal  que  siguin  abonats 
aquestos subministraments, aquestos serveis o aquestes activitats o prestacions, i  per tal 
d’evitar  un  enriquiment  injust  o  sense  causa  de  la  pròpia  Corporació  (els  treballs  o  les 
activitats fets o prestats per les persones amb què es relaciona l’Ajuntament i no abonats per 
la Institució), resolgui la discrepància a favor del que ara es proposa.

Eivissa.

Estefanía Torres Sánchez Gloria Corral Joven
Regidora delegada de Policia Regidora delegada de Turisme
 (document signat electrònicament al marge) (document signat electrònicament al marge)

Montserrat García Cuenca José Juan Tur cardona
Regidora delegada Jardins, platges i Regidor delegat de Cultura
Centre Protecció animal (document signat electrònicament al marge)
(document signat electronicament al marge)          

Agustín Perea Montiel Ildefonso Molina Jiménez
Regidor delegat Joventut i Festes Regidor delegat  Admó.General 
(document signat electronicament al marge)       (document signat electrònicament al marge)”

Vist l’informe emès pels serveis jurídics de la Corporació al respecte, pel present 

RESOLC:

PRIMER.- Resoldre les discrepàncies formulades entre l’informe emès per la Interventora 
Acctal. i el regidors afectats a favor d’aquests, tenint en compte que els subministraments, 
serveis, activitats i prestacions objecte de les factures que es tracten han estat realitzats i el  
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no pagament  dels  mateixos suposaria  un enriquiment  injust  o  sense causa de la  pròpia 
Corporació.

SEGON.- Procedir  a  l’aprovació  de  les  factures  de  referència,  segons  el  detalll  que  es 
relaciona a continuació:

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

2016000001 31/01/16  U57641441 UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA 13000 22799 9.879,38

2016000002 29/02/16  U57641441 UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA 13000 22799 9.242,00

    SUMA 19.121,38

2016-1 25/01/16  53951370V AMAYA ARIAS CARLOS ANDRES 17100 21000 8.046,50

    SUMA 8.046,50

13 01/01/16  17446238W ALGARATE GOMEZ LUIS MIGUEL 17201 22799 931,70

    SUMA 931,70

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

1045 18/01/16  B57303471 PRONTXIO OBRAS Y PROYECTOS SL 17202 21000 1.560,90

6 28/01/16  B57373862 NAUTICA CASTAVI SL 17202 21000 1.573,00

    SUMA 3.133,90

IPD160012184 01/02/16  A07041981 VERDERA SERRA S A 33400 22609 825,00

    SUMA 825,00

2016/A/5396 07/01/16  B57059974 SONOIBIZA SL 33402 22799 5.232,12

    SUMA 5.232,12

11/2016 21/01/16  G07786981 FUND.DIOCESANA ISIDOR MACABICH 33700 22799 1.750,00

2016/04 18/02/16  G57745663 ASSOCIACIO UNA IDEA UN SERVEI 33700 22799 3.325,10

    SUMA 5.075,10

2/16 08/01/16  41458655M ELIAS LASCANO TERESA 33800 22609 3.872,00

03/2016 17/02/16  G07682784 S'ESTALO 33800 22609 2.850,00

27/2016 17/02/16  G07786981 FUND.DIOCESANA ISIDOR MACABICH 33800 22609 2.980,00

    SUMA 9.702,00

2016/A/5408 07/01/16  B57059974 SONOIBIZA SL 33800 22799 1.271,95

2016/A/5412 07/01/16  B57059974 SONOIBIZA SL 33800 22799 1.067,10

2016/A/5430 10/02/16  B57059974 SONOIBIZA SL 33800 22799 1.096,33

2016/A/5431 10/02/16  B57059974 SONOIBIZA SL 33800 22799 847,00

2016/A/5432 10/02/16  B57059974 SONOIBIZA SL 33800 22799 1.095,43

    SUMA 5.377,81

9138 31/01/16  A33912445 ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SA 43200 22799 6.735,43

9362 29/02/16  A33912445 ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SA 43200 22799 6.735,43

