
  

  

 ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PLN/2017/1  El ple  

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  26 / de gener / 2017  

Durada  Des de les 9:00 fins a les 15:10 hores  

Lloc  Saló de Sessions d'aquest Ajuntament  

Presidida per  Rafael Ruiz González  

Secretari  Joaquim Roca Mata  

  

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ  

DNI Nom i Cognoms Assisteix 

41460638X Agustín Perea Montiel SÍ 

41454357P Antonio Villalonga Juan SÍ 

46950402L Elena López Bonet SÍ 

41451362A Estefanía Torres Sánchez SÍ 

50150552H Gloria Corral Joven SÍ 

19852004Z Ildefonso Molina Jiménez SÍ 

41458482Q Jacobo María Varela de Limia Chorda SÍ 

41441502X Joan Tur Ripoll SÍ 

33941394H Joaquim Roca Mata SÍ 

41450655D Jose Juan Tur Cardona SÍ 

75225460G Juan Flores Jiménez SÍ 

47257000G Juan José Hinojo Domene SÍ 

41444075F Juan Ribas Ferrer SÍ 



  

  

41448767F Lourdes Cardona Ribas SÍ 

47256817M Maria Fajarnés Costa SÍ 

41456040N Maria del Carmen Boned Verdera SÍ 

41444981Q Maria del Carmen Fuster Ferrer SÍ 

41438341T Montserrat Garcia Cuenca SÍ 

52478075X Pablo Garriz Galvan SÍ 

41461278Y Rafael Ruiz González SÍ 

76081506J Vicenta Mengual Lull SÍ 

41441690Z Virginia Marí Rennesson SÍ 

46238230L Álex Minchiotti Fábregas SÍ 

 

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

 

A) PART RESOLUTIVA  

 

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

Favorable Tipus de votació: Ordinària  
 
Unanimitat 

 
Per unanimitat s'acorda l'aprovació de l'Acta núm. 12/2016, ordinària de data 27 
d'octubre. 
 
Sr. Villalonga: A la web no estan penjades totes les actes del plens, falta la número 10. 

  

Sr. Ruiz: Com veu que les mocions dels grups municipals Popular i EPIC són molt 
semblants, proposa al Ple el debat conjunt. votar els punts per separat, essent 
acceptada la proposta.  

 

 

2.- Moció del Grup Municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal que s'acordi 
mantenir el nom actual del Passeig de Vara de Rey. 

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària 
 



  

  

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

A favor Antonio Villalonga Juan 
Jacobo María Varela de Limia Chorda 
Joan Tur Ripoll 
Juan Flores Jiménez 
Lourdes Cardona Ribas 
Maria Fajarnés Costa 
Pablo Garriz Galvan 
Virginia Marí Rennesson 
Álex Minchiotti Fábregas 

En contra Agustín Perea Montiel 
Elena López Bonet 
Estefanía Torres Sánchez 
Gloria Corral Joven 
Ildefonso Molina Jiménez 
Jose Juan Tur Cardona 
Juan José Hinojo Domene 
Juan Ribas Ferrer 
Maria del Carmen Boned Verdera 
Montserrat Garcia Cuenca 
Rafael Ruiz González 
Vicenta Mengual Lull 

Abstencions --- 

Absents --- 

 
Donat compte de la moció del tenor literal següent: 

 
“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del 

Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza, 
al amparo del art. 87 de la ley 20/2006, de 15 de diciembre, 

Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares 
 

EXPONE 
 
Que en la actualidad el equipo de gobierno formado por PSOE-GUANYEM, está 
efectuando una consulta ciudadana, inicialmente sin carácter vinculante, sobre el 
cambio de nombre del Passeig de Vara de Rey a Passeig de s’Alamera. 
 
Que al ibicenco Joaquin Vara de Rey, único general fallecido por heridas de guerra en la 
contienda de Cuba de 1898, el Ayuntamiento de Eivissa por su heroica defensa de El 
Caney, le otorgó el título de Hijo Ilustre de la Ciudad, así como el nombre de una calle, 
seleccionada en primer lugar una vía paralela al Rastrillo y eligiéndose finalmente el 
incipiente paseo situado en la zona denominada “sa Tarongeta”. Además, se le dedicó 
un monumento nacional financiado por suscripción popular e inaugurado por el rey 
Alfonso XIII. 
Que el nombre propuesto “Passeig de s’Alamera”, corresponde a un barbarismo 
impropio de del catalán de Eivissa, aunque esté reconocido el empleo de barbarismos 



  

  

como topónimos. Esta palabra ya se usa para denominar el barrio, con lo que se 
perdura en el tiempo. 
 
Que el cambio de nomenclatura de una calle y más de una tan céntrica, con tantos 
negocios y vecinos, comporta graves molestias en relación al “papeleo” a efectuar por 
los mismos, generando gastos totalmente innecesarios. 
 
Que la denominación de Passeig de Vara de Rey ha persistido durante 112 años, sin 
existir polémica alguna al respecto, inclusive durante la transición democrática, periodo 
en el que se procedió a cambiar el nombre de varias calles con la colaboración del 
Institut d’Estudis Eivisencs, siendo preciso que el equipo de gobierno manifieste de 
forma explícita su opinión al respecto. 
 
Es por lo que se 
 

SOLICITA 
 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

El Ayuntamiento de Eivissa acuerda mantener el nombre actual del Passeig de Vara de 
Rey. 

 
Eivissa, a 18 de enero de 2017 

Antonio Villalonga Juan” 

 

3.- Moció del Grup Municipal Popular, amb proposta d'acord, per mantenir l'actual 
denominació del Passeig de Vara de Rei i establir un sistema de majoria 
qualificada per l'aprovació de nova nomenclatura i/o del canvi de denominació de 
les vies i espais públics de la ciutat. 

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària 
 
A favor: 9, En contra: 12, Abstencions: 0, Absents: 0 

 

A favor Antonio Villalonga Juan 
Jacobo María Varela de Limia Chorda 
Joan Tur Ripoll 
Juan Flores Jiménez 
Lourdes Cardona Ribas 
Maria Fajarnés Costa 
Pablo Garriz Galvan 
Virginia Marí Rennesson 
Álex Minchiotti Fábregas 



  

  

En contra Agustín Perea Montiel 
Elena López Bonet 
Estefanía Torres Sánchez 
Gloria Corral Joven 
Ildefonso Molina Jiménez 
Jose Juan Tur Cardona 
Juan José Hinojo Domene 
Juan Ribas Ferrer 
Maria del Carmen Boned Verdera 
Montserrat Garcia Cuenca 
Rafael Ruiz González 
Vicenta Mengual Lull 

Abstencions --- 

Absents --- 

 
Donat compte de la moció del tenor literal següent: 

 
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT 

D'EIVISSA PER MANTENIR L'ACTUAL DENOMINACIÓ DEL PASSEIG DE VARA DE 
REI I ESTABLIR UN SISTEMA DE MAJORIA QUALIFICADA PER L'APROVACIÓ DE 

NOVA NOMENCLATURA I / O DEL CANVI DE DENOMINACIÓ DE LES VIES I 
ESPAIS PÚBLICS DE LA CIUTAT 

 
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 
 

Cada municipi té la seva pròpia normativa per batejar els seus carrers, avingudes, 
plaçes i parcs. No obstant això, aquest tràmit no és del tot independent, ja que també 
influeixen lleis estatals, com la de Memòria Històrica. 
 
L'Ajuntament d’Eivissa ha despertat la polèmica a l'anunciar el possible canvi del nom 
del Passeig de Vara de Rei -actualment en obres per a la seva reforma- per el topònim 
de s’Alamera. Així, l’actual equip de Govern va anunciar públicament que demanaria 
l'opinió dels residents empadronats al municipi sobre aquest possible canvi de nom a 
través d'una enquesta al portal de participació ciutadana (participa.ibiza.es). 
 
Els comerciants del Passeig de Vara de Rei ja s'han pronunciat gairebé unánimente en 
contra de la proposta de canvi de nom que planteja l'Ajuntament. Els comerços del 
passeig són els que més directament es veurien afectats pel canvi. Respecte a la resta 
de veïns del municipi, resulta curiós que la consulta ciutadana posada en marxa per 
l'Ajuntament (que, amb un centenar i mig de vots emesos -el que representa el 0,3 per 
cent del padró d'Eivissa- s'ha mantingut en un 55% a favor de nom de s'Alamera i un 
45% a favor de antenir l'actual) obté resultats molt diferents en enquestes organitzades 
pels mitjans de comunicació locals. Així, la mateixa pregunta obtenia un 65% sobre 
1.791 votants a favor de mantenir el nom de Vara de Rei mentre que només un 34,5% 



  

  

donava suport el canvi en un sondeig realitzat a través de la pàgina web de Diario de 
Ibiza. 
 
L'habitual de les normatives locals és que segueixin una sèrie de criteris comuns a 
l'hora d'assignar i denominar les vies. El canvi en el nom d'un carrer pot produir-se per 
exigències urbanístiques, per exemple, en convertir una via en una avinguda o 
peatonalizarla. Una altra raó freqüent és l'existència de carrers amb noms repetits. 
Aquesta duplicitat pot portar a confusió al ciutadà, el que empeny a l'ajuntament a 
canviar el nom d'una de les dues vies. 
 
Al nostre país és freqüent que una administració local variï la nomenclatura per 
‘circumstàncies excepcionals justificades’. Amb això, la llei es refereix a aquells espais 
urbans que fan al·lusió a personatges importants d'una ciutat o a institucions rellevants. 
També es pot commemorar un fet notable, per exemple, el carrer de les Víctimes del 
Terrorisme, a Salamanca. 
 
Igual que hi ha uns principis bàsics per a reglar el canvi de nom d'un carrer, també n'hi 
ha per triar la seva nova identitat. Les ordenances municipals aposten per intentar 
mantenir l'apel·latiu de l'espai urbà. Això es deu a l'ús habitual que els ciutadans han fet 
d'ell, i per l'impacte que aquesta modificació pugui tenir sobre comerços o altres 
establiments propers. 
 
A més, l'assignació de la nomenclatura es relaciona amb la toponímia de la ciutat, és a 
dir, que s'han de tenir en compte les característiques culturals i socials del lloc, fins i tot 
les influències històriques que han marcat el desenvolupament urbanístic. 
 
El canvi de denominació d'un carrer ocasiona molèsties per als veïns i la gestió del 
canvi resulta costosa. És el ciutadà el que ha de prendre el treball d'informar la Policia 
(DNI), Guàrdia Civil (permís d'armes per a caça), Trànsit (permís de circulació dels 
vehicles i permís de conduir), Seguretat Social (targeta sanitària), ambulatori (la teva 
residència a efecte de comunicacions o urgències), Oficina d'Ocupació (targeta d'atur). I 
a més, als bancs perquè canviïn el domicili, als expedidors de la targeta de crèdit que 
posseeixis, a les companyies d'assegurances, a les de llum, gas i aigua. 
 
Aquesta tramitació és encara més complexa per a les societats amb domicili en una via 
afectada per un canvi, ja que hauran de preparar la documentació, prèvia publicació en 
la premsa, per al Registre. Tot això resulta feixuc i, en moltes ocasions, no és gratis: 
canvi de retolació dels comerços, canvis en les targetes de visita, publicitat, promocions 
i un llarg etcètera. 
 
Per tot l'exposat, el Grup Municipal Popular proposa l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

1.- El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda acorda mantenir l'actual nomenclatura de 
Passeig de Vara de Rei. 
 
2.- El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa acorda que, per a l'aprovació de la nomenclatura 
nova o canvi de denominació de les vies i espais públics de la ciutat, es requereixi 
l'aprovació per majoria qualificada o majoria especial del plenari, establint un 
percentatge mínim de vots de dos terços, incloent aquesta modificació en la nova 
redacció del Reglament d'Honors i Distincions que s'està tramitant, dins l’apartat que 



  

  

regula la dedicació/denominació de carrers, places i edificis públics, així com paratges i 
espais urbans. 
 

Eivissa, a 22 de gener de 2017 
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 

Sgt. Virginia Marí Rennesson” 
 

Intervencions: 
 
Sr. Villalonga: No té inconvenient en fer el debat conjunt. El motiu d’aquesta moció és 
perquè l’equip de govern està proposant una consulta, en la qual es pretén canviar el 
nom del Passeig de Vara de Rey per Passeig de S’Alamera. Consideren que l’equip de 
govern s’hauria de pronunciar sobre mantenir el nom actual, i que conservés el seu nom 
de Passeig de Vara de Rey per diversos motius, primer per motiu històric, ja que al Sr. 
Vara de Rey se li va atorgar el títol de fill il·lustre d’aquesta ciutat, que el monument que 
hi ha en el passeig és nacional, finançat per subscripció popular i inaugurat pel rei 
Alfons XIII. El nom de s’Alamera ja el té el barri i per això no entenen molt bé la 
polèmica que s’està generant al respecte, sobretot perquè canviar el nom d’un carrer 
involucra canviar un munt de papers. 

Creu recordar que quant es va fer la transició democràtica, es va demanar a l’Institut 
d’Estudis Eivissencs que revisés els noms dels carrers, per treure tots els noms que 
políticament ja havien deixat de tenir efecte. Es va fer la modificació dels carrers 
pertinents i a partit d’aquí tots estaven tots d’acord amb els noms dels carrers. Creu que 
una bona part de la ciutadania no entén que es faci aquesta proposta. 

  

Sra. Marí: Estan un poc sorpresos per aquesta iniciativa. No entenen perquè s’ha iniciat 
una polèmica que en aquest moment no feia falta als ciutadans del municipi. L’hi 
agradaria que li expliquessin en base a quins argumentaris s’ha iniciat aquest intent de 
canvi de nom del Passeig de Vara de Rey. Creuen que és per desviar l’atenció dels 
ciutadans sobre temes més importants que hi ha en el municipi. No s’entén perquè fan 
aquesta consulta i no se’n fan d’altres. Tampoc entén que diguin que aquesta consulta 
no és vinculant. La web falla perquè ha intentat votar i no ha pogut, i com ella molta altra 
gent. 

No entenen que es vulguin carregar un acord d’aquest Ple de 1898. No dirà lo 
extraordinari que va ser el General Vara de Rey, doncs aquests dies ja s’ha escrit molt 
sobre ell. En part la polèmica ha servit perquè els ciutadans coneguin més a aquest 
extraordinari militar, que no només va ser heroi insular sinó també heroi nacional, i a 
més va ser aclamat pels propis enemics. 

Qualsevol canvi en la nomenclatura d’un carrer, d’una plaça o d’un parc, creu que no 
s’hauria de portar a terme sense el consentiment d’una majoria qualificada o majoria 
especial d’aquest plenari, no només per majoria simple. Creu que qualsevol canvi de 
nomenclatura del municipi no pot ser per decisió unilateral d’uns pocs, que és com ho 
pretén fer l’equip de govern. 

L’impacte que pot tenir aquest canvi de nomenclatura a nivell, tant comerços, 
establiments o de ciutadans és brutal. Han fet un estudi de quin cost econòmic tendrà 
aquest canvi? Creu que aquest canvi hauria d’estar més justificat, ocasionarà moltes 
molèsties i la gestió serà costosa. Aquest passeig fa més d’un segle que porta el nom 
d’un eivissenc i creu que hauria de seguir així. En base a tot això el PP ha presentat la 
moció amb aquests dos punts, el primer coincideix amb el del Sr. Villalonga, i el segon 



  

  

punt, que creu que és de gran importància, que mantindria i marcaria una normativa a 
l’hora de fer qualsevol canvi de nomenclatura de carrers o places.   

  

Sra. Boned: L’hi sorprèn que presentin aquestes dues mocions. Això és perquè encara 
no han entès res del que està fent l’equip de govern, ni quin és el sentit de la consulta ni 
el missatge que han volgut llançar a la ciutadania.. 

Estan fent una consulta ciutadana sobre el possible canvi de nom de Vara de Rey a 
s’Alamera, sense entrar criticar si Vara de Rey era, si s’Alamera era, si és un 
barbarisme, si era un gran militar, etc. És un tema que ja s’havia posat damunt la taula 
altres vegades, a petició de diversos col·lectius, i han pensat que ara que s’està fent la 
reforma és el moment d’obrir aquest tema, i tocar el pols a la ciutadania per saber que 
els hi estan dient. Això també ho estan fent a altres àmbits, estan posant un bústia al 
carrer a «on fem barri»,   on la gent pot deixar les seues sensacions, peticions, o el que 
vulguin. També surten el dia a dia a peu de carrer amb els regidors i regidores de barri 
parlant amb la ciutadania. Tot això són impressions que se n’emporta l’equip de govern. 