    SUMA 13.470,86

GR16-00006 08/01/16  A07060270 IBIZA PUBLICIDAD SA 91201 22602 2.200,99

GR16-00007 08/01/16  A07060270 IBIZA PUBLICIDAD SA 91201 22602 3.296,04

GR16-00008 08/01/16  A07060270 IBIZA PUBLICIDAD SA 91201 22602 1.845,31

GR16-00013 08/01/16  A07060270 IBIZA PUBLICIDAD SA 91201 22602 813,12

    SUMA 8.155,46

1 02/01/16  B57276495 IBIZALINK S L 92000 22799 912,38

    SUMA 912,38

    TOTAL 79.984,21
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Eivissa.

   En don fe,

        L’ALCALDE-PRESIDENT,     EL SECRETARI ACCTAL.,

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

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

8.5.- Donar  compte  remissió  execució  Pressupostaria  4t  trimestre  exercici  2015  de 
conformitat amb l'establert a l'Ordre HAP/2105/2012 (Exp. Relacionat 4255/2016). 

Donat compte dels documents sobre execució pressupostària del 4t trimestre de 2015, dels 
tenors literals següents:
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Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

8.6.- Donar compte remissió informació corresponent al Pressupost General de la Corporació 
per a l'exercici 2016 (Ordre HAP/2105/2012, de 1 de octubre) (Exp. relacionat 4554/2016). 

Donat compte del Decret del tenor literal següent:
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Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

9è. Mocions sense proposta d'acord:

Sr. Ruiz: Accepten la proposta de la Sra. Marí per tal que la moció núm. 2 es tracti en primer  
lloc.
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9.2.- Moció del grup municipal Popular, de control sobre els plans presents i futurs de l'actual 
equip de govern per a la societat pública "Iniciatives Municipals de Vila, S.A. (IMVISA)

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ DE CONTROL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE 
L'AJUNTAMENT D'EIVISSA SOBRE ELS PLANS PRESENTS I FUTURS DE

L'ACTUAL EQUIP DE GOVERN PER A LA SOCIETAT PÚBLICA 'INICIATIVES 
MUNICIPALS DE VILA, S.A. (IMVISA)

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

'Iniciatives Municipals de Vila, S.A.' (Imvisa) és una Societat Anònima de capital públic que 
depèn de l'Ajuntament d'Eivissa. El seu Consell Executiu ho integren els mateixos membres 
del Ple, assegurant així el ple control per part de l'Administració Pública. El seu objecte és 
promoure  les  grans  obres  i  projectes  públics  sense  haver  d'usar  de  la  maquinària 
administrativa.

La  societat  mixta  Iniciatives  i  Transformacions  Urbanes  S.  A.,  Itusa,  que  integraven  la 
constructora Bruesa i  l'Ajuntament d'Eivissa a través de l'empresa pública Imvisa,  va ser 
dissolta al desembre de 2014.  Aquesta empresa va ser creada per l'equip de govern de 
PSOE-ExC per desenvolupar el projecte Eivissa Centre i transformar el centre de la ciutat.

La intenció del Partit Popular era liquidar també l'empresa pública quan fos possible i, a tals 
efectes,  es  va  desenvolupar  un  pla  d'actuació.  Precisament  per  equilibrar  la  situació  de 
Imvisa,  la  capital  inicial  de  la  qual  s'havia  vist  reduït,  la  Junta  General  d'accionistes  va 
aprovar una ampliació de capital per la qual el Consistori cedia a la societat un solar valorat 
en 4 milions d'euros. El Ple de l'Ajuntament també va adoptar un acord per baixar entre un 10 
i un 15 per cent els preus dels habitatges de la promoció del carrer és Cubells i es va prendre 
la decisió de baixar també els preus dels habitatges del carrer és Jondal. 

Aquestes gestions del Partit Popular han tingut continuïtat en els primers mesos del present 
mandat però es desconeix quins són els plans de l'actual equip de Govern sobre aquesta 
societat, si estan elaborant un pla econòmic que determini les actuacions que es van a dur a 
terme o què es pensa fer amb una empresa que des que es va crear solament ha tingut 
pèrdues.

No podem deixar d'esmentar l'actuació del segon Tinent d'Alcalde i responsable municipal 
d'Habitatge  en  l'última  Junta  General  de  Imvisa  quan  va  desaprofitar  almenys  tres 
oportunitats per explicar a tots els veïns d'Eivissa els seus plans sobre aquesta Societat, 
limitant-se a assenyalar que "l'equip de Govern no té res més a dir" i que "són els comptes  
d'una legislatura que ells no estaven”.

Per tot això, el Grup Municipal del Partit  Popular de la Ciutat d'Eivissa, presenta aquesta 
moció de control per tal de conèixer tots els aspectes relatius als plans de present i de futur 
de l'equip de Govern per a aquesta societat pública i, en concret:
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1º)  Quant temps seguirà incomplint  l'Ajuntament la Llei  al  no ampliar  el  capital  social  de 
l'empresa o dissoldre-la?

2º) Han registrat el terreny que arreglaria de facto la situació de fallida tècnica de la societat?

3º) Quins plans de futur tenen per a la mateixa en cas de no dissoldre-la, especificant al fet  
que es va a dedicar i com va a obtenir el finançament necessari per al seu nou, si escau, 
objecte social?

En Eivissa, 23 de març de 2016
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

Sgt. Virginia Marí Rennesson”

Intervencions:

Sra.  Fajarnés: Volen  saber  que  passarà  amb  l’empresa  IMVISA,  si  es  dissoldrà,  si 
continuarà, si hi haurà aportació per part de l’Ajuntament per fer front als préstecs. Quines 
actuacions s’han portat a terme. Si tenen preparat un pla econòmic que determini el que 
pretenen portar a terme al llarg d’aquest any.

Sr. Villalonga: També sent curiositat per saber que faran amb IMVISA.

Sr. Ribas: Si volia saber tantes coses ho hauria d’haver posat i hauria buscat la informació, 
perquè ha fet més preguntes en el Ple de les que posa la moció. Ara li contestarà a les 
preguntes de la moció.

1. Que tenguin coneixement no incompleixen la llei, segons tots els informes que tenen.
2. El terreny està registrat en data 17 de desembre de 2015.
3. Estan intentant equilibrar els balanços de l’empresa, solucionant problemes, pagant 

factures. El que faran amb IMVISA ho avaluaran quan tenguin l’empresa amb un estat 
més adequat, i si pot ser amb totes les factures i compromisos pagats.

Sra. Fajarnés: Quan el PP va sortir del govern, l’empresa estava amb una balanç positiu, 
perquè havien aportat un solar de 4 milions d’euros que s’havia d’inscriure. Per un motiu o 
l’altre fins el desembre no es va poder incorporar.
Per altra banda, han tengut nou mesos i mig per determinar si volen dissoldre l’empresa, o si  
volen  continuar  fent  vivendes,  o  alguna  cosa  relacionada  amb  el  benestar  social  dels 
ciutadans de Vila.
El PP al llarg dels darrers nou mesos de legislatura, va adoptar un acord d’aquest Ple que 
era baixar el preu de les vivendes i es varen anar venent progressivament. Veu que estan 
amb una empresa totalment parada, no hi ha perspectives de futur. Li sap mal perquè deien 
que era una de les prioritats de l’equip de govern el benestar social dels ciutadans de Vila.
A la Comissió li va dir al Sr. Ribas que si presenten un pla econòmic, sap que segurament  
poden arribar a idees conjuntes.

Sr.  Villalonga: Una entitat  com IMVISA que ha set  la ferramenta  especuladora  d’aquest 
Ajuntament,  el  seu  punt  de  vista  és  que  es  liquidi  de  la  millor  manera  possible  per  a 
l’Ajuntament.  També  estaria  bé  que  algun  dia  s’expliquessin  irregularitats  que  hi  ha 
relacionades amb IMVISA.