Haurien d’estar contents de tenir ja, a diferents àmbits de la ciutat, espais on la gent 
pugui opinar, on puguin parlar, com per exemple, el Consell de Participació Ciutadana. 

Aquesta consulta la varen llançar el dia 11, i no és la primera que fan. Varen treure la 
consulta sobre els animals de la festa Medieval, sobre fumar en els espais lliures 
esportius, han parlat de les festes de Nadal, i ara de sobte pareix que s’interessen per la 
participació ciutadana. Això ja està bé estan contents i agraïts que així sigui. 

Aquest equip de govern ha fet els primers pressupostos participatius de la història del 
municipi, l’any passat tenien 400.000 euros. Són uns sous públics que la ciutadania té al 
seu abast per decidir que se vol fer, i enguany en el pressupost han aprovat 50.000 
euros més, i tot això està dins de la pàgina Eivissa participa i el PP no en parla. 

La transparència també ha arribat amb aquest govern. Són més transparents que mai, 
tant és així, que demanen a la ciutadania que vol fer a una plaça o a un passeig que 
tenim a la ciutat. 

Els hi preocupa també la manera en la qual l’equip de govern està fent l’enquesta. Són 
un govern obert, transparent, participatiu, i seguiran en aquesta línia. 

En aquesta pàgina només poden votar la gent del municipi de Vila, i només es pot votar 
una vegada. El grup Popular parla de polèmica, de barbarismes, de molèsties als 
vesins, etc., però l’equip de govern a això l’hi diu d’una altra manera, i creuen que estan 
fomentant la participació i la coresponsabilitat a l’hora de decidir. També parlen dels 
tràmits i aquests no són immediats. Si en aquesta consulta hi hagués molta participació i 
el resultat fos el canvi, tardaria un poc més, s’ha de dur a plenari i porta una sèrie de 
tràmits. No alarmin a la ciutadania dient que tot això comportarà unes despeses. No han 
entès res, estan parlant d’una consulta ciutadana. 

  

Sr. Villalonga: La qüestió no és si l’oposició sap que presenta aquí, sinó si l’equip de 
govern sap que es proposa per a votar. S’hauria d’haver determinat abans de proposar 
la consulta si és vinculant o no. 

Aquesta moció és perquè l’Ajuntament es pronunciï sobre el manteniment del nom 
d’aquest passeig. Més endavant tractaran una moció de control on parlaran sobre la 
forma que té l’equip de govern de fer consultes, sobre com determinen que una consulta 
és sobre els drets humans, i com las consultes que són sobre temes dels humans que 



  

  

viuen a un barri i d’urbanisme no les volen fer. 

Estan d’acord o no que es mantengui el nom de Vara de Rey al passeig? Aquesta és la 
qüestió principal i és el que votaran. També pot passar que, a rel d’aquests tipus de 
qüestions, entrin en un revisionisme de les nomenclatures dels carrers del municipi. 

Per suposat que s’ha de debatre i han de fer participació ciutadana, després s’haurà de 
veure la utilitat de la proposta en sí. En aquest cas parlen d’un debat estèril i que pot 
donar lloc a un canvi de monuments, de nomenclatura de carrers i que al final s’acabi 
polititzant una cosa que mai s’hauria d’haver tocat. 

  

Sra. Marí: Està d’acord amb el que ha dit el Sr. Villalonga. No entén perquè la Sra. 
Boned ha donat la volta a la moció, ja que  la moció és sobre Vara de Rey no sobre altre 
tipus de participació ciutadana. 

Li encantaria poder votar a la web de l’Ajuntament, com ha dit abans no va i no és la 
única que no pot votar, i està empadronada en el municipi. Fer una consulta ciutadana 
quant els ciutadans no poden votar, això no és participació ciutadana. S’haurien 
d’assegurar que la web funciona abans de parlar de participació. 

El segon punt de la seua moció creu que és molt interessant, de cara a que tots es 
posin d’acord a l’hora de fer un possible canvi de qualsevol nomenclatura en el municipi. 

  

Sra. Boned: No torni a dir que la pàgina no funciona. Després hi ha una moció i ja 
parlaran del que ha passat amb el tema de que la gent no ha pogut votar. 

L’hi sap molt mal que, a pesar de que ha estat intentant explicar el que estan fent amb 
aquesta consulta, de tocar el pols a la ciutadania, segueixin pensant que s’estan 
desviant del tema. Això és una consulta ciutadana del portal de participació ciutadana, i 
ja veuran quanta gent hi participa. 

Sr. Villalonga, parlar de debats estèrils és presentar dues mocions sense entendre el 
que s’està plantejant a la ciutadania. Això sí que és un debat estèril, perquè seguiran 
parlant de participació ciutadana de consulta, i aquest equip de govern no s’està 
pronunciant de cap manera si volen el canvi de nom o no. Això és un observatori ciutadà 
com moltes altres coses més que estan fent a la ciutat. 

El segon punt de la moció del PP parla del possible reglament d’honors que està en 
marxa. D’on ho han tret que estan modificant el reglament d’honors? 

Votaran que no als dos punts, perquè no han entès res del que estan fent. No es 
posicionaran sobre el canvi o no. Estan observant el que diu la gent. 

 

  

4.- Moció del Grup Municipal Popular, amb proposta d'acord, sobre la connexió a 
la xarxa de subministrament d'aigua dels barris de Platja d'en Bossa i Cas Mut. 

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària 
 
A favor: 9, En contra: 12, Abstencions: 0, Absents: 0 



  

  

 

A favor Antonio Villalonga Juan 
Jacobo María Varela de Limia Chorda 
Joan Tur Ripoll 
Juan Flores Jiménez 
Lourdes Cardona Ribas 
Maria Fajarnés Costa 
Pablo Garriz Galvan 
Virginia Marí Rennesson 
Álex Minchiotti Fábregas 

En contra Agustín Perea Montiel 
Elena López Bonet 
Estefanía Torres Sánchez 
Gloria Corral Joven 
Ildefonso Molina Jiménez 
Jose Juan Tur Cardona 
Juan José Hinojo Domene 
Juan Ribas Ferrer 
Maria del Carmen Boned Verdera 
Montserrat Garcia Cuenca 
Rafael Ruiz González 
Vicenta Mengual Lull 

Abstencions --- 

Absents --- 

 
Donat compte de la moció del tenor literal següent: 

 
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT 

D'EIVISSA SOBRE LA CONNEXIÓ A LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 
DELS BARRIS DE PLATJA D'EN BOSSA I CAS MUT 

 
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 

 
Els barris de Platja d'en Bossa i Cas Mut estan connectats a la xarxa de Sant Josep i 
paguen els seus rebuts a Aqualia. Aquestes barriades reben aigua d'ínfima qualitat a la 
xarxa, a més de patir continus talls en el subministrament durant els mesos estivals, 
amb els inconvenient que això suposa. 
 
La proximitat d'aquests tres enclavaments a Vila farien perfectament factible la seva 
desconnexió de la xarxa de de Sant Josep per la seva connexió amb la xarxa d'Eivissa, 
el que solucionaria els problemes de qualitat i subministrament d'aigua dels veïns 
d'aquests barris. 
 
En alguna ocasió, a causa del excés de concentració de clorurs i sodi existents i segons 



  

  

la normativa sanitària, la qualificació de l'aigua que reben aquestes zones no era apta 
per al consum humà, pel que no podia utilitzar ni per beure ni per a preparar aliments. 
 
Per tot l'exposat, el Grup Municipal Popular proposa l'adopció del següent 

 
ACORD: 

 
El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda connectar els barris de Platja d'en Bossa i Cas 
Mut a la xarxa de subministrament d'aigua del municipi d'Eivissa i la seva desconnexió 
amb la xarxa de Sant Josep a fi de millorar la qualitat i l'abastament d'aigua en aquestes 
zones. 
 

Eivissa, a 22 de gener de 2017 
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 

Sgt. Virginia Marí Rennesson” 
 

Intervencions: 
 
Sr. Tur Ripoll: Aquesta moció és per la situació lamentable que tenen aquest barris amb 
la qualitat de l’aigua, ja que l’aigua que tenen aquests dos barris no serveix ni per a les 
plantes, i així ho informe reiteradament Aqualia Sant Josep als ciutadans d’aquests dos 
barris. Tot això amb  l’agreujant de que hi ha la  possibilitat de que aquest dos barris es 
puguin connectar a les xarxes d’Eivissa ciutat, fet que  ara mateix és fàcil i senzill, ja que 
al barri de Platja d’en Bossa ja està connectat. 

Per això proposen que aquests dos barris passin a tenir l’aigua com la dels altres 
ciutadans d’Eivissa. 

  

Sr. Villalonga: Recolzaran la moció, perquè no pot ser que dins del municipi tenguin 
habitants de primera i de segona categoria. 

  

Sra. García: No votaran aquesta moció a favor, i l’hi dirà els motius. 

En primer lloc, treballen coordinats amb el Govern Balear, amb el Consell i amb els 
Ajuntaments de Sant Antoni i Sant Josep, donat que són vesins i els uneix la 
preocupació de l’abastiment d’aigua a tota l’illa. Des de l’inici de la legislatura han 
treballat de forma coordinada amb aquests dos ajuntaments. El problema de l’aigua 
l’han d’afrontar tots els municipis units, perquè han de tenir en compte que tenen barris 
compartits, com és el cas d’aquests dos. 

Les propostes que fan a la moció suposaria fer una nova xarxa d’abastiment, i això no 
ho veu tant senzill. La xarxa que hi ha actualment a la zona de Platja d’en Bossa és 
propietat de l’Ajuntament de Sant Josep, la va comprar en el 2003 a Aguas de 
Formentera. A més que s’hauria de fer el canvi de contracte dels dos ajuntaments amb 
l’empresa subministradora, suposant que l’Ajuntament de Sant Josep estigués d’acord, i 
tenint en compte que aquest Ajuntament està en prorroga forçosa amb l’empresa 
subministradora. 

La dificultat tècnica i administrativa que porten aquestes dues accions, es retardaria més 
d’un any la seua posada en marxa. 

En segon lloc, està el que proposa l’equip de govern, i és deixar que Sant Josep 



  

  

segueixi millorant la seua xarxa d’abastiment. Han de tenir en compte que està fent un 
gran esforç, ja que en un any i mig ha aconseguit reduir en un 20% les fugues que tenia 
a la xarxa, i gracies a la connexió de Can Negre, Platja d’en Bossa tendrà aigua de 
qualitat en aproximadament un mes, que és molt més ràpid que tot el que pugui fer 
aquest Ajuntament. 

Respecte al barri de Cas Mut, amb el que ha exposat el Govern Balear de que posaran 
en marxa la dessaladora, i que en breu acabaran la interconnexió, aquest barri rebrà 
aigua de qualitat en quant estiguin acabats aquests dos projectes. 

Estan preparant una nova licitació per a l’aigua, i estan contemplant diverses inversions. 
De moment estan treballant en arreglar la part que és de l’Ajuntament d’Eivissa. Entén 
que els vesins del barri volen que la solució sigui el més aviat possible, per això pensa 
que la proposta de l’equip de govern és la més adequada. 

Quant el PP va presentar la moció encara no se sabia que es posaria en marxa la 
dessaladora i que s’acabaria la interconnexió. Els convida a que retirin la moció i 
s’ofereix a tenir una reunió i explicar-los les accions tècniques que s’estan fent. 

  

Sr. Tur Ripoll: A dia d’avui la connexió d’aigua bona a Platja d’en Bossa, és simplement 
obrir l’aixeta que té Aqualia, perquè quant ha tengut necessitat al barri de Platja d’en 
Bossa, i trucava el regidor de medi ambient de l’Ajuntament de Sant Josep s’obria 
l’aixeta. El problema és que l’hi és més barat a Aqualia Sant Josep bombejar del pou 
salinitzat que tenen en el canal d’es Vent, que obrir l’aixeta i pagar l’aigua que tenen els 
ciutadans d’Eivissa. 

Proposa el canvi perquè tota la ciutat d’Eivissa estigui sota el mateix contracte i sota el 
mateix control, i que tota la inversió que ha de fer la nova contracta d’aigües 
mancomunada, també inclogui aquests dos barris. Està d’acord que tota l’aigua 
d’Eivissa sigui mancomunada, però el que no pot ser és que l’Ajuntament d’Eivissa no 
tengui cap control sobre la situació que tenen els vesins d’aquests barris, que estan 
depenent d’un senyor i d’una contracta que no són del municipi, no té cap sentit. El que 
els hi diuen és que connectin aquests dos barris a Eivissa, ja que actualment, 
simplement obrint una aixeta en el Garbi, es dona aigua bona a aquests ciutadans. 

I el barri de cas Mut té una infraestructura ja feta per donar servei a aquest barri i a 
altres d’Eivissa que tenen deficiència per creixement. En aquest barri ja hi ha una casa 
que té aigua bona d’Eivissa, la que està més prop del municipi de Sant Josep, les altres 
la segueixen tenint salada perquè els hi bombegen directament aigua de la mar. 

No els hi demani que retirin la moció. Aquests dos barris han de passar a formar part de 
la mancomunitat de la ciutat d’Eivissa, amb les millors infraestructures de la ciutat. 
Oblidis de Sant Josep, l’únic que fa és demanar aigua quant els hi fa falta. 

No es deixin enganyar i donin el servei que es mereixen aquests ciutadans, perquè 
paguen l’aigua igual que la resta de ciutadans, i fa dues dècades que els hi estan 
donant aigua salada, que no la poden consumir ni per bullir patates, i així ho diu sanitat. 

En dos mesos aquests dos barris poden tenir aigua bona, i ho pot demostrar perquè ho 
ha comprovat tècnicament, és simplement fer una petita inversió. 

  

Sr. Villalonga: La Sra. Garcia és regidora d’aquest Ajuntament i la seua prioritat han de 
ser els vesins d’aquest municipi, evidentment han de ser solidaris amb els vesins 



  

  

d’altres municipis, però entén que primer s’han d’ocupar dels d’aquí. 

Tot el que està comentant la Sra. García pareix ser que són dificultats, que s’han de fer 
moltes obres, s’han de fer molts papers, etc. 

Si com diu el Sr. Ripoll en dos mesos es pot fer, no entén perquè l’equip de govern no 
ho fa com a prioritari. L’hi preocupa que entre la ciutadania i les empreses que gestionen 
un servei públic, estiguin recolzant a les empreses i no a la ciutadania. 

Demana que l’equip de govern replantegi la seua actitud, que tenguin un compromís de 
tenir una solució en un termini determinat, però no votar que no perquè ha presentat la 
moció el grup Popular. 

En aquest municipi no hi pot haver ciutadans de primera i de segona, i no pot ser que hi 
hagi ciutadans que depenguin del control i de la contracta d’un altre municipi. Aquesta 
qüestió s’ha de solucionar quant abans, i si no ho volen solucionar espera que tenguin 
una bona excusa. 

  

Sra. García: Es preocupen pels vesins de tot el municipi, per això estan sempre en 
contacte amb l’Ajuntament de Sant Josep i també amb el de Sant Antoni, perquè tenen 
les xarxes d’abastiment compartides. En un mes, Platja d’en Bossa tendrà aigua de 
qualitat. 

Són el municipi que menys aigua perd. Estan treballant perquè el municipi estigui ben 
abastit. Tenen controlat el 85% de l’aigua de la xarxa. Alguna cosa s’haurà fet bé a la 
història d’aquest Ajuntament per estar com estan. Estan en la millor situació comparats 
amb altres municipis, a més abasteixen a més població que la resta de municipis, i 
quant els hi demanen aigua la donen, sobretot perquè també és per als vesins d’aquest 
municipi. 

Creu que han d’afrontar aquest problema d’una forma més global. Realment creu que sí 
que s’hauria de mancomunar, però no es una cosa que es pugui fer d’avui a demà. 

Repeteix, en un mes hi haurà aigua bona a Platja d’en Bossa, i quant estigui activada la 
interconnexió cas Mut també la tendrà. 

No és veritat el que diu el Sr. Villalonga de que no els importen els vesins, els importen i 
molt, i treballen tots els dies perquè cada vegada estigui tot millor. 

Veu que no hi ha manera de convèncer-los de què realment l’equip de govern està fent 
tot el que poden, estan en contacte amb els dos ajuntaments. 

  

Sr. Ruiz: L’hi paregut entendre que el Sr. Tur proposa expropiar l’Ajuntament de Sant 
Josep. 