Sr. Ribas: No li consent a la Sra. Fajarnés que digui que estan aturats perquè no és veritat.  
Tot el contrari, per poder funcionar varen haver de contractar un administratiu, perquè no hi 
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havia cap persona que atengués el telèfon. Segueixen treballant acabant de vendre els pisos 
que tenen, fent tots els tràmits que s’han de fer davant notari i davant l’IBAVI, estan pagant 
factures que no les ha provocat l’actual equip de govern.
Hi ha una altra qüestió, que no és positiu ni ha de ser viable per a l’Ajuntament, posar a la 
venda uns solars quan encara no està aprovat el PGOU perquè pot canviar molt el valor, i el 
que estan intentant és que, per a benefici de la ciutadania de Vila, se’ls hi pugui treure el 
màxim valor possible.

9.1.- Moció del grup municipal Movimiento Ciudadano EPIC, de control sobre irregularitats 
detectades en la Policia Local.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz 

del Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza, 

quiere hacer llegar a Vd. la siguiente MOCIÓN DE CONTROL para ser incluida en el Orden 

del Día del próximo Pleno.

MOCION DE CONTROL SOBRE IRREGULARIDADES DETECTADAS EN LA 

POLICIA LOCAL

Esta moción pretende conocer los hechos relativos a la comisión de irregularidades 
en  la  policía  local  de  Eivissa  y  que  han  sido  puestos  de  manifiesto  en  un  juicio  entre 
miembros  de  este  colectivo  celebrado  hace  pocos  días.  Entre  otras  cuestiones,  deben 
aclararse:

 El cobro y computación de horas extras que no se han efectuado realmente.

 El cobro durante un año de un plus de nocturnidad.

 El hecho que algunos agentes empleasen el horario laboral en cuestiones privadas, 
como por ejemplo el estudio.

 Realización de horas extras de confianza. ¿Se siguen realizando? ¿Cuantas se han 
efectuado cada año,  durante los últimos diez  años? ¿Qué agentes  las efectúan? 
¿Donde se anotan? ¿Quién y como efectúa el control pertinente?

 Horas extras que no se plasman en la hoja de servicio: ¿desde cuándo se efectúa 
esta práctica? ¿A qué agentes afecta? ¿Cuántas horas/año no se computan? ¿Se 
siguen  otorgando  horas  extras  que  no  se  plasman  en  la  hoja  de  servicio?  Esta 
práctica, ¿cumple la legalidad?

 ¿Qué  medidas  proponen  para  corregir  estas  irregularidades  y/o  recuperar  los 
importes indebidamente abonados?
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 En relación a la denuncia por parte de un ciudadano a través del soporte Línea verde, 
sobre  un  agente,  por  beber  alcohol  estando  de  servicio:  ¿Qué  acciones  ha 
emprendido este Ayuntamiento para aclarar los hechos y qué medidas ha efectuado?

Eivissa, a 22 de Marzo de 2016

Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr. Villalonga: El motiu d’aquesta moció, ja que l’equip de govern no ha donat explicacions, 
és una notícia apareguda en premsa el dia 18 de març, en la qual pareix ser que s’està  
jutjant a un agent per una denuncia que li ha formulat un altre agent, i en aquest mateix judici  
ha aparegut una sèrie d’informació bastant rellevant, relacionada amb la possible comissió 
d’irregularitats a la Policia Local.  Presenta un llistat de preguntes a la Sra. Torres,  que li 
agradaria que les contestés i que deixés tancat el tema avui, sobre que ha passat i  que 
pensen fer.

Sra. Marí: És un tema que està judicialitzat, que creu que tendrien que esperar la resolució 
del Jutge, però si té que donar la raó de què és important aclarir que ha passat i que es farà, 
per no posar en dubte la professionalitat de tots els funcionaris de la casa, que es mereixen 
el major dels respectes per part del grup Popular.

Sra. Torres: Ha presentat una moció amb una bateria de preguntes, algunes tant genèriques 
que és impossible contestar-les. No concreta la persona, ni  l’espai temporal, ni les hores 
d’aquestes suposades hores extres que diu que s’han efectuat dins de la policia local. Aquest 
tipus d’afirmacions li pareixen molt arriscades, i creu que estan manques de responsabilitat 
política. Totes aquestes dades el Sr. Villalonga, les ha tret d’un judici que es va celebrar fa un 
parell de setmanes, per una demanda que un policia local va posar a un altre policia local,  
per injuries i calumnies.
Pensa  que  han  de  cautelosos,  que  han  d’esperar  que  hi  hagi  una  sentència  ferma,  es 
procedirà  a  obrir  un  expedient  disciplinari,  si  verdaderament  existeixen  aquestes 
irregularitats.
Les hores extraordinàries estan regulades en el pacte de funcionaris, i en el pacte intern de 
la policia local. El Sr. Villalonga diu que no apareixen els fulls de servei, és perquè hi ha 
hores  extraordinàries  que  es  preveuen  i  altres  que  no  es  poden  preveure.  Les  que  es 
preveuen són les que tenen que veure amb actes esportius, i aquestes si que apareixen en 
els fulls de servei. Les que no es poden preveure no apareixen en els fulls de servei, però sí 
es fa un butlletí d’incidències, amb el vist-i-plau del seu superior jeràrquic, i aquestes poden 
ser perquè hi hagi una prolongació de la jornada, també poden ser per assistències judicials, 
o aquelles que ordena el cap perquè s’hagi de fer un treball específic. És a dir, totes les 
hores extraordinàries estan regulades, hi ha un superior jeràrquic que les autoritza.
En contestació a la pregunta que fa, en relació a la denuncia d’un ciutadà, a través de la línia 
verda, a un policia. Després de rebre l’informa de prefectura, ha ordenat l’obertura d’una 
informació  reservada per  investigar  els  fets,  i  què en funció  d’aquesta  investigació  si  es 
determina que hi ha responsabilitat, si s’ha d’obrir un expedient disciplinari s’obrirà.

Sr. Villalonga: No afirma res, és una moció de control. Ha agafat una notícia de premsa i  
pregunta a l’equip de govern que ha passat. Pel que li diu la Sra. Torres pensa que no saben 
res del que ha passat, o relativament poc. Repassarà una altra vegada tot el que li ha dit la 
Sra.  Torres,  demanar-li,  d’aquí  a finals d’abril,  tota la  documentació que consideri  oportú 
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sobre els torns. No es dona per contestat, ja tornarà a plantejar aquest tema en un altre 
moment.

Sra. Torres: El Sr. Villalonga ha tengut coneixement d’uns fets a través d’una demanda per 
injuries i calumnies, i per a ell té veracitat. Això és del l’any 2011, demana les hores extres de 
deu anys enrere. Totes les hores extraordinàries venen firmades pel cap, i dona fe de què 
aquest senyor està fent bé la seua feina.
Si el Sr. Villalonga ho vol concretar en aquest assumpte d’aquest judici específic, que es va 
celebrar fa un parell de setmanes, han d’esperar la sentència en ferma a veure que passa.  
S’ha d’anar en compte amb aquestes coses perquè es fa mal.

10è. Precs i preguntes:

10.1.- Sra. Marí: Preguntes: 1. Saben quan s’enderrocarà el darrer tram de sa Graduada?
2. Se sap alguna cosa del nou projecte de la canalització de l’emissari?
Precs: 1. Demana que tornin a arreglar el pàrking de Cas Dominguets, perquè torna a estar 
en molt mal estat.
2. Sap que és difícil, però demana que, cara a l’estiu, a la parada de l’antiga delegació del 
govern, intentin posar algun tipus de ombra més i també algun banc més.

10.2.-  Sr.  Minchiotti: Preguntes:  1.  Hi  ha  alguna  data  concreta  perquè  es  reuneixi  el 
Consorci Patrimoni, ja que no s’ha reunit des del mes de setembre passat?
2. Perquè s’han donat subvencions directes a varies Associacions de Vesins, fora del que és 
la convocatòria anual?
Prec:  Demana  que  consti  en  Acta  l’agraïment  del  grup  popular  a  la  ciutadania,  que  va 
permetre que les passades processons de Setmana Santa fossin un èxit, a pesar de les 
traves de l’actual equip de govern, basades en el tema de la banda municipal, i en l’anul·lació 
del servei d’autobús d’Es Soto a Vara de Rey.