  

Sr. Tur Ripoll: Ni tant s’han llegit la proposta. El que diu és que la xarxa d’abastiment 
d’aigua d’aquests dos barris passi a dependre d’Eivissa, per tenir el control i no haver 
d’anar a demanar favors a un regidor d’un altre municipi. En el primer plec de la 
contracta que es tenia que treure per a l’abastiment d’aigua a Eivissa, ja es proposava 
les inversions de millora de la xarxa d’aquests barris. El que diu és que en un mes Platja 
d’en Bossa ja pot tenir aigua bona, i cas Mut amb una inversió molt petita, també pot 
tenir aigua bona. Quant a dependre d’Aqualia Sant Josep que s’estudiï amb la nova 
contracta, i s’aconsegueixi que aquesta xarxa passi al control de l’Ajuntament d’Eivissa. 



  

  

  

Sra. García: Creu que estan dient el mateix. 

 

 

5.- Moció del Grup Municipal Popular, amb proposta d'acord, sobre posada en 
marxa de la concessió de microcrèdits solidaris per a la inserció laboral de 
col·lectius desfavorits. 

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària 
 
A favor: 9, En contra: 12, Abstencions: 0, Absents: 0 

 

A favor Antonio Villalonga Juan 
Jacobo María Varela de Limia Chorda 
Joan Tur Ripoll 
Juan Flores Jiménez 
Lourdes Cardona Ribas 
Maria Fajarnés Costa 
Pablo Garriz Galvan 
Virginia Marí Rennesson 
Álex Minchiotti Fábregas 

En contra Agustín Perea Montiel 
Elena López Bonet 
Estefanía Torres Sánchez 
Gloria Corral Joven 
Ildefonso Molina Jiménez 
Jose Juan Tur Cardona 
Juan José Hinojo Domene 
Juan Ribas Ferrer 
Maria del Carmen Boned Verdera 
Montserrat Garcia Cuenca 
Rafael Ruiz González 
Vicenta Mengual Lull 

Abstencions --- 

Absents --- 

 
Donat compte de la moció del tenor literal següent: 

 
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT 

D'EIVISSA SOBRE POSADA EN MARXA DE LA CONCESSIÓ DE MICROCRÈDITS 
SOLIDARIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL DE COL·LECTIUS DESFAVORITS 

 
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 

 
Els microcrèdits solidaris són operacions de préstec de petita quantitat dirigides a 
finançar projectes d'autoocupació promoguts per persones que pateixen exclusió 
financera, simplement a través de garanties personals o el suport al projecte, no 
requereixen aval ni garantia cap, i es concedeixen sota la tutela del Ajuntament. 
 
L'actual situació socioeconòmica està afavorint determinats canvis que comporten 
l'aparició de nous desequilibris socials. Cada vegada són més les persones i amb perfils 
molt diferents als habituals fins ara que estan arribant a situacions de vulnerabilitat i 
exclusió social i laboral, com passa amb el col·lectiu de persones aturades majors de 45 
anys i altres col·lectius desfavorits i vulnerables, com aturats de llarga durada, persones 
amb discapacitat, dones vulnerables, llars monoparentals i població immigrant. 
 
És una obligació de l'Ajuntament portar a terme actuacions dirigides a potenciar el 
desenvolupament econòmic del municipi i a treballar per una societat millor integrada en 
la base de la proximitat de les institucions públiques i a la confiança entre veïns, que 
formen la comunitat del municipi. 
 
Es tracta de donar accés a microcrèdits amb fins socials en el cas de les famílies i com 
ajuda al desenvolupament de l'economia en el de les empreses i autònoms. La 
Constitució espanyola recull que l'economia buscarà l'interès general. La regulació dels 
microcrèdits a Espanya s'inscriuen en l'article 28 de Llei 23/1998, de 7 de juliol, de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament, com "Dotacions pressupostàries 
destinades a la millora de les condicions de vida de col·lectius vulnerables i a l'execució 
de projectes de desenvolupament social bàsic". A més, la Comissió Europea ja va 
assenyalar la importància dels microcrèdits com una eina vàlida per lluitar contra la 
pobresa i treure del sistema de prestacions socials a les persones en atur mitjançant la 
promoció de l'autoocupació. 
 
La concessió d'aquest tipus de finançament està basada en la confiança en la capacitat 
emprenedora de les persones, no requereix d’aval ni garantia i es concedeixen sota la 
tutela de diferents Entitats Socials. Aquests prèstecs han de destinar-se a la posada en 
marxa de petites empreses, generant-se, per tant, autoocupació. Per regla general, pot 
ser beneficiària qualsevol persona que, amb l'objectiu de desenvolupar un projecte 
empresarial d'autoocupació, tingui dificultats per accedir a els crèdits habituals del 
sistema financer. 
 
Per tot l'exposat, el Grup Municipal Popular proposa l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

1r) L'Ajuntament d'Eivissa aposta pel microcrèdit solidari, fomentant entre la ciutadania 
que no compta amb garanties reals, activitats econòmiques amb un impacte social, 
mediambiental, d'innovació o cultural positiu, impulsant la creació d'empreses, ja sigui a 
través de projectes d'autoocupació o emprenedoria social. 
 
2n) L'Ajuntament d'Eivissa materialitzarà aquesta aposta a través de la signatura de 
convenis amb les principals entitats de Banca Ètica. 
 
3r) Els microcrèdits solidaris es concediran als col·lectius més desafavorits i vulnerables 



  

  

en risc d'exclusió social i econòmica i amb dificultats d'inserció laboral. Seran potencials 
beneficiaris: 
 
• Persones aturades majors de 45 anys preferentment. 
• Aturats de llarga durada. 
• Persones amb discapacitat. 
• Dones vulnerables. 
• Llars monoparentals. 
• Població immigrant. 
 
4t) L'Ajuntament d'Eivissa ha d'acordar, si fos viable de conformitat amb la normativa 
aplicable, l'obertura de comptes corrents a entitats que responguin a criteris de banca 
ètica i sostenible, en matèries de gestió com a la Cooperació i Educació al 
desenvolupament. 
 

Eivissa, a 22 de gener de 2017 
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 

Sgt. Virginia Marí Rennesson” 
 

Intervencions: 
 
Sr. Minchiotti: Procedirà a la lectura de la moció. 

Sr. Villalonga: L’hi pareix una moció en positiu i, com no pot ser d’altra manera, la 
votarà a favor. 

  

Sr. Molina: Aquesta moció està molt bé perquè els permet parlar d’un dels desconeguts 
d’aquest Ajuntament, que és el Viver d’Empreses, amb el qual el Sr. Minchiotti va tenir 
certa relació durant algun moment, abans de ser conseller del Consell Insular, i sent 
conseller la passada legislatura. Abans participant com a consultor per a empreses, i 
després com a conseller, quant no va pagar tots els convenis que estaven firmats amb 
el Viver d’Empreses.  

El microcrèdit és un instrument magnífic, en determinades condicions, per permetre a 
persones fer coses que de cap altra manera podrien fer. És tant magnífic que aquest 
Ajuntament ho fa des del 2010. El dia 13 de novembre de 2010 varen firmar un conveni 
amb una entitat financera, mitjançant el qual s’establien línies de finançament dirigides a 
potenciar l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora, afavorint la igualtat 
d’oportunitats d’homes i dones, nous residents, persones amb discapacitat, i amb 
especial atenció als col·lectius vulnerables en situació d’exclusió financera, i finançar 
l’establiment, consolidació o ampliació de microempreses, negocis d’autònoms i 
projectes d’autoocupació, amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament del teixit 
productiu, la creació i consolidació d’ocupació i la contribució al progrés social. 

Estan d’acord amb la moció, però el que està demanant el Sr. Minchiotti, l’Ajuntament ja 
ho fa des del 2010. 

Aquest conveni té dues parts. La primera part és que realment seria innecessari 
conveniar-la, perquè dins de l’assessorament que es facilita als emprenedors dins del 
projecte d’Eivissa Crea, en aquest procés d’acompanyament, quan es determina que 
l’emprenedor pot beneficiar-se d’un microcrèdit, se’l dirigeix a l’entitat financera, 
independentment que hi hagi o no un conveni firmat, però el més interessant és que 
gracies a aquest conveni, les persones que acudeixen directament a l’entitat financera 



  

  

per demanar un microcrèdit, l’entitat financera les dirigeix al projecte que els pot 
assessorar en un moment determinat. 

L’Ajuntament no concedeix microcrèdits. L’Ajuntament dirigeix als emprenedors a una 
entitat financera, amb un informe d’acompanyament, amb un projecte d’empresa valorat 
i amb una recomanació, i a partir d’aquí l’entitat financera valora si aquesta persona ha 
de tenir o no microcrèdit. 

El Sr. Minchiotti presenta una moció que amb el primer punt de la seua proposta hi 
estan totalment d’acord, de fet ja s’està fent. En el segon punt demana a l’Ajuntament 
que faci una cosa que ja s’està fent des del 2010. En el tercer punt defineix una activitat 
que no és pròpia de l’Ajuntament, que és la concessió del microcrèdit, que no correspon 
a l’Ajuntament. A l’Ajuntament correspon la informació sobre el projecte emprenedor, i 
en el quart punt mescla una cosa que no té encaix amb l’anterior. 

 Si s’hagués informat abans no hagués presentat aquesta moció. 

  

Sr. Minchiotti: Aquesta moció està presentada amb criteri, perquè l’Ajuntament, a judici 
del grup Popular, no està fent els deures en aquest tema. Han d’actualitzar el conveni 
del 2010, perquè les necessitats que ara es plantegen en aquest municipi de col·lectius, 
no són les mateixes que a l’any 2010. El que es planteja en aquests punts és seguir 
potenciant i ampliant els objectius d’aquest conveni. 

És una moció que el que està pretenent és que l’Ajuntament prioritzi, perquè creu que 
és el moment. Sempre s’ha de potenciar l’autoocupació com a sortida professional, però 
ara és un moment important perquè la gent pugui autoemprar-se. 

Ja sap que els microcrèdits no els concedeix l’Ajuntament, a les propostes d’acord no 
diu que ho faci l’Ajuntament, simplement que l’Ajuntament aposti pels microcrèdits, firmi 
convenis amb més bancs, es mirin les millors condicions a través dels serveis socials. 
És a dir, es faci un departament que es dediqui a ajudar a la gent que realment vol 
autoocupar-se. En aquest sentit pensava que aquesta moció no tendria cap altre 
problema, i simplement si ja s’està fent, el que es demana és que es faci més, perquè 
dona la sensació de què s’està abandonant aquest tema i poden fer alguna cosa més. 

  

Sr. Molina: Li pareix d’una barra sorprenent, que el Conseller responsable de no pagar 
350.000 euros a aquest Ajuntament, de convenis firmats per potenciar i donar un espai 
als emprenedors dins del projecte Eivissa Crea, vengui ara a donar sermons. 

Una de les primeres coses que va fer quant va arribar al govern, va ser recuperar i 
firmar un conveni amb el Consell en matèria d’emprenement per valor de 50.000 euros 
per a l’any passat. Aquests convenis que el Sr. Minchotti, com a Conseller d’Hisenda del 
Consell, no va pagar. 

Tot el que està dient el Sr. Minchiotti s’està fent. Vol restringir el microcrèdit a uns 
determinats perfils, i si hi ha una persona que no està en aquests perfils, i que el 
microcrèdit és una solució al que necessita? No se li dona? Doncs sí se li dona, perquè 
el microcrèdit és un instrument adequat per a determinats fins. 

El conveni de l’any 2010, que segueix en vigor, no és necessari per donar microcrèdits, 
perquè si els tècnics envien un emprenedor a un banc amb el qual no s’ha firmat cap 
conveni, l’atendran igualment. Quina necessitat hi ha de definir un perfils? 

Els serveis de benestar social estan coordinats, en els casos que fa falta, amb el 



  

  

departament d’emprenement, amb l’àrea de promoció econòmica i amb el viver 
d’empreses en particular, per desviar els casos que es considera que són rellevants. 
L’Ajuntament està treballant el tema dels microcrèdits amb els bancs que fa falta, perquè 
no fa falta un conveni per a desenvolupar un programa de microcrèdit. 

La legislatura passada varen estar dos anys sense poder utilitzar la meitat del viver 
d’empreses, perquè el PP no va fer res per resoldre una deficiències motivades per 
unes inundacions, que inhabilitaven la meitat de l’espai i no varen fer res. 

Votaran a favor del primer punt i la resta en contra, perquè són coses que s’estan fent. 

 

Sotmès a votació el punt 1, és aprovat per unanimitat. 

  

Sotmès a votació el punt 2, és desestimat, amb els vots en contra del Srs. Ruiz, Molina, 
Tur Cardona, Perea, Ribas, Hinojo i Sres. Boned, García, López, Torres, Corral i 
Mengual, i a favor dels Srs. Tur Ripoll, Garriz, Flores, Minchiotti, Varela de Limia, 
Villalonga, i Sres. Marí, Fajarnés i Cardona. 

 

Sotmès a votació el punt 3, és desestimat, amb els vots en contra del Srs. Ruiz, Molina, 
Tur Cardona, Perea, Ribas, Hinojo i Sres. Boned, García, López, Torres, Corral i 
Mengual, i a favor dels Srs. Tur Ripoll, Garriz, Flores, Minchiotti, Varela de Limia, 
Villalonga, i Sres. Marí, Fajarnés i Cardona. 

 

Sotmès a votació el punt 4, és desestimat, amb els vots en contra del Srs. Ruiz, Molina, 
Tur Cardona, Perea, Ribas, Hinojo i Sres. Boned, García, López, Torres, Corral i 
Mengual, i a favor dels Srs. Tur Ripoll, Garriz, Flores, Minchiotti, Varela de Limia, 
Villalonga, i Sres. Marí, Fajarnés i Cardona. 

 

  

6.- Moció del Grup Municipal Popular, amb proposta d'acord, per instar Autoritat 
Portuària de Balears a modificar la DEUP del Port d'Eivissa en el sentit d'incloure 
la desafectació de les terrasses de la zona d'interacció Port-Ciutat per a la seva 
posterior alienació o cessió sense condicions al municipi i en suport a les 
reivindicacions de la Confraria de Pescadors. 

Favorable Tipus de votació: Ordinària  - Unanimitat 

 
Donat compte de la moció del tenor literal següent: 

 
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT 

D'EIVISSA PER INSTAR AUTORITAT PORTUÀRA DE BALEARS A MODIFICAR LA 
DEUP EN EL SENTIT D'INCLOURE LA DESAFECTACIÓ DE LES TERRASSES DE 
LA ZONA D'INTERACCIÓ PORT-CIUTAT PER A LA SEVA POSTERIOR ALIENACIÓ 

O CESSIÓ SENSE CONDICIONS AL MUNICIPI I EN SUPORT A LES 
REIVINDICACIONSDE LA CONFRARIA DE PESCADORS 

 



  

  

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 d’Administració de l'Autoritat Portuària de Balears va acordar amb data 26 
d'octubre de 2016 donar la seva acceptació prèvia a la tramitació d’una nova proposta 
de Delimitació d'espais i usos portuaris del Port d’Eivissa, en substitució de l'acceptada 
inicialment pel propi Consell d’Administració de 26 de febrer de 2015, instrument que 
preveu l'article 69del Text refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre. 
 
La Memòria del document sobre proposta de delimitació d'espais i usos portuaris del 
Port d'Eivissa (EM-287/2) recull en l'apartat 1.7.2.4.- titulat 'Mixt 2: Comercial, nàutic-
esportiu, complementari i interacció Port-Ciutat’ (pàg. 82 i 83) el següent: 
 
1.7.2.4.- Mixto 2: Comercial, náutico-deportivo, complementario e interacción 
Puerto-Ciudad.- 
 
Además de los usos anteriormente definidos (comercial, náutico-deportivo y 
complementario), superpuesto con ellos aunque en espacios específicos perfectamente 
delimitados en el Plano 5 de usos, se incluyen dentro del "Mixto 2" los usos vinculados a 
la interacción Puerto-Ciudad previstos en el TRLPEMM, con las particularidades que se 
recogen en el siguiente apartado (1.7.3). 
 
Así, se señala en dicho plano de usos la superficie concreta referente a estos espacios 
para la interacción puerto-ciudad, pertenecientes al dominio público portuario -que en 
gran parte se reincorporarían a la zona de servicio del puerto mediante la DEUP-, que 
han sido objeto de reciente mejora y rehabilitación urbana por parte de la APB (con una 
inversión muy importante sobre los mismos) y que además son susceptibles de 
aprovechamiento y explotación parcial (terrazas), con la consideración de que podrían 
existir 2 alternativas para estos espacios, las cuales -ámbas- se someten en la presente 
Propuesta a información pública y consultas: 
 
A) Mantenerlos (propuesta inicial, reflejada en los planos) dentro de la ZSP, admitiendo 
en los mismos los usos de interacción Puerto-Ciudad previstos en el TRLPEMM, 
superpuestos a los usos portuarios correspondientes. 
 
B) Alternativamente, se contempla la posibilidad, en el caso de que se solicite durante la 
tramitación de la presente DEUP, de proponer su desafectación para su posterior 
enajenación o cesión con condiciones (las que correspondan al carácter, valor y uso de 
estos espacios) al Ayuntamiento de Eivissa. 
 
Així, la nova Delimitació d'espais i usos portuaris (DEUP) del port d'Eivissa preveu 
reincorporar a la zona de servei tot l'espai de les terrasses de la Marina, fins i tot la part 
la gestió va estar cedida a l'Ajuntament durant anys, tot i que de titularitat d'Autoritat 
Portuària de Balears (APB). Aqueix mateix document incorpora una franja d'uns 9.818 
metres quadrats des del monument al pescador i fins al Mur, com a límit de l'àrea 
titularitat de l'APB. 
 



  

  

Malgrat que des de l'APB es manté que la intenció final és la de desafectar aquests 
terrenys perquè passin a ser de titularitat municipal, el document ho recull com una 
segona possibilitat, incloent l'establiment de condicions al municipi en el cas que 
finalment siguin cedits o alienats a l'Ajuntament. 
 
A la vista del contingut d'aquest document, resulta necessari exigir de nou a APB que 
compleixi el compromís adquirit amb el municipi d'Eivissa de cedir definitivament 
aquesta zona, en els mateixos termes en què es va defensar durant el mandat anterior, 
és a dir sense la imposició de cap condició al municipi per aquesta cessió. 
 
D'altra banda, la Confraria de Pescadors d'Eivissa va presentar el 29 de desembre 
passat escrit d'al·legacions davant l'APB en el qual s'incloïen com a punts irrenunciables 
l'ampliació dels espais destinats a activitats pesqueres, que queden reduïts a la nova 
DEUP, com el subministrament de llum i aigua potable, així com el correcte sanejament 
públic a la zona on es pretén reubicar-la. Aquest grup polític entén que l'Ajuntament ha 
de prestar el seu suport a aquest col·lectiu donat el seu arrelament i els valors que 
representa per al municipi d'Eivissa. 
 
Per tot l'exposat, el Grup Municipal Popular proposa l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

1.- El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda instar l'Autoritat Portuària de Balears a 
modificar la proposta de Delimitació d'espais i usos portuaris del Port d'Eivissa en el 
sentit que s'inclogui com a única possibilitat la desafecció de les terrasses de l'espai 
d'interacció port-ciutat per a la seva posterior alienació o cessió sense condicions a 
l'Ajuntament d'Eivissa. 
 
2.- El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa acorda donar suport a la Confraria de Pesca a tots 
les seves al·legacions i reclamacions davant Autoritat Portuària de Balears. 
 

Eivissa, a 22 de gener de 2017 
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 

Sgt. Virginia Marí Rennesson” 
 

Intervencions: 
 
Sra. Marí: Aquesta moció ve per l’esborrany del document de delimitació d’espais i usos 
portuaris que es va acordar el 26 d’octubre de 2016, i en concret pel tema de les 
terrasses. 

En aquest cas espera que estiguin a favor de tornar a reclamar aquestes terrasses, ja 
que la gestió l’està portant l’Ajuntament, i que en la delimitació d’espais i usos, quedi 
definitivament que aquestes terrasses pertanyen a l’Ajuntament d’Eivissa. 

Sempre ha donat el seu recolzament en el temes del Port, creu que han de seguir per la 
mateixa línia, i seguir exigint que aquestes terrasses pertanyin al municipi d’Eivissa, i a 
més sense cap tipus de condició. Espera que l’Alcalde faci una enèrgica demanda a 
l’Autoritat Portuària, perquè això quedi com de l’Ajuntament sense cap tipus de 
condicions. 

Un altre tema que consideren molt important és el recolzament a la Confraria de 
Pescadors d’Eivissa. Sap que han presentat unes al·legacions perquè hi ha bastants 



  

  

punts que els afecten. En primer lloc, li molesta la frase que ha posat l’Autoritat 
Portuària, sobre la modesta activitat de la confraria de pescadors en el Port d’Eivissa. 
Modesta sí, però existeix i és un sector primari. Li pareix una falta de respecte que es 
tracti d’aquesta manera al sector pesquer, per part de Ports de l’Estat, i els agradi o no 
el sector pesquer seguirà, perquè hi ha molts joves que tornen a encarrilar el seu camí 
cap a la pesca. Ja que els obliguen a canviar-se, han exigit que la posició sigui una en 
concret. A més els hi disminueixen els metres lineals d’atracada, que li pareix una 
barbaritat, ja que es mereixen tenir els mateixos metres. Per altra banda, a nivell 
d’activitat pesquera, també els hi han disminuït l’espai sobre el moll. 

Creu que l’Ajuntament d’Eivissa ha d’estar darrere d’aquesta confraria, i recolzar-los en 
tot el que es pugui, i com que l’Alcalde és el Conseller i representant en el Consell de 
Ports, li agradaria que defensi, no només les terrasses i el Port sinó també la confraria 
de pescadors. 

  

Sr. Villalonga: Demana a l’Alcalde que intercedeixi, tant per les terrasses com per la 
confraria de pescadors, que voti aquesta moció i que tengui una actitud més bel·ligerant 
davant l’Autoritat Portuària. 

  

Sra. López: Aquesta nova publicació de la delimitació d’espais i usos portuaris ve, única 
i exclusivament, per publicar la situació de la nova estació marítima de les barques 
d’Eivissa-Formentera, la resta dels articles no s’han vist modificats substancialment. 

El passat mes de juliol ja varen presentar al·legacions per incloure tots els punts de 
l’acord marc, i es recollia la petició de les terrasses. Aquest equip de govern seguirà 
reclamant-ho i lluitant per a això. 

Ara està en període d’exposició pública fins al dia 22 de febrer, i estan preparant les 
noves al·legacions i també ho recolliran. 

Tenen el compromís de l’Autoritat Portuària de que totes les al·legacions que es 
presentin, igual que les de la confraria de pescadors, seran estudiades i recollides de 
cara a la redacció del Pla Especial d’es Port. 

Per suposat que donaran suport a la confraria de pescadors. Han llegit les al·legacions 
dels pescadors, i estan totalment d’acord. Estan en constant comunicació amb 
portaveus de la confraria. 

  

Sra. Marí: Gracies per la seua aportació, veu que estan en la mateixa línia. Espera que 
de veritat aconsegueixin el que han d’aconseguir, i el recolzament ferma a la confraria, 
perquè el que els hi donen és molt menys del que tenien, i aquí és on han de lluitar. 
Agraeix el vot a favor. 

  

Sr. Villalonga: Alaba la moció i la votarà a favor, alaba el talant que tenen a vegades. 
Els vol recordar que això és una petita qüestió dins de tot el que està passant en el Port, 
i que es troba a faltar que l’Ajuntament defensi els seus interessos i els de la ciutadania. 

  

Sra. López: Vol remarcar el seu sentit del vot en positiu. Aquesta delimitació no acaba 
en res, perquè acaba de començar. 



  

  

 

 

  

7.- Moció del Grup Municipal Popular, amb proposta d'acord, per instar el Consell 
Insular a millorar l'estat de les passarel·les elevades i les estàtues de les dues 
rotondes del primer cinturó. 

Favorable Tipus de votació: Ordinària - Unanimitat 

 
Donat compte de la moció del tenor literal següent: 

 
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT 
D'EIVISSA PER INSTAR AL CONSELL INSULAR A MILLORAR L'ESTAT DE LES 
PASSAREL·LES ELEVADES I LES ESTÀTUES DE LES DUES ROTONDES DEL 

PRIMER CINTURÓ 
 

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 
 
Els passos elevats, que comuniquen el centre de la ciutat amb els aparcaments 
dissuasius i el barri de Can Misses, són transitats diàriament per una mitjana de mil 
persones, i requereixen manteniment pel seu estat de degradació per l'ús. Al costat dels 
tres passos elevats del primer cinturó de ronda, en idèntica situació es troba el de 
l'entrada de l’avinguda de Sant Josep. 
 
El Consell Insular és responsable de l'E-10 fins que es converteixi en una via urbana i la 
titularitat passi a l'Ajuntament d'Eivissa. 
 
Les denúncies pel mal estat d'aquestes estructures són una constant des de fa diversos 
anys. L'estat de deteriorament i les pintades d'aquests passos elevats no contribueixen 
a donar una bona imatge de la ciutat en vies que són transitades per milers de residents 
i usuaris. 
 
Igualment requereixen d'una acció immediata les estructures metàl·liques centrals de 
les rotondes de Can Misses i de la carretera de Santa Eulària, que han de ser 
endreçats, eliminant els grafits i sent escatats i repitados. De la mateixa manera, el 
monument al ca eivissenc de la rotonda d'entrada al Passeig Marítim d'Eivissa, que, el 
2012 va ser víctima d'un acte de vandalisme, i encara no ha estat restaurat. 
 
Per tot l'exposat, el Grup Municipal Popular proposa l'adopció del següent 
 

ACORD: 
 

El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda instar el Consell Insular a procedir amb caràcter 
immediat a millorar l'estat de les passarel·les elevades del primer cinturó de ronda i de 



  

  

les estàtues de les rotondes de Can Misses, carretera de Santa Eulària i entrada al 
Passeig Joan Carles I. 
 

Eivissa, a 22 de gener de 2017 
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 

Sgt. Virginia Marí Rennesson” 
 

Intervencions: 
 
Sr. Tur Ripoll: Passant per les rondes es veu que les passarel·les estan brutes, 
pintades, etc. Creuen que el Consell hauria de dedicar uns fons per arreglar, pintar i 
sanejar aquestes passarel·les perquè estan en un estat lamentable, i és una de les 
primeres imatges quant arriben els visitants a Eivissa. 

Per altra banda, les tres rondes que tenen monuments que pertanyen al Consell Insular, 
també estan en un estat lamentable, sobretot el monument al ca eivissenc que va patir 
un acte de vandalisme, i creuen que el Consell hauria de dedicar alguns diners a cuidar 
d’aquest monument, ja que li falten dos cans, la fibra de vidre s’està deteriorant i a més 
té falta de pintar i poder un poc perquè es vegi, perquè aquest estiu no tengui la imatge 
que té ara. 

Després la ronda de Suministres, que té una estàtua d’acer que també necessita una 
neteja, i la tercera ronda la de can Misses, li fa falta una bona neteja i una repintada ja 
que s’està oxidant. 

  

Sra. López: També els hi votaran que sí. Estan d’acord amb el que ha exposat el Sr. 
Tur. 

Ja estan treballant amb el Consell Insular d’instar-lo a fer determinades actuacions a l’E-
10. Han diferents escrits per temes de poda, neteja, semaforització, i en aquest cas no 
tenen cap problema en enviar aquesta moció. 

Saben que el Consell Insular està preparant una licitació de cara al manteniment de les 
carreteres per un import important. 

  

Sr. Tur Ripoll: Sap que fa temps que es demana que s’arregli el monument dels cans, 
però no ho han fet. Es tracta de què ho facin perquè aquest estiu estigui en condicions. 
S’alegra de què a través d’això també reforcin la neteja. Agraeix el vot a favor i esperen 
que aquest estiu estigui tot arreglat. 

 

  

8.- Moció del Grup Municipal Popular, amb proposta d'acord, per compensar 
econòmicament als comerços afectats per les obres de Vara de Rei i Plaça del 
Parc i als gestors de la Carpa de Nadal. 

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària 
 
A favor: 9, En contra: 12, Abstencions: 0, Absents: 0 



  

  

 

A favor Antonio Villalonga Juan 
Jacobo María Varela de Limia Chorda 
Joan Tur Ripoll 
Juan Flores Jiménez 
Lourdes Cardona Ribas 
Maria Fajarnés Costa 
Pablo Garriz Galvan 
Virginia Marí Rennesson 
Álex Minchiotti Fábregas 

En contra Agustín Perea Montiel 
Elena López Bonet 
Estefanía Torres Sánchez 
Gloria Corral Joven 
Ildefonso Molina Jiménez 
Jose Juan Tur Cardona 
Juan José Hinojo Domene 
Juan Ribas Ferrer 
Maria del Carmen Boned Verdera 
Montserrat Garcia Cuenca 
Rafael Ruiz González 
Vicenta Mengual Lull 

Abstencions --- 

Absents --- 

 
Donat compte de la moció del tenor literal següent: 

 
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT 
D'EIVISSA PER COMPENSAR ECONÒMICAMENT ALS COMERÇOS AFECTATS 
PER LES OBRES DE VARA DE REI I PLAÇA DEL PARC I ALS GESTORS DE LA 

CARPA DE NADAL 
 

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 majoria dels negocis ubicats a l’entorn de Vara de Rei admeten fortes pèrdues en els 
seus ingressos per la reforma del passeig i, en molts casos, arriben al 50 per cent de les 
seves vendes. Per això, l'Ajuntament d'Eivissa ha anunciat que bonificarà als 
comerciants de Vara de Rei i el seu entorn per compensar les molèsties de les obres 
amb una rebaixa del 50 per cent en la taxa d'escombraries com a compensació per les 
pèrdues que patiran durant els sis mesos que està previst que durin les obres de 
reforma. 
 
Així, l'equip de govern municipal ha decretat una rebaixa del 50 per cent de la taxa 
d'escombraries per a tots els titulars 'd'activitats empresarials i professionals', radicades 
al Passeig de Vara de Rei, plaça del Parc, Jaume I, Avicenna, Vicente Cuervo, Ramón i 



  

  

Cajal, Miquel Caietà Soler, Abel Matutes Torres i Pere Sala. 
 
Es tracta d'unes obres necessàries per a la ciutat, però cal buscar una forma de 
compensar els establiments i comerços afectats per les obres municipals. No obstant 
això, la mesura adoptada per l'equip de Govern resulta insuficient pel que es proposa la 
creació d'una ordenança municipal que rebaixi determinats impostos o compensi 
econòmicament als comerciants als quals afectin obres públiques a Vara de Rei durant 
el temps que durin els treballs. 
 
Resulta necessari comptar amb una ordenança municipal que reguli aquest aspecte 
perquè és primordial donar suport al petit comerç, autèntic motor econòmic i generador 
d'ocupació en el municipi. 
 
En aquest mateix sentit, també resulta de justícia compensar els gestors de la carpa de 
Nadal que aquest any s'han vist obligats a traslladar-se al bulevar Abel Matutes, també 
com a conseqüència de les obres que s’están duent a terme al Passeig de Vara de Rei i 
que s'han vist seriosament perjudicats en la seva activitat. 
 
Per tot l'exposat, el Grup Municipal Popular proposa l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

1.- El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa acorda desenvolupar i implementar les 
corresponents mesures per compensar els greus perjudicis ocasionats als establiments 
comercials ubicats en els diferents carrers afectats per les obres de reforma de Vara de 
Rei i la Plaça del Parc, a través de l'aprovació d'una Ordenança Reguladora o 
mitjançant ajudes compensatòries directes. 
 
2.- El Ple de l'Ajuntament d’Eivissa acorda posar en marxa, un cop finalitzades les 
obres, un Pla de Reactivació Comercial en aquelles zones afectades per les obres avant 
esmentades amb l'objecte de dinamitzar l'activitat de la zona. 
 
3.-El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa acorda que es bonifiqui en un 50 per cent les taxes 
abonades pels gestors de la carpa de Nadal, reubicada enguany al bulevar Abel 
Matutes. 
 

Eivissa, a 22 de gener de 2017 
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 

Sgt. Virginia Marí Rennesson” 
 

Intervencions: 
 
Sra. Cardona: A rel de les obres que s’estan realitzant en el Passeig de Vara de Rey i la 
Plaça del Parc, la majoria dels negocis ubicats en aquest entorn estan sofrint pèrdues 
bastant importants en la seua activitat econòmica, que poden arribar al 50%. Per aquest 
motiu creuen que s’han d’adoptar els acords de la moció.  

  

Sr. Molina: Aquest govern està preocupat pel benestar de tots els negocis que hi ha a la 
ciutat. Evidentment hi ha una sèrie d’empreses ubicades a la zona de la Plaça del Parc, 
Vara de Rey i carrers dels voltants que estan passant un hivern complicat. Una 
magnitud com té la intervenció de l’obra de Vara de Rey, és impossible realitzar-la sense 



  

  

que tengui repercussió en l’activitat dels negocis d’aquesta zona. 