10.3.- Sr. Varela de Limia: Prec: Tenen queixes de vesins de les zones del bulevard d’Abel 
Matutes  i  d’Es  Pratet,  de  què  a  les  nits  s’hi  reuneixen  colles  d’al·lots  amb  begudes 
alcohòliques, amb música alta, i ho deixen tot brut. Demana si la policia local hi pot passar 
per controlar-ho.

10.4.- Sr. Villalonga: Preguntes: 1. Han arribar a algun tipus d’acord amb l’empresa que 
organitza el Summit? Sin finalment se celebra quins serien els límits acústics?
2. Existeix algun tipus de conveni antre l’Ajuntament, Consell i l’Ibiza Gran Hotel, per pagar 
part del cobriment del Torrent de Sa Llavanera?
3.  Els  diferents expedients sancionadors  que s’obriren la  temporada turística  passada,  a 
empreses de lloguer de vehicles, en quina situació es troben cadascun d’ells?
Prec: Demana que en els Plens l’equip de govern moderi el seu to, a l’hora de fer valoracions 
personals.

Sra. López: Contesta a la pregunta 1. de la Sra. Marí. Van parlant regularment amb ells. Se 
suposa  que ha de ser  els  propers  dies.  Demà trucarà  per  parlar  amb ells,  si  vol  li  pot 
comunicar la nova informació que tengui.
En relació al prec de Cas Dominguets. Han demanat pressupostos i està previst que estigui 
arreglat els propers dies.

Sr. Molina: Contesta a la pregunta 3. del Sr.  Villalonga. Si es refereix a alguna empresa 
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concreta de lloguer, li agrairia que li ho digués, perquè si va al departament de sancions i  
pregunta per empreses de lloguer, com que no estan tipificades per epígrafs és complicat 
saber-ho.  Si  li  passa  la  relació  dels  expedients,  pot  anar  directament  a  preguntar  al 
departament de sancions.
Sobre  el  prec  del  Sr.  Villalonga.  Alguns  en  aquest  costat  també  se  senten  ofesos  per 
qualificatius que el Sr. Villalonga reparteix generosament. Si es modera els altres també es 
moderaran.

Sra. Boned: Contesta a la pregunta 2. del Sr. Minchiotti. No entén molt bé el que li pregunta 
de les subvencions. Amb els vesins hi ha dos tipus de subvencions. La primera és per al 
lloguer  dels  locals.  L’Ajuntament  té  convenis  de  cessió  d’ús,  a  algunes associacions  de 
vesins, espais que són municipals, com que no en tenen molts, altres associacions tenen 
dret  de rebre una subvenció per lloguer,  per estar en la mateixa posició que les demés. 
Aquestes subvencions s’han tret a primers d’any com varen dir, i és la única subvenció que 
ara  mateix  han  donat.  Tenen  a  punt  de  publicar  les  subvencions  per  activitats  que són 
diferents.

Sra. Corral: Contesta a la pregunta 1. del Sr. Villalonga. Fa tres dies que ha tengut lloc la 
primera reunió, entre els tècnics de so dels promotors del Summit i el tècnic de l’Ajuntament.  
Estan esperant que els hi passin un informe, i també de què, per part dels organitzadors del 
Summit, els hi passin un diagrama que presentaren de com quedaria la qüestió del so. En el  
moment que ho rebin l’hi faran arribar.

Sr. Tur Cardona: Contesta a la pregunta 1. del Sr. Minchiotti. A la Comissió ja li va dir que 
estaven fent feina per intentar convocar-lo quan abans millor. Espera que sigui el mes d’abril 
quan es pugui convocar,  ja tendran la documentació preparada i  podran fer la Junta del 
Consorci.