També han de veure que les obres es fan per aconseguir una millora per a la ciutat en 
general, i per a les zones concretes en particular. Les obres estan en el calendari 
previst, no preveuen que hi hagi demores, amb la qual cosa abans de l’inici de la 
temporada turística, el passeig estarà en perfectes condicions per a gaudi de la 
ciutadania. 

L’equip de govern és conscient que hi ha alguns serveis, com per exemple, el de 
recollida de fems, que no es prestaran amb la normalitat que corresponia durant aquest 
hivern, i fa mesos es va decidir fer un decret bonificant, durant sis mesos, el cost de la 
taxa de fems per a totes les empreses que estan en els carrers que han citat. No saben 
si això és suficient o no, però creuen que és l’adequat. Creuen que el millor pla 
comercial que hi haurà per a aquest barri serà la reforma, serà la millor avinguda que hi 
haurà en aquesta illa, el lloc per on tothom passarà, i això repercutirà molt positivament 
en els negocis d’aquest barri. 

És complicat que l’Ajuntament faci una línia de subvencions. Altres impostos no són 
bonificables. L’Ajuntament pot actuar en taxes, i la que s’ha bonificat és la que té més 
repercussió sobre els negocis. L’equip de govern entén que és suficient. 

Respecte al Bulevard i els negocis, ha demanat quines són les taxes que han pagat els 
negocis que han obert a la carpa i a la zona, la mitjana que han pagat són 144 euros i la 
mediana 105 euros, per la utilització de l’espai públic que se’ls cedeix per desenvolupar 
un negoci. No es va obligar a ningú, i qui va anar allí sabia on anava, que no era Vara 
de Rey, que l’entorn era diferent, ja veuran que passa altres anys, però el bulevard a 
portat gent, pot ser que no la mateixa de Vara de Rey. No votaran a favor de la moció. 

  

Sra. Cardona: No discuteix en cap moment si les obres eren necessàries o no. 

No està d’acord perquè creu que el 50% no cobreix les pèrdues han tengut els 
comerciants, i no sap el beneficis que tendran en el futur. Creu que se’ls ha de donar un 
suport, que el fet que tenguin un passeig de Vara de Rey nou, no és garantia suficient 
de què puguin recuperar el que s’ha perdut, i creu que d’alguna manera se’ls hauria 
d’ajudar més. 

Respecte a la carpa, evidentment que quan varen sol·licitar anar-hi, sabien on acudien i 
que hi havia un canvi d’ubicació, però tampoc han estat en les condicions que tocava, 
perquè segons els hi han comentat, la meitat de les vegades saltava la llum. Per això 
consideren que se’ls ha de donar ajuda, perquè és gent que part del seu negoci el fan 
aquests dies. 

Agrairia que per a propers anys el dia de Reis a les sis i mitja de la tarda l’arbre no 
estigués apagat. 

  

Sr. Villalonga: Una cosa és que hi hagi unes obres un mes, i l’altra és que hi hagi unes 
obres durant un temps tant llarg com és aquest cas, llavors li pareix de rebut que es faci 
una campanya per promocionar aquesta zona, que no creu que costi molts diners. 

  

Sr. Molina: Als comerciants de Vara de Rey quant ingressin més no els hi demanaran 
que paguin més perquè no seria raonable. Aquest Ajuntament està fent un esforç per 
deixar la millor avinguda de la ciutat, un lloc per on passarà tot el mon, creuen que això 



  

  

és suficient compensació. S’ha tengut un gest amb els comerciants, bonificant-los la 
meitat de la taxa de fems d’un any, és un gest per reconèixer una situació que els toca 
viure durant un hivern, i creu que l’hivern que ve ningú se’n recordarà d’aquest. 

Respecte als firaires que varen estar en el bulevard, si munta un quiosc de vendre 
xurros a Figueretes paga el mateix, no hi ha un preu Vara de Rey i un preu a la resta de 
la ciutat. Es cobra segons l’ordenança que tenen. 

 

  

9.- Moció del Grup Municipal EPIC, amb proposta d'acord, per elaborar i aprovar, 
en el termini màxim de sis mesos, una ordenança municipal que impedeixi la 
pràctica del "botelló" en el municipi d'Eivissa. 

Favorable Tipus de votació: Ordinària - Unanimitat 

“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del 
Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza, 

al amparo del art. 87 de la ley 20/2006, de 15 de diciembre, 
Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares 

 
EXPONE 

 
En los últimos meses, se está consolidando como práctica habitual el masivo consumo 
de bebidas alcohólicas en la vía pública; concretamente, en el aparcamiento situado en 
la zona de “Es Gorg” que se está convirtiendo en el botellódromo de la ciudad de 
Eivissa. 
 
Actualmente, la Ordenanza para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana y 
conductas cívicas en el espacio público de Eivissa, ya contempla en su capítulo siete, el 
consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, no obstante, se requiere una 
ampliación específica para este tipo de consumo colectivo. 
 
Que dada la casuística del problema y las especiales características del mismo, como 
por ejemplo: las edades de consumidores a quienes afecta, la necesidad de adoptar 
medidas de prevención del consumo de alcohol y la facilidad de convocatoria masiva a 
través de las redes sociales (Facebook, Twitter, …), es preciso crear urgentemente una 
normativa específica al respecto, como ya sucede en otros municipios de España, para 
poder evitar y erradicar esta actividad en Eivissa, que se está convirtiendo en una 
práctica habitual. 
 
Un ejemplo orientativo de ordenanza específica, es la Ordenanza local reguladora de la 
actuación municipal para impedir la práctica del botellón en el espacio público de la villa 
de Bilbao. Entre otras cuestiones concretas, destaca en relación al “botellón” que el 
importe de las sanciones económicas obtenidas por la aplicación de la ordenanza, 
queda afecto y deberá destinarse íntegramente a financiar programas municipales de 
ocio para jóvenes. Además las sanciones económicas impuestas podrán ser 
suspendidas en los siguientes casos: 
 
a) Si el infractor acepta la realización de trabajos o actividades en beneficios de la 
comunidad que se establezcan por el Excmo. Ayuntamiento. 



  

  

b) Si el infractor participa en cursos que pudieran impartirse sobre la prevención del 
consumo de alcohol y conocimiento de sus efectos sobre la salud que determine el 
Excmo. Ayuntamiento. 
 
Es por lo que se 
 

SOLICITA 
 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
El Ayuntamiento de Eivissa acuerda: 
 
Elaborar y aprobar, en el plazo máximo de seis meses, una ordenanza municipal que 
impida la práctica del “botellón” en el municipio de Eivissa. 
 

Eivissa, a 23 de enero de 2017 
Antonio Villalonga Juan” 

 
Intervencions: 
 
Sr. Villalonga: El motiu d’aquesta moció és que l’Ajuntament compti amb una 
ordenança específica, que reguli la pràctica del botelló. Actualment ja tenen una 
ordenança per fomentar i garantir la convivència ciutadana i conductes cíviques a l’espai 
públic d’Eivissa, que en el seu capítol 7 ja parla del consum de begudes alcohòliques, 
però la qüestió fonamental és que tenguin una ordenança específica per al botelló. 

El botelló precisa una ordenança, perquè és tracta d’un grup de gent que es convoca a 
través de les xarxes socials, en bona part adolescents, que es fa com una pràctica 
habitual, en llocs concrets que després queden totalment bruts, que estan parlant de 
gent a la qual se li volen establir una sèrie de valors, i l’alcohol no és el valor que ha de 
promocionar aquest Ajuntament, que mitjançant una ordenança específica es pot tractar, 
en el sentit que es poden programar activitats alternatives, i sobretot, establir que les 
sancions es poden canviar per treballs a la societat, i altres. També l’hi preocupa que 
s’està efectuant la pràctica del botelló en el pàrquing d’es Gorg, cada vegada més 
sovint. 

Creu que té que ser quant abans, per això ha proposat un termini de sis mesos. 

  

Sr. Minchiotti: És un tema que també els preocupa molt, i que és molt important. 

El Sr. Villalonga diu que creu que és precís crear una normativa específica al respecte, 
però des del partit popular creuen que no fa falta crear aquesta normativa o fixar-se en 
altres, perquè el que volen és que es recuperi l’ordenança que és va fer la legislatura 
passada, que és l’ordenança que va ser presentada el maig de 2015 pel Consell 
Assessor de joves i alcohol dins del Pla Municipal de Drogues, i el que fa falta és 
revisar-la i aprovar-la en Ple. Si tenen un document tècnic de treball, no poden 
començar de zero. 

El que proposa el grup popular és recolzar que es treballi en aquest sentit, però farien 
una transaccional dient, en comptes “d’elaborar”, seria “revisar i aprovar el text de 



  

  

l’ordenança municipal presentada el maig de 2015, amb la major brevetat possible”. 

Es tracta d’una ordenança que no només és punitiva, sinó que també regula els 
aspectes educatius relacionats amb els joves i l’alcohol. Aquesta ordenança que ara 
demanen que es recuperi, és un treball que no és polític i que està molt ben dissenyada 
en tres blocs, té un bloc preventiu, un bloc de control i un bloc sancionador. 

En el bloc preventiu, l’Ajuntament es compromet a treballar des d’una perspectiva 
educativa, i de la promoció de la salut a través de l’aplicació de programes de 
prevenció, sempre dins del Pla Municipal de Drogues. Creu que aquest punt és 
important, perquè si bé no hi ha estadístiques sobre el tema, sí que hi ha estudis del 
concepte que tenen els menors sobre el consum d’alcohol, ho veuen com una cosa 
normal i cultural. 

Quant al segon bloc de control, l’ordenança planteja que s’aprofiti la llei de comerç, que 
transfereix als ajuntaments, que així ho demanen, el règim sancionador. Com a mesures 
de control estableix prohibir accions en matèria de publicitat, de promoció, de 
subministrament, de venda, de consum d’alcohol, recalcant en els menors de 18 anys. 

El bloc sancionador, no només sanciona sinó que també aposta per la reeducació de 
l’infractor. Desenvolupa mesures alternatives a les sancions, a través de programes 
individualitzats de treballs per a la comunitat, de formació i d’intervenció amb les 
famílies. 

No hi ha estadístiques concretes sobre els menors que practiquen botelló a Eivissa, 
però si n’hi ha a Balears. A Balears són el 60% els menors d’aquesta comunitat 
autònoma que consumeixen alcohol. Són percentatges que donen que pensar i 
l’Ajuntament no pot quedar al marge d’aquest tema, per tant, com que el que es 
requereix és rapidesa i agilitat, torna a plantejar la transaccional que és, “que 
l’Ajuntament actualitzi aquest text, i en el termini de temps més breu possible es porti 
aquí per a aprovació”. 

Hi ha una altre tema que també els ha de preocupar molt, i que l’ordenança també 
incideix, que és la facilitat que tenen els menors per adquirir alcohol. S’han d’intensificar 
els controls als establiments, i sobretot, conscienciar sobre el tema de la venda d’alcohol 
als menors d’edat. 

  

Sra. Mengual: És interessant el plantejament que han fet els dos partits de l’oposició, 
respecte al botelló. Ja està prohibit el consum d’alcohol a l’espai públic, i una evidència 
d’aquesta prohibició és que l’últim any la policia local ha posat a la ciutat 25 denuncies 
relacionades amb aquest fet. 

Prohibir el botelló i que sigui una realitat, fa falta un procés que des d’aquest Ajuntament 
estan abordant des de fa molts anys, a través de mesures preventives educatives, 
mesures de salut pública, que ja s’estan portant a terme amb una pla municipal aprovat 
per aquest Ajuntament. 

El cas és que la proposta del Sr. Minchiotti referida a l’esborrany que ja tenen, sobre 
una ordenança per regular el consum i la venda d’alcohol, ja fa temps que estan 
treballant en les mesures que realment poden evitar fer botelló, mesures d’hàbits 
saludables, d’hàbits alimentaris, d’esport, d’ús del consum de drogues. 

El tema de la possibilitat de substituir les sancions econòmiques per mesures 
reeducatives, o amb treballs de serveis a la comunitat, que proposa el Sr. Villalonga, ja 
s’està fent. 



  

  

Agraeix les dues intervencions. Respecte a la transaccional que proposa el Sr. 
Minchiotti, de fer servir i treballar damunt l’ordenança municipal existent, per a la 
regulació del consum i venda d’alcohol en el municipi, els hi sembla interessant i és un 
tema en el qual ja hi estan treballant. 

  

Sr. Villalonga: L’ordenança municipal per garantir la convivència ciutadana, suposa que 
ja està en ús. Per la seua part li pareix bé, tant que es generi una normativa antibotelló 
com que s’incorpori en aquesta ordenança. No té cap inconvenient en canviar el 
redactat de la proposta tal i com proposa el Sr. Minchiotti. 

Necessiten ferramentes més específiques, perquè el botelló és diferent que beure al 
carrer. 

  

Sr. Minchiotti: Satisfets de que es recuperi aquesta ordenança, i serveixi per anar 
actualitzant les diferents situacions. 

Vol aprofitar per fer un prec, i és que s’hauria de fer un esforç, com ajuntament, per 
buscar i habilitar zones d’oci alternatiu, i que se segueixi treballant contínuament per 
donar una sortida a aquests joves. 

  

Sra. Mengual: L’equip de govern no vol cenyir-se al termini que proposa el Sr. 
Villalonga, si poden inclús ho faran abans. Estan a favor d’aquesta moció. Aprofitaran 
l’ordenança que ja tenen en esborrany i en la qual ja hi estan treballant. Votaran que sí 
la proposta que han consensuat. 

  

S’acorda l’aprovació del següent text: 
  

“Elaborar, modificar y aprobar, a la mayor brevedad posible, los artículos 
específicos de la Ordenanza municipal para fomentar y garantizar la convivencia 
ciudadana y conductas cívicas en el espacio público de Eivissa, para impedir la práctica 
del “botellón” en el municipio de Eivissa.” 

  

  

Sr. Ruiz: Es farà un recés de 15 minuts. 

 

 

 
10.- Moció del Grup Municipal EPIC, amb proposta d'acord, per obrir expedient 
sumari a l'empresa concessionària del servei de neteja del municipi per 
incompliment molt greu de les seues obligacions. 

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària 
 
A favor: 9, En contra: 12, Abstencions: 0, Absents: 0 



  

  

 

A favor Antonio Villalonga Juan 
Jacobo María Varela de Limia Chorda 
Joan Tur Ripoll 
Juan Flores Jiménez 
Lourdes Cardona Ribas 
Maria Fajarnés Costa 
Pablo Garriz Galvan 
Virginia Marí Rennesson 
Álex Minchiotti Fábregas 

En contra Agustín Perea Montiel 
Elena López Bonet 
Estefanía Torres Sánchez 
Gloria Corral Joven 
Ildefonso Molina Jiménez 
Jose Juan Tur Cardona 
Juan José Hinojo Domene 
Juan Ribas Ferrer 
Maria del Carmen Boned Verdera 
Montserrat Garcia Cuenca 
Rafael Ruiz González 
Vicenta Mengual Lull 

Abstencions --- 

Absents --- 

 
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 pasado 13 de Junio se inició la actividad de la nueva contrata de limpieza del 
municipio, efectuada a cargo de la empresa “Valoriza”. 
 
Que el pliego de condiciones está siendo incumplido de forma flagrante e injustificada 
por la empresa concesionaria. A modo de ejemplo: en la omisión de la implantación de 
nuevos vehículos y contenedores, falta de limpieza de papeleras, inoperatividad de los 
contenedores soterrados, etc. 
 
Que lo anteriormente expuesto redunda en la prestación de un pésimo servicio de 
limpieza a la ciudadanía, sin que exista justificación alguna a tales incumplimientos y sin 
que se hayan efectuado reducciones en el precio que cobra la contrata. 
 
Que los inobservancias anteriores están perfectamente identificadas en el pliego de 
condiciones, tipificadas como incumplimiento muy grave, sancionable con una cuantía 
comprendida entre el 10% y el 20% de la facturación bruta anual de la concesionaria. 



  

  

 
Es por lo que se 
 

SOLICITA 
 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

El Ayuntamiento de Eivissa acuerda abrir expediente sumario a la empresa 
concesionaria del servicio de limpieza del municipio por incumplimiento muy grave de 
sus obligaciones contractuales. 

 
Eivissa, a 23 de enero de 2017 

Antonio Villalonga Juan” 
 

Intervencions: 
 
Sr. Villalonga: La motivació d’aquesta moció és que, a l’empresa que té la concessió de 
la neteja municipal, i que des del passat 13 de juny està prestant un “servei”, se l’hi obri 
el procedent expedient sancionador, perquè no està complint amb el servei. 

Entenen que qui està incomplint és l’empresa, entenen que s’ha de sancionar i que ja 
ha passat el termini de rigor. Si començaren el 13 de juny, el 13 de setembre ja haurien 
d’haver estat col·locats tots els contenidors a la ciutat. Aquest és un dels motius 
d’incompliment totalment objectiu. Podrien disposar d’un informe al respecte, però el 
millor informe és passejar pels carrers de la ciutat. 

Amb els contenidors de superfície s’estan incomplint les dates d’implantació, no tenen 
els adhesius adequats, creu que no tenen els sensors volumètrics que haurien de tenir. 
Respecte als contenidors soterrats, de 40 contenidors de rebuig no en funcionen 13. Ja 
fa 4 mesos i mig que hauria d’estar solucionada aquesta situació. A part del fet en sí el 
que denota és una desídia, i és que algú no està complint amb les seues obligacions, en 
aquest cas creuen que és l’empresa, a part que l’Ajuntament tengui que controlar-ho. 
Els hi consta que no s’estan buidant diàriament les papereres. 

Està segur que l’equip de govern té més informació sobre els incompliments que fa la 
contracta. No pot ser que amb una contracta que cobra 5 milions i mig a l’any per 
netejar la ciutat,  estiguin pitjor ara que amb la contracta prorrogada de fa 20 anys que 
tenien abans. És oportú que aquest Ajuntament demostri que està per la labor de què 
les empreses que contracten amb l’Ajuntament han de complir, perquè sinó estableixen 
un mal precedent. 

  

Sr. Flores: Estant d’acord amb el Sr. Villalonga. En el Ple de setembre ja varen dir que 
tot això ve per deixar que una contracta comenci a funcionar al 60%. Aquests 6 mesos 
han set d’incompliment total de la contracta. Suposa que el tècnic responsable de la 
contracta anirà fent informes, per avaluar quines són les penalitzacions. Està clar que 
els contenidors tenien que estar col·locats el 13 de setembre. Estan d’acord en que se 
l’hi obri un expedient. 

  

Sra. García: És una moció molt atrevida. El Sr. Villalonga dispara directament i ho fa 



  

  

amb nul coneixement i amb cap respecte al procediments, i decideix que l’empresa 
adjudicatària, de la concessió més important d’aquesta ciutat, està incomplint plec, 
decideix en què i en quant s’ha de penalitzar, sense inspeccions, ni recollida de dades, 
ni informes tècnics. 

El plec de condicions recull dos sistemes de penalització a l’empresa, un és per 
incompliments contractuals i l’altre per deficiències en la prestació de consecució dels 
objectius. Les deficiències quant a la falta de neteja no són incompliments contractuals, 
són objecte de valoració mitjançant els indicadors de qualitat. Per determinar si hi ha 
hagut incompliment, l’Ajuntament ha de portar a terme un treball rigorós de seguiment, 
control i inspecció de les obligacions de la contractista, per portar a terme aquest treball 
ja es preveia en el plec la contractació d’un servei que pot fer aquest treball de control, 
perquè els funcionaris no tenen temps suficient per realitzar, encara que col·laboren. 

En base a tota aquesta informació documentada es realitzen els informes tècnics, es 
quantifiquen els incompliments, es valoren segons l’establert en el plec, i es proposa o 
no la penalització a l’empresa. Aquesta penalització es materialitza en la reducció del 
cànon que ha d’abonar-li aquest Ajuntament. 

Aquesta moció és un brindis al sol, totalment falta de rigor, serietat. El vot de l’equip de 
govern serà negatiu. 

Aprofitarà l’oportunitat per explicar-li algunes coses. Respecte al retard de l’arribada dels 
nous vehicles. Els vehicles que no operen amb gas estaven a la ciutat a la data que 
estipula la licitació i alguns inclús havien arribat amb antelació. Quant als que operen 
amb gas natural, està certificada la seua disponibilitat en la data que es preveia en el 
contracte, però donat que la gasinera no estava encara en funcionament, es va optar 
per deixar-los emmagatzemats a la península, a un magatzem sostrat per no tenir-los 
aquí a la intempèrie. La gasinera va començar a funcionar a finals de desembre, i en 
aquesta data estaven a l’illa tots els camions, excepte dos rentacontenidors que han 
arribat avui de matí. 

Degut a que una bona part dels vehicles afectats per l’empresa funcionen amb gas, una 
vegada que han disposat de la gasinera s’ha incorporat la resta de la maquinària, i com 
que tots els de recollida són de gas, varen decidir que, quant estiguessin aquí tots els 
camions, començarien a posar tots els contenidors, perquè alguns dels que ja s’han 
posat es rompen amb els camions vells, però per al febrer estaran tots col·locats. 

Quant als contenidors soterrats, és evident que estan en molt mal estat, fa més de 10 
anys que es varen col·locar i no s’ha fet un manteniment correcte, o han quedat 
obsolets, o han donat problemes d’humitats. Des de la regidoria han reparat els que 
consideraven més urgents, i ara estan preparant una licitació per arreglar els 
contenidors soterrats de tota la ciutat, quant estiguin en perfectes condicions és quant 
Valoriza assumirà el manteniment, perquè aquests contenidors s’han de donar en 
perfecte estat. 

  

Sr. Villalonga: La Sra. García ha fet referència a les obligacions contractuals, i que hi 
ha una forma de sancionar. Ell entra a l’altra part que és la de deficiències contractuals, 
que hi ha una sèrie de terminis i que s’incompleixen. Dona la sensació de què ningú 
s’havia llegit el plec de condicions fins que va arribar l’empresa. Vol pensar que una 
empresa que licita per una contracta d’aquest tipus, primer es llegeix les condicions i 
abans d’anar a un lloc ja ha fet tots els càlculs i sap el que ha de fer i el que no. 

La Sra. García té molt bona voluntat i no vol sancionar a aquesta empresa. Sota el seu 



  

  

punt de vista d’EPIC sí que hi ha qüestions objectives per sancionar a aquesta empresa. 

Li preocupa que no li digui res dels adhesius que tenen que tenir els contenidors, 
perquè és una forma d’estalviar diners. Tampoc l’hi ha dit perquè els contenidors no 
tenen un sensor d’ompliment. Hi ha motius objectius per sancionar a l’empresa per 
incompliment del contracte. L’equip de govern s’està fent responsable dels 
incompliments? Perquè no es buiden les papereres dels carrers cada dia? Perquè el 
33% del contenidors no s’obrin? Tenen una contracta nova, perquè tenen la mateixa 
quantitat de personal ara que a l’any 1994, tenint una ciutat un poc més gran? Aquí hi 
ha una empresa molt llesta que està estalviant diners a costa de l’Ajuntament. 

Obrin l’expedient que és el que toca i després, en base a l’incompliment del contracte, 
els serveis tècnics que determinin quant s’ha de penalitzar a aquesta contracta. 

  

Sr. Flores: Els terminis estan aquí, la Sra. Garcia porta des de juny parlant del canvi de 
contenidors, i els contenidors no arriben. Varen canviar contenidors a diversos carrers 
de la ciutat, i això s’ha parat. 

Com ha dit la Sra. García, hi ha dues maneres de controlar a l’empresa, una pel que fa 
a la neteja viària, que suposa que s’estaran fent els corresponents informes. Hi ha algun 
informe? Cada quant es fa aquest informe? Hi ha alguna penalització econòmica a 
l’empresa? 

Està clar que si s’incompleix el termini de posar els contenidors, és un incompliment de 
la contracta, a no ser que l’equip de govern tengui algun informe, que hagi fet el tècnic 
pertinent, on se suporti el retard. 

El tema dels contenidors soterrats dels carrer Pere Francès, que hi va haver una petició 
de l’empresa de no posar-los, voldrien saber què pensa l’equip de govern. 

Votaran a favor de la moció, però els agradaria que hi inclogués el tema dels informes. 

  

Sra. García: Igual que ha parlat que s’anaven a posar els contenidors, també ha parlat 
de la raó per la qual es retardarien, perquè no fa falta que els recordi que la ciutat no té 
un PGOU definitiu, i que s’ha hagut d’aprovar una modificació puntual de planejament. 

No tenen gasinera però sí uns camions que estan comprats que no es poden carregar, 
que els han de tenir a la intempèrie. No tenen camions per buidar els contenidors nous. 
Quant estigui tot aquí ho posaran. 

Quant als adhesius, encara no s’han posat perquè tenien la idea de fer un concurs en 
els col·legis i els instituts, perquè siguin els nens els que tenguin la idea. 

Respecte als sensors només es posen a la fracció, i no tenia sentit fins que la flota 
estigui completa i estiguin posats tots els contenidors. I quant als contenidors soterrats, 
ja els ho ha dit, primer els ha d’arreglar l’Ajuntament i quant estiguin arreglats els 
donaran a l’empresa. Estan preparant la licitació. Els contenidors del carrer Pere 
Francès estan sent objecte d’estudi, existeixen dubtes sobre la viabilitat degut al nivell 
freàtic de la zona, i per no tenir que penedir-se més endavant estan barrejant totes les 
possibilitats abans de prendre una decisió definitiva. 

Respecte al personal, el plec de condicions diu textualment: “que el concessionari haurà 
de gestionar el servei públic, en el seu conjunt, amb el personal que actualment es troba 
adscrit a ell”. 



  

  

El grup PSOE-Pacte va presentar una al·legació per millorar les condicions socials dels 
treballadors, i els grup Popular va votar en contra. 

L’atreviment del Sr. Villalonga en aquest tema és enorme. Aquesta regidoria ja ha 
realitzat el primer informe sobre el compliment o no de les condicions del contracte. Un 
informe seriós i rigorós, no una opinió banal. En aquests moment l’empresa encara està 
en termini per al·legar, una vegada acabat aquest termini l’informe serà ferma i el 
podran fer públic. 

 

 

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

Favorable Tipus de votació: Ordinària 
 
A favor: 12, En contra: 0, Abstencions: 9, Absents: 0 

 

A favor Agustín Perea Montiel 
Elena López Bonet 
Estefanía Torres Sánchez 
Gloria Corral Joven 
Ildefonso Molina Jiménez 
Jose Juan Tur Cardona 
Juan José Hinojo Domene 
Juan Ribas Ferrer 
Maria del Carmen Boned Verdera 
Montserrat Garcia Cuenca 
Rafael Ruiz González 
Vicenta Mengual Lull 

En contra --- 

Abstencions Antonio Villalonga Juan 
Jacobo María Varela de Limia Chorda 
Joan Tur Ripoll 
Juan Flores Jiménez 
Lourdes Cardona Ribas 
Maria Fajarnés Costa 
Pablo Garriz Galvan 
Virginia Marí Rennesson 
Álex Minchiotti Fábregas 

Absents --- 

Intervencions: 
 
Sr. Molina: El en Ple de desembre aprovaren el conveni per finançar l’emissari, la part 



  

  

que correspon a l’Ajuntament. El conveni havia set informat tant pels serveis jurídics de 
la casa com pels de la Conselleria. Faltava el Consell que tenia el Ple més tard, i els 
seus serveis jurídics havien proposat fer una sèrie de correccions a la part expositiva. 
Convé aprovar-ho d’urgència perquè pugui tenir vigència quant abans i les dues 
administracions puguin fer les aportacions quant toca. 

 
És aprovada la urgència de tractament d’aquest punt. 

 

U.- Expediente 18208/2016. Proposta d'acord del Primer Tinent d’Alcalde al Ple de 
la Corporació per a la modificació del Conveni de Col·laboració entre, l’Agència 
Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA), el Consell Insular d’Eivissa i 
l’Ajuntament d’Eivissa per a la gestió i finançament de les obres de reparació de 
l’emissari de Talamanca. 

Favorable Tipus de votació: Ordinària 
 
A favor: 13, En contra: 0, Abstencions: 8, Absents: 0 

 

A favor Agustín Perea Montiel 
Antonio Villalonga Juan 
Elena López Bonet 
Estefanía Torres Sánchez 
Gloria Corral Joven 
Ildefonso Molina Jiménez 
Jose Juan Tur Cardona 
Juan José Hinojo Domene 
Juan Ribas Ferrer 
Maria del Carmen Boned Verdera 
Montserrat Garcia Cuenca 
Rafael Ruiz González 
Vicenta Mengual Lull 

En contra --- 

Abstencions Jacobo María Varela de Limia Chorda 
Joan Tur Ripoll 
Juan Flores Jiménez 
Lourdes Cardona Ribas 
Maria Fajarnés Costa 
Pablo Garriz Galvan 
Virginia Marí Rennesson 
Álex Minchiotti Fábregas 

Absents --- 

 
Donat compte de la proposta del tenor literal següent: 
 
“Proposta d'acord del Primer Tinent d’Alcalde al Ple de la Corporació per a la 
modificació del Conveni de Col·laboració entre, l’Agència Balear de l’Aigua i la 
Qualitat Ambiental (ABAQUA), el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament d’Eivissa 



  

  

per a la gestió i finançament de les obres de reparació de l’emissari de Talamanca. 
 
Fets i fonaments de dret 
 
1. Atès l'expedient de la Regidoria que impulsa aquest conveni on consta tota la 
documentació necessària, inclosos: 
 
- L'informe o memòria que justifica les raons d'interès públic, social, econòmic o 
humanitari, o altres que dificultin la seua convocatòria pública, d'acord amb l'article 22.2 
c) de la L38/2003, General de Subvencions. 
 
- El document de Retenció del Crèdit (RC), que acredita l'existència de crèdit adequat i 
suficient per a la concessió directa de la subvenció proposada. 
 
Aquest conveni va ser aprovat pel Ple ordinari de la Corporació de data 22 de desembre 
de 2016. 
 
Vist que el Consell Insular ha introduït unes modificacions als expositius del Conveni. 
Vist, igualment, l’informe jurídic de data 25 de gener de 2017. 
 
Per tot això, proposo al Ple de la Corporació d'aquest Ajuntament que adopti el següent 
 
Acord 
 
1. Aprovar les modificacions introduïdes al conveni de col·laboració que obra a 
l'expedient. 
 
2. Delegar la signatura d'aquestes modificacions del conveni a l’Alcalde-President de la 
Corporació. 
 

Eivissa, 
El 1r. Tinent d’Alcalde, 

(Document signat electrònicament al marge)” 
 

“CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL GOVERN DE LES ILLES BALEARS (A 
TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA), 
L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL, EL CONSELL 
INSULAR D’EIVISSA I L’AJUNTAMENT D’EIVISSA, RELATIU AL FINANÇAMENT EN 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REPARACIÓ DE L’EMISSARI DE TALAMANCA 

  

Eivissa, 30 de desembre de 2016 

  

PARTS 

  

Vicenç Vidal Matas, conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les 
Illes Balears, nomenat pel Decret 9/2015, de 2 de juliol, de la Presidenta de les Illes 
Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes 
Balears (BOIB núm. 97, de 2-7-2015), en l’exercici de les facultats que li atribueix 
l’article 11 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la 



  

  

comunitat autònoma de les Illes Balears, en relació amb l’article 80.1 de la mateixa Llei, 
i el Decret 25/2003, de 24 de novembre, del president de les Illes Balears pel qual es 
delega en els titulars de les conselleries la firma de convenis de col·laboració i acords 
de cooperació (BOIB núm. 166, de 29-11-2003); i president de l’Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (en endavant, ABAQUA), amb les funcions i 
competències que li atribueix l’article 12 dels seus Estatuts, aprovats mitjançant Decret 
100/2015, de 18 de desembre (BOIB núm. 185, de 22-12-2016), que actua en nom i 
representació del Govern de les Illes Balears i d’aquesta entitat pública empresarial del 
sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

  

Vicent Torres Guasch, president del Consell Insular d’Eivissa (en endavant CIE), actuant 
en nom i representació d’aquesta Administració, de conformitat amb el que disposen 
l’article 9.1 i 2 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars i l’article 52 del 
Reglament orgànic del Consell Insular, així com l’article 34.1 b de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local (en endavant, LBRL). 

  

Rafael Ruiz González, alcalde de l’Ajuntament d’Eivissa, actuant en nom i representació 
d’aquesta Administració, de conformitat amb el que disposa l’article 21.1 b de la LBRL. 

  

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per signar aquest conveni, 
de conformitat amb els següents 

  

ANTECEDENTS 

  
1.   La Constitució Espanyola preveu a l’article 45 que tothom té dret a disposar d’un 
medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona, i el deure de conservar-
lo.  