Sra.  Garcia: Contesta  a  la  pregunta  2.  de  la  Sra.  Marí.  El  projecte  de  l’emissari  el  va 
encarregat el Govern no l’Ajuntament, però pensa que deu estar quasi acabat, sinó ho està 
ja.  Des de la  regidoria de Medi  Ambient,  tenien previst  sol·licitar  informació per escrit  la 
setmana que ve.

Sr. Ruiz: Contesta al Sr. Minchiotti sobre el prec de Setmana Santa. Des d’aquesta Alcaldia 
no s’ha donat cap instrucció en contra del bus. Se n’assabentaren perquè els hi varen dir 
igual que al Sr. Minchiotti. Tot el que s’ha demanat, per al bon funcionament de la Setmana 
Santa, excepte el tema de la banda, s’ha accedit.

10.5.- Preguntes escrites del portaveu del grup municipal EPIC, Sr. Villalonga, del tenor literal 
següent:

“PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL 
MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA, 

PARA SER CONTESTADAS EN LA PRÓXIMA SESIÓN PLENARIA.

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

de Eivissa, en base al artículo 97 del RD 2568/1986 ROF.
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1. En  relación  al  proyecto  cultural  presentado  por  este  Ayuntamiento  a  FUNDATUR 
solicitando subvención para el mismo:

a. ¿Cual ha sido la decisión de FUNDATUR al respecto?

b. ¿Qué importe ha otorgado para financiar este proyecto?

c. ¿Por qué motivo no se ha entregado copia de este proyecto solicitada por este 
grupo municipal?

2. En relación al IMS 2015:

a. ¿Cuál fue la contribución del Ayuntamiento por conceptos y costes?

b. ¿Cuál  fue  la  repercusión  económica  detallada  de  dicho  evento  para  el 
municipio?

c. ¿Por qué no se han entregado copia de la documentación solicitada?

Eivissa, a 22 de Marzo de 2016

Fdo. Antonio Villalonga Juan”

Contestació  escrita  del  regidor  de  Cultura  i  Patrimoni,  Sr.  Tur  Cardona,  del  tenor  literal 
següent:

“En relació a la sol·licitud de 23 de març de 2016 de conèixer la decisió de Fundatur en 
relació a la subvenció del projecte de rehabilitació de les muralles d’Eivissa i l’import de la 
mateixa l’hi comunic que Fundatur encara no ha transmès a l’Ajuntament cap informació al 
respecte i ha indicat que farà arribar la resposta a aquesta institució en el moment en la que 
es produeixi..

José Juan Tur Cardona,
Regidor de Cultura i Patrimoni
Eivissa, 30 de març de 2016”

Ara es fa entrega de les contestacions escrites a les preguntes pendents del Ple de febrer,  
dels tenors literals següents:

“Arrel  l’acord  entre  l’Ajuntament  d’Eivissa  i  l’APB  per  actuacions  al  port,  un  dels  punts 
acordats referents a l’ús de l’edifici diu així “aquest haurà de cobrir únicament l’objectiu de 
donar els serveis propis de la concessió, sense que estigui previst  qualsevol altre ús que 
suposi una competència directa per als comerciants del port”.

Elena López Bonet,
Tinent d’Alcalde Urbanisme i Vies Públiques
Eivissa, 31 de març de 2016”

“En relación con su pregunta  sobre  los avances en el  control  horario  de los empleados 
públicos, paso a contestar lo siguiente:
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Esta pregunta ya se contestó en el mes de noviembre de 2015 y no ha habido ningún avance 
al respecto.

Sgt. Estefanía Torres Sánchez
Regidora de Seguretat Ciutadana i
Recursos Humans

Eivissa, de 29 de marzo de 2016”

“En  relación  con  su  pregunta  sobre  los  avances  en  la  elaboración  de  la  RPT,  paso  a 
contestar lo siguiente:

En este momento se está elaborando el  pliego de prescripciones técnicas y el  pliego de 
prescripciones administrativas.

Sgt. Estefanía Torres Sánchez
Regidora de Seguretat Ciutadana i
Recursos Humans

Eivissa, de 29 de marzo de 2016”

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