  
Així mateix, també preveu que els poders públics vetllaran per la utilització racional de 
tots els recursos naturals, a fi de protegir i millorar la qualitat de la vida i defensar i 
restaurar el medi ambient, amb el suport de la indispensable solidaritat col·lectiva. 

  
2.   L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, segons la redacció donada per la Llei 
orgànica 1/2007, de 28 de febrer, que va reformar el dit Estatut, estableix en l’article 12 
els principis rectors de l’activitat pública, i disposa que les institucions pròpies de la 
comunitat autònoma han de promoure, com a principis rectors de la política econòmica i 
social, el desenvolupament sostenible.  

  
Així mateix, l’article 23 estableix que tota persona té dret a gaudir d’una vida i un medi 
ambient segur i sà. Les administracions públiques de les Illes Balears, en l’àmbit de les 
seves competències, han de protegir el medi ambient i han d’impulsar un model de 
desenvolupament equitatiu, territorialment equilibrat i sostenible.  

  
Els poders públics de la comunitat autònoma han de vetllar per la defensa i la protecció 
de la naturalesa, del territori, del medi ambient i del paisatge. Han d’establir polítiques 
de gestió, ordenació i millora de la seva qualitat, harmonitzant-les amb les 
transformacions que es produeixen per l’evolució social, econòmica i ambiental. 



  

  

  
A l’article 24 es disposa que els poders públics de la comunitat autònoma han de 
reconèixer l’activitat turística com a element econòmic estratègic de les Illes Balears. 

  
3.   D’altra banda, l’article 3 del mateix Estatut empara la insularitat del territori de la 
comunitat autònoma com a fet diferencial i mereixedor de protecció especial. 

  
Els poders públics, de conformitat amb el que estableix la Constitució, garanteixen la 
realització efectiva de totes les mesures necessàries per evitar que del fet diferencial es 
puguin derivar desequilibris econòmics o de qualsevol altre tipus que vulnerin el principi 
de solidaritat entre totes les comunitats autònomes. 

  
4.   L’article 25.2 de la LBRL disposa que el municipi exercirà en tot cas com a 
competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats 
Autònomes en les següents matèries:  

  
c) Abastiment d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals. 

  
Així mateix, l’article 29.2 m de la Llei autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, 
municipal i de règim local, preveu que els municipis de les Illes Balears, en el marc de 
les lleis, tenen en tot cas competències pròpies en les matèries següents:  

  

m) Regulació i gestió de l’aprovisionament d’aigua potable a domicili, de la conducció i 
del tractament d’aigües residuals (...) 

  

5.   En virtut de l’article 36.1 de la LBRL són competències pròpies dels consells 
insulars, en tot cas: 

  

(...) 

b) L’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment 
als de menor capacitat econòmica i de gestió (...). 

(...) 

d) La cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació 
en el territori provincial, d’acord amb les competències de la resta d’administracions 
públiques en aquest àmbit. 

  
6.   D’acord amb els apartats 4 i 8 de l’article 30 de l’Estatut d’autonomia de les Illes 

Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears, ostenta, respecte de l’Estat, les competències en matèria d’obres 
públiques i en matèria de règim d’aigües en el territori de la comunitat autònoma de 
les Illes Balears. 

  

Això no obstant, i d’acord amb l’apartat 5 de l’article 22 de la Llei autonòmica 
10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives, correspon 
únicament a l’Administració de la Comunitat Autònoma, respecte dels consells 
insulars i els ajuntaments de les Illes Balears, la prestació, com a servei públic 
autonòmic reservat legalment a aquesta Administració, el servei d’abastiment d’aigua 



  

  

en alta, sens perjudici de la possibilitat que assisteix a aquesta Administració de 
cooperar amb els ajuntaments en l’exercici de la competència en matèria conducció i 
tractament d’aigües residuals esmentada anteriorment, directament o per mitjà 
d’entitats instrumentals integrants del sector públic de la Comunitat Autònoma. 

  

7.   En efecte, i com s’indica en el preàmbul del Decret 57/1989, de 9 de març, de 
creació de l’Institut Balear de Sanejament (IBASAN) ‒actualment ABAQUA‒, publicat 
en el BOCAIB núm. 40, d’1 d’abril de 1989 un dels objectius bàsics de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears en matèria d’obres hidràuliques ha estat i és dotar de 
les infraestructures adequades de proveïment d’aigua potable i de sanejament dels 
nuclis urbans que no en tenguin, així com ampliar o millorar les ja existents, amb la 
finalitat d’assegurar l’adequat nivell de vida de les persones i preservar el medi 
ambient. 

  

Amb aquesta finalitat, i en un primer moment, la Comunitat Autònoma considerà 
convenient, atesa la competència dels municipis en aquestes matèries, tot un règim 
d’ajudes a les corporacions locals que, a nivell normatiu, es reflectí en el Decret 
42/1984, de 28 de maig, sobre règim d’ajudes en matèria de proveïment i sanejament 
dels nuclis urbans (BOCAIB núm. 11, de 23 de juliol), modificat pel Decret 16/1987, 
de 19 de març (BOCAIB núm. 49, de 21 d’abril). En aquest context, l’Ajuntament 
d’Eivissa, titular de la competència de tractament d’aigües residuals en el seu àmbit 
territorial, va demanar al Govern de les Illes Balears, en octubre de 1986, la seva 
col·laboració en la prestació d’aquests serveis, ajuda que es va instrumentalitzar a 
través d’aquest règim específic de subvencions. 

  

Això no obstant, l’experiència acumulada durant la vigència d’aquest règim va 
demostrar la insuficiència d’aquest sistema, amb problemes de finançament, gestió i 
explotació, la qual cosa va donar lloc a la creació de l’IBASAN mitjançant el Decret 
27/1989 abans esmentat, en el marc de l’habilitació legal conferida a aquest efecte 
per la disposició addicional tretzena de la Llei 13/1988, de 29 de desembre, de 
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 1989. 
D’aquesta manera, es produí un canvi substancial en la manera d’intervenir 
l’Administració de la Comunitat Autònoma en la política hidràulica de sanejament i de 
construcció d’estacions depuradores, mitjançant aquesta fórmula de creació d’una 
empresa pública que assumís la funció de promoure, construir i explotar estacions 
depuradores d’aigües residuals, amb l’encàrrec material previ d’aquestes actuacions 
per part de cada un dels municipis mitjançant el conveni de col·laboració 
corresponent. 

  

En particular, i pel que fa a l’Ajuntament d’Eivissa, aquest nou règim de cooperació 
es va canalitzar per mitjà del Conveni marc de col·laboració entre l’Institut Balear de 
Sanejament (IBASAN), ara ABAQUA, i l’Ajuntament d’Eivissa per a la construcció, 
conservació, explotació i finançament de l’estació depuradora d’aigües residuals 
d’Eivissa, de data 18 d’abril de 1990. 
  

8.   Finalment, la necessitat de cooperar amb els ajuntaments per a l’adequat exercici de 
les seves competències en aquest àmbit de la conducció i tractament d’aigües 



  

  

residuals es va posar de manifest també pel mateix legislador autonòmic en la Llei 
9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües 
(actualment, Decret legislatiu 1/2016, de 6 de maig, que aprova el Text refós de la 
Llei 9/1991), per la qual s’estableix un cànon autonòmic destinat a finançar les 
inversions i despeses públiques relacionades amb el denominat cicle de l’aigua, 
inclosa la conducció i el tractament de les aigües residuals. 

  

Amb aquesta finalitat, la Llei esmentada regula tot un règim d’indemnitzacions a favor 
dels ajuntaments de les Illes Balears per raó de les despeses d’inversió i 
manteniment inherents a l’exercici per part seva de les competències esmentades, 
indemnitzacions el règim jurídic de les quals ha estat desplegat per diverses normes 
reglamentàries dictades pel Govern de les Illes Balears, les quals preveuen que els 
gestors designats pels ajuntaments per a la realització efectiva de les inversions i els 
serveis de conservació i manteniment puguin ser beneficiaris del cobrament 
d’aquestes indemnitzacions. 

  

9.   Entre aquests gestors, i concretament pel que fa a l’Ajuntament d’Eivissa, es troba 
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, per raó de l’encàrrec de gestió 
material que resulta del Conveni marc de col·laboració entre l’Institut Balear de 
Sanejament (IBASAN), ara ABAQUA, i l’Ajuntament d’Eivissa per a la construcció, 
conservació, explotació i finançament de l’estació depuradora d’aigües residuals 
d’Eivissa, de data 18 d’abril de 1990, abans esmentat, el qual és plenament vigent. 

  

D’aquesta manera, l’ABAQUA (com abans l’IBASAN) constitueix una entitat del 
sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma que, entre els seus objectius 
estatutaris en matèria hidràulica i de qualitat ambiental de les aigües que conté el 
Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts d’aquesta 
entitat, té “la col·laboració amb la conselleria competent en matèria de medi ambient i 
la resta de les administracions públiques competents en el control efectiu i la 
vigilància dels vessaments d’aigües residuals als col·lectors generals, estacions 
depuradores i altres infraestructures o instal·lacions que hagin estat encomanades o 
la gestió de les quals correspongui a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental; a les xarxes de clavegueram o a qualsevol altra infraestructura hidràulica, 
en els casos en els quals aquests vessaments puguin afectar el funcionament normal 
dels sistemes de depuració esmentats”. 

  

Col·laboració que, d’acord amb el mateix Decret 100/2015, es pot articular mitjançant 
“la promoció i construcció d’obres i instal·lacions de sanejament i depuració d’aigües 
residuals i les relatives a la conducció d’aquestes fins el seu punt de vessament”. 

  

10.         El dia 17 de juny de 2016 el Consell de Govern va acordar, entre altres 
acords: 
  

“1. Complir la proposició no de llei del parlament de les Illes Balears de 21 d’octubre 
de 2015, aprovada per unanimitat, per la qual s’insta al Govern de les Illes Balears a, 
prèvia declaració d’emergència, iniciar els tràmits per dur a terme una ràpida 



  

  

substitució de l’emissari de Talamanca. 

  

2. Instar a ABAQUA, prèvia declaració d’emergència, perquè iniciï immediatament les 
obres del projecte de substitució de l’emissari marítim de l’EDAR d’Eivissa, als 
efectes de l’article 113 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 174 de novembre.” 

  

11.         Al seu torn, el 23 de juny de 2016 el Consell d’Administració de l’ABAQUA, a 
proposta del director gerent, va adoptar els acords següents: 
  

“1. Declarar l’emergència de les obres de substitució de l’emissari de l’EDAR 
D’Eivissa (emissari de Talamanca) de conformitat amb l’establert a l’article 113 del 
TRLCSP. 

  

2. Encomanar la immediata execució de les obres a l’entitat TRAGSA de conformitat 
amb el projecte de substitució de l’emissari submarí de l’EDAR d’Eivissa.” 
  
12.         L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’ABAQUA, 
per raons transitòries de tresoreria, no poden assumir íntegrament la liquiditat 
necessària per satisfer totes les despeses inherents a les obres esmentades, el cost 
final de les quals correspon, en principi i per raó del Conveni marc de col·laboració 
de 18 d’abril de 1990 abans esmentat, a l’ABAQUA, sens perjudici de la possibilitat 
que assisteix a l’Ajuntament d’Eivissa ‒com a titular de la competència substantiva‒, i 
al Consell Insular d’Eivissa ‒com a administració de suport dels ajuntaments 
integrants del territori insular‒, de cooperar en la liquiditat necessària per mitjà 
d’aportacions reintegrables a favor de l’ABAQUA. 
  
13.         Efectivament, l’estació depuradora d’aigües residuals del municipi d’Eivissa, 
gestionada per ABAQUA, ha tengut problemes amb el seu emissari de Talamanca, 
que necessiten d’una ràpida actuació, ja que s’han produït vessants a la mar a l’estiu, 
en l’època de més afluència de gent a l’illa. 
  
S’ha de tenir en compte, a més, que Eivissa és una illa eminentment turística,  
especialment als mesos d’estiu, on és visitada per milers de persones de tot arreu del 
món, i amb aquestes incidències s’ofereix una mala imatge, no tan sols per al 
municipi sinó per a tota la illa. 
  
I, per això, és voluntat de totes les parts de cooperar en aquest assumpte per a una 
prompta solució. 
  
14.         D’altra banda, ja s’han iniciat els tràmits per a la construcció d’una nova 
EDAR al municipi d’Eivissa que doni solució a totes aquestes qüestions. 
  
En aquest sentit, el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va adjudicar ja 
la redacció del projecte i execució de les obres de la nova estació 
depuradora de Vila, que ha de corregir els problemes detectats en la instal·lació 
actual derivats de la seua falta de capacitat per tractar el volum de càrrega que rep 
sobre tot en temporada estival. 



  

  

  
15.         La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, preveu al 
seu article 48.1 que les administracions públiques, els seus organismes públics i 
entitats de dret públic vinculats o dependents i les universitats públiques, en l’àmbit 
de les seves competències respectives, poden subscriure convenis amb subjectes de 
dret públic i privat, sense que això pugui suposar cessió de la titularitat de la 
competència. 

  
16.         D’altra banda, la Llei 8/2000, de 27 d’octubre de consells insulars, contempla 
al seu article 46 que els consells insulars podran subscriure convenis o acords de 
cooperació amb la resta d’administracions públiques, en els quals s’estableixin 
lliurement els instruments de col·laboració necessaris per a l’assoliment de finalitats 
comunes d’interès públic i, d’una manera especial amb els municipis de la mateixa 
illa per tal de garantir l’accés de la població al conjunt dels serveis municipals i la 
major eficàcia de la prestació d’aquests. 
  
A més, l’apartat 2 d’aquest article 46 preveu expressament que, per mitjà de convenis 
de cooperació, les parts que els subscriguin puguin “coordinar les polítiques de 
foment adreçades a un mateix sector” i “executar puntualment obres o serveis que 
siguin competència d’una de les parts”, com és el cas que ens ocupa, respecte de les 
obres que, d’acord amb el que s’ha exposat, ha d’executar l’ABAQUA com a gestor 
de la competència del municipi d’Eivissa en matèria de conducció i tractament 
d’aigües residuals. 
  
17.         Per la seva part, la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim 
local de les Illes Balears estableix a l’article 68.1 que els ens locals poden subscriure, 
entre ells i amb les altres administracions, convenis interadministratius per a la millor 
prestació dels serveis públics. 
  
18.         I, finalment, la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears també estableix, a l’article 78.1 que: 
  
“L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears pot subscriure 
convenis de col·laboració amb les altres administracions públiques en l’àmbit de les 
respectives competències”. 

  

Per tot l’exposat, les parts atorguen el present conveni, amb subjecció a les següents 

  

CLÀUSULES 
 

Primera 

Objecte del Conveni 

  

Aquest Conveni de cooperació, en el marc de la capacitat jurídica dels qui l’atorguen i 
de conformitat amb les competències que exerceix cada administració intervinent, té per 
objecte regular les aportacions reintegrables del Consell Insular d’Eivissa i de 
l’Ajuntament d’Eivissa a favor de l’ABAQUA per coadjuvar a sufragar les despeses 



  

  

inherents a les funcions d’execució material de l’ABAQUA respecte de l’emissari de 
Talamanca (EDAR d’Eivissa-capital), resultants del Conveni marc de col·laboració entre 
l’Institut Balear de Sanejament (IBASAN), ara ABAQUA, i l’Ajuntament d’Eivissa per la 
construcció, conservació, explotació i finançament de l’estació depuradora d’aigües 
residuals d’Eivissa, de data 18 d’abril de 1990.  

  

Segona 

Compromisos de les parts 

  

1. Les administracions intervinents assumeixen, en virtut del present conveni, les 
obligacions següents:  

  

a) L’ABAQUA es farà càrrec del 100 % del cost del finançament de les obres, amb les 
particularitats de les lletres b, c i d següents.  

b) La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per mitjà de l’ABAQUA, es farà càrrec 
del 54,22 % del cost de finançament de les obres de reparació, per als anys 2016 a 
2018; i del 45,88 % restant a efectes del reintegrament que pertoqui al Consell Insular 
d’Eivissa i a l’Ajuntament d’Eivissa per raó de les previsions de les lletres c i d següents, 
des del 2019 fins al 2023. 

c) El Consell Insular d’Eivissa finançarà en concepte d’aportació reintegrable el 22,89 % 
del cost de finançament de les obres de reparació, per als anys 2016 a 2018. 

d) L’Ajuntament d’Eivissa finançarà en concepte d’aportació reintegrable el 22,89 % del 
cost de finançament de les obres de reparació, per als anys 2016 a 2018. 

e) L’ABAQUA reintegrarà les quanties que han aportat tant el Consell Insular d’Eivissa i 
l’Ajuntament d’Eivissa d’acord les lletres c i d anteriors a partir de l’any 2019 i fins assolir 
el retorn del 100 % l’any 2023. 

f) L’Ajuntament d’Eivissa i el Consell Insular d’Eivissa transferiran a l’ABAQUA les 
aportacions reintegrables abans del dia 31 de juliol de cada any, i per l’any 2016 abans 
del dia ___ de gener/febrer de 2017. 

  

La fixació dels imports a què es refereixen les lletres a a e anteriors, per anualitats i 
entitats, queda de la manera següent: 



  

  

 

2. En virtut del Conveni marc de col·laboració de data 18 d’abril de 1990, pel qual 
l’IBASAN, ara ABAQUA, assumeix el manteniment, l’explotació i el finançament de 
l’emissari de Talamanca, que forma part de l’estació depuradora d’aigües residuals 
(EDAR) d’Eivissa capital, i en el marc de la legislació de contractes vigent, l’ABAQUA ha 
encarregat a TRAGSA els treballs d’execució de l’obra de substitució de l’emissari de 
Talamanca esmentat. 

  

Tercera 

Comissió de seguiment 

  

1. Es constitueix una Comissió de seguiment del Conveni encarregada de resoldre els 
dubtes que sorgeixin en la seva interpretació, de solucionar les possibles discrepàncies 
que puguin sorgir en la seva execució i d’elaborar les propostes tendents a millorar el 
funcionament del servei objecte del present Conveni de cooperació. 

  

2. La Comissió estarà integrada per dos representants de la Conselleria de Medi 
Ambient, Agricultura i Pesca de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, designats pel conseller; dos representants de l’ABAQUA, designats per l’òrgan 
corresponent; dos representants del Consell Insular d’Eivissa designats pel Consell, i 
dos representants de l’Ajuntament d’Eivissa designats per l’Ajuntament. 

  

Quarta 

Naturalesa del conveni 

  

El present Conveni de cooperació es troba exclòs de l’àmbit d’aplicació del Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, d’acord amb el que estableix l’article 4.1 c d’aquest Text refós. 

  

Cinquena 

Jurisdicció competent 



  

  

  

La jurisdicció contenciosa administrativa serà la competent per resoldre les qüestions 
litigioses que poguessin suscitar-se entre les parts en el desenvolupament del present 
Conveni, atesa la naturalesa administrativa d’aquest. 

  

Sisena 

Vigència  

  

1. El termini de vigència del present Conveni serà de quatre anys, des del moment d ela 
seua signatura, prorrogable per quatre anys addicionals més, i s’extingirà per: 

  

a) El compliment del termini establert i les prorrogues que s’acordin. 

b) L’incompliment de les obligacions o compromisos del Conveni. 

c) L’acord unànime de tots els firmants. 

d) La impossibilitat legal o material de continuar amb el seu objecte. 

d) Declaració judicial de nul·litat del conveni. 

e) Qualsevol altra causa d’extinció resultant de l’ordenament jurídic aplicable. 

  

2. No obstant això, en el supòsit que alguna de les parts signants del Conveni 
incompleixi les seves obligacions o compromisos, qualssevol de les altres parts ha de 
requerir a la part incomplidora perquè compleixi efectivament les seves obligacions, 
comunicant aquest fet a la Comissió de seguiment. 

  

3. En el cas que persisteixi l’incompliment apreciat per la majoria de la Comissió de 
seguiment el Conveni s’entendrà resolt automàticament. 

  

I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni, per quadruplicat exemplar, 
en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament. 

  

El president del Consell Insular                     L’alcalde de l’Ajuntament  

d’Eivissa,                                                        d’Eivissa, 

Vicent Torres Guasch                                   Rafael Ruiz González 

  

El conseller de  Medi Ambient, Agricultura i Pesca  

del Govern de les Illes Balears, i president de l’ABAQUA 

Vicenç Vidal Matas” 

 
 



  

  

Intervencions: 
 
Sr. Molina: Són petites correccions a l’expositiu que els serveis jurídics del Consell 
pensen que millora el redactat. No afecta per res a les condicions econòmiques, ni als 
terminis, ni a cap altra característica dels conveni. 

  

Sra. Marí: Sense ànim d’anar en contra d’aquest projecte, saben que sempre l’han 
recolzat perquè el tema és molt important. Ho han portat a darrera hora i no tenen les 
modificacions, per això s’abstendran. 

  

Sr. Molina: Es va posar ahir a l’expedient de Ple, perquè és quant es va acabar 
l’informe jurídic. Té raó que han anat a darrera hora, però  les modificacions estan a la 
seua disposició. 

 

  

B) ACTIVITAT DE CONTROL  

  

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

  

La totalitat dels Regidors assistents en queden assabentats. 

 

11.- Moció del grup municipal EPIC, de control, sobre les consultes ciutadanes. 

 
Donat compte de la moció del tenor literal següent: 

 
 “D. Antonio Villalonga Juan, portavoz  

del Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,  
quiere hacer llegar a Vd. la siguiente MOCIÓN DE CONTROL para ser incluida en el 

Orden del Día del próximo Pleno. 

MOCIÓN DE CONTROL SOBRE LAS CONSULTAS CIUDADANAS 

Esta moción pretende conocer diversos aspectos sobre las consultas 
ciudadanas que efectúa y no efectúa este Ayuntamiento. Entre ellos: 

¿Qué normativa regula las consultas que está efectuando este Ayuntamiento? 



  

  

¿Existe algún informe de Secretaría al respecto? 

¿Qué requisitos son necesarios para efectuar una consulta? 

¿Quién establece todas las cuestiones referentes a una consulta, como por ejemplo, 
como la pregunta a efectuar, posibles respuestas, plazos de contestación, etc.? 

¿En base a qué criterio objetivo, una consulta es o no vinculante? 

¿Qué consultas se tienen previstas efectuar en el futuro? 

¿Cuáles han sido las incidencias, indicando tipo y número, que se han producido 
hasta la fecha en la consulta sobre el nombre del Paseo de Vara de Rey? 

¿Por qué el Ayuntamiento no ha efectuado consulta alguna sobre el proyecto de 
albergue en sa Colomina cuestión solicitada por los vecinos, y en cambio si que la 
realiza para plantear el cambio de nombre del Paseo Vara de Rey? ¿Qué diferencias 
existen entre ambos casos? 

Eivissa, a 20 de enero de 2017. 

Antonio Villalonga Juan” 

Intervencions: 

Sr. Villalonga: El motiu d’aquesta moció és saber una sèrie de qüestions sobre les 
consultes ciutadanes. 
Demana que presentin un pla de consultes, que esperin a que estigui redactada la llei 
balear de consultes, i que no facin aquest tipus de qüestions que sobre la marxa van 
canviant segons d’on ve el vent. 

  

Sra. Marí: Li agradaria rectificar una cosa que ha dit la Sra. Boned, respecte al 
Reglament d’honors i distincions d’aquest Ajuntament, que ha dit que no sap d’on s’han 
tret que estan modificant aquest Reglament. Si vol ho pot preguntar al Sr. Alcalde, 
perquè a una Junta de Portaveus es va tractar aquest tema, i per això demanava que 
això s’incorporés a aquest Reglament. 

Hi ha poca legislació a nivell nacional sobre les consultes populars, però aquest 
Ajuntament té el reglament de participació ciutadana, que en el seu article 30 parla de la 
consulta popular, o sigui que estan incomplint el seu propi Reglament. Segons aquest 
article l’Alcalde, amb l’acord previ de la majoria absoluta del Ple i autorització del govern 
de l’Estat, podrà sotmetre a consulta popular aquells assumptes de la competència 
pròpia municipal, i de caràcter local, que siguin d’especial rellevància pels interessos del 



  

  

veïnatge, amb excepció dels relatius a la hisenda local, i per descomptat per aquest Ple 
no ha passat el tema de si s’anaven a fer aquesta sèrie de consultes que està portant a 
terme l’equip de govern a nivell popular. Vol destacar la falta, per part de l’equip de 
govern, de consulta i col·laboració amb la resta del plenari. 

Les consultes són un dret fonamental, en el qual s’encarna el dret de participació 
política en el sistema democràtic. No han d’oblidar que els equips que formen part de 
l’oposició, també són representants legals i elegits, i formen part d’aquesta democràcia 
representativa. 

Entre els diferents sectors i matèries de rellevància susceptibles de consultes popular, 
que apareixen a la llei es troben, seguretat en llocs públics, ordenació del trànsit de 
vehicles i persones a les vies urbanes, protecció civil, ordenació, gestió, execució i 
disciplina urbanística, mercats, fires, prestació de serveis socials, i moltes altres. Creu 
que s’hauria de tenir més en compte l’opinió de tots els grups d’aquest plenari, abans de 
portar a terme certes consultes populars. 

  

Sr. Molina: En aquesta moció tenen tres àmbits de discussió que són completament 
diferents. El primer és el marc legal, sobre el qual ha fet una extensa dissertació la Sra. 
Marí, un altre és l’espai polític, que creu que és en el que s’haurien de centrar, i un altre 
és quant a la pròpia mecànica de la consulta o del portal de participació ciutadana, 
perquè no és la primera vegada que aquest equip de govern ha preguntat coses que 
són d’interès per a la ciutadania, i que estan subjectes a un cert debat, i es fa utilitzant 
un instrument que permet facilitar la participació de la gent d’una manera còmode, com 
és el portal de participació ciutadana. 

En la introducció que ha fet la Sra. Marí, està confonent els termes. El Reglament de 
participació ciutadana de l’Ajuntament parla dels referèndums. Els referèndums són una 
competència exclusiva del govern Central com ve regulat a la Constitució, a l’article 
149.1.32, i aquest article està modificat per l’article 92.2, també de la Constitució, on es 
parla de la possible autorització de referèndums consultius a entitats locals amb 
autorització del Consell de Ministres. No estan parlant de referèndums, estan parlant 
d’una cosa totalment diferent. 

Respecte a l’espai polític. En aquesta ciutat hi ha un govern format per dotze persones, 
votades per la ciutadania, que arribaren a un acord de govern i que estan desenvolupant 
aquest acord, i aquest govern hi ha coses que té molt clar que vol fer i ho fa, perquè 
forma part del seu ideari, del seu projecte de ciutat, perquè ho ha plantejat a la 
ciutadania d’una manera determinada i aquesta ho ha recolzat. Hi ha altres coses que 
transcendeixen a l’àmbit d’una legislatura que consulta amb l’oposició, com el port o 
com altres coses de les quals han anat parlant al llarg del temps, i hi altres coses sobre 
les quals a l’equip de govern l’interessa saber que pensa la ciutadania. Que opina la 
ciutadania sobre que hi hagi animals a la feria medieval? Va ser una cosa que va tenir 
un cert debat, hi va haver gent que estava en contra d’altra que estava a favor, i es va 
preguntar a la gent. No es carrega a la gent amb la decisió, se l’hi pregunta que pensa, i 
sobre això l’equip de govern pren una decisió i assumeix la seua responsabilitat. És 
dolent preguntar-li a la gent que opina? 

Estan en una obra que probablement sigui de les més importants d’aquesta legislatura, 
que és la de Vara de Rey, i fa temps que hi ha col·lectius que diuen que valdria la pena 
plantejar-se recuperar el nom tradicional de Passeig de s’Alamera. L’equip de govern 
prendrà la decisió en el seu moment, i serà la seua responsabilitat canviar-li el nom al 
Passeig de s’Alamera, també anomenat de Vara de Rey, o Passeig de Vara de Rey 



  

  

també anomenat de s’Alamera, però l’equip de govern prendrà aquesta decisió amb 
més elements de judici. 

A l’equip de govern l’interessa saber que pensen els periòdics, els comerciants, etc., i no 
és dolent preguntar-ho, i això no significa que sigui una qüestió d’estat que s’hagi de 
sotmetre a un referèndum amb garanties constitucionals. Aquest govern vol saber que 
opina la ciutadania en el seu conjunt, per a després, amb aquest element de judici, 
prendre una decisió que serà pròpia. 

Respecte a la pregunta del Sr. Villalonga sobre la normativa de consultes. La normativa 
és la dels referèndums que parla la Constitució, i el propi reglament de participació 
ciutadana, però no s’aplica aquí perquè no és d’aquesta matèria de la que estan parlant. 

El Sr. Villalonga, d’una manera interessada, mescla coses perquè vol que hi hagi una 
pregunta als vesins d’un barri concret sobre un tema concret, i això aquest equip de 
govern no ho farà i ja l’hi han explicat moltes ocasions perquè. Vol que ara facin un 
enquesta per veure si està bé que la factoria de Gesa estigui allí, o la porten a una altra 
banda? Però és una necessitat, exactament igual que un alberg municipal, que no és el 
que el Sr. Villalonga, i no només ell, sinó que també hi ha destacats membres del PP, 
que es dediquen a propagar mentides i falsedats, sobre el que és el centre d’acollida 
municipal, entre la ciutadania. 

  

Sra. Marí: Demana que digui qui és. 

  

Sr. Molina: Un ex regidor el Sr. Salvador Gallego. 

  

Sra. Marí: No forma part d’aquest Consistori i és un afectat. 

  

Sr. Molina: Hi ha un fet i és que aquesta ciutat necessita un centre d’acollida municipal, 
i és una decisió que ha pres aquest govern i assumeix la seua responsabilitat. 

Respecte al sistema de votació. Fa bastant temps que es va posar en marxa el portal de 
participació ciutadana, que només és un instrument que per al seu ús es prenen una 
sèrie de decisions. La primera és que a les votacions només hi participessin ciutadans 
empadronats a la ciutat d’Eivissa, per a això s’han de registrar i posar el nom, la data de 
naixement i el DNI, si d’alguna manera no entra, surt un missatge que diu que no s’ha 
aconseguit trobar les dades en el portal de participació ciutadana, i és veritat que això 
ha passat en més d’una ocasió. Si es completa la inscripció queda registrat qui entra i 
qui no, i a totes les persones que, havent-se registrat, no estaven autoritzades per votar, 
s’ha comprovat una per una la seua inserció en el padró municipal, i a tots ells se’ls ha 
enviat un missatge dient-los que ja se’ls ha donat d’alta. 

  

Sr. Villalonga:. 

No hi ha cap normativa que estableixi com s’han de fer, al final les coses es fan com vol 
l’equip de govern. Per a l’equip de govern és dolent preguntar a la gent què opina, quant 
no els agrada el que opina la gent. Només consulten quant els interessa. 

El Sr. Molina no ha acabat d’explicar bé les incidències que ha tengut la votació, perquè 
al principi la gent tenia que votar d’una manera i ara ha de votar d’una altra. 



  

  

No ha entès molt bé perquè l’equip de govern s’ha reservat el dret de què sigui vinculant 
o no, i en base a què. 

  

Sra. Marí: Està decebuda perquè tenen una Reglament que parla de consultes populars 
i no l’apliquen. 

Ha de donar la raó al Sr. Villalonga de que consulten el que volen. En cap cas ha fet 
menció a es Gorg, i l’hi pareix mentida l’atac que ha fet el Sr. Molina. El senyor que ha 
mencionat el Sr. Molina és una persona afectada, i en aquest cas no està parlant com a 
un polític. 

  

Sr. Molina: Les consultes no són vinculants, i ho posa el portal quant s’hi entra. El que 
fa aquest Ajuntament no és un referèndum, el que fa és polsar l’opinió de la ciutadania, i 
després amb això prendrà una decisió de la qual es farà responsable l’equip de govern, 
no trasllada la decisió a la ciutadania que és el que suposa un referèndum. 

Ha dit que hi havia una persona del PP que estava contant pel barri coses que no són 
veritat, i això és així. 

El sistema de votació no ha canviat, el que s’ha fet es resoldre problemes que tenia la 
plataforma, que naixien pel fet que l’equip de govern va decidir el permetre només el vot 
dels ciutadans empadronats a la ciutat, i és veritat que s’estaven causant disfuncions, en 
el cas d’una persona que estan empadronada a la ciutat no posava el nom 
correctament, i a totes aquestes persones se’ls va enviar un missatge dient que ja 
estava solucionat i que podien votar. 

Creu que tots pressuposen que aquest govern tenia la intenció de canviar el nom a una 
avinguda determinada, hi ha buscat vestir-ho d’una manera o d’una altra, i no és així. 
Aquest govern ha escoltat i seguirà escoltant fins al 28 de febrer, que aquesta consulta 
estarà activa, i després prendrà una decisió i assumirà la responsabilitat d’aquesta 
decisió, en el exercici de les seues competències. 

 

 

12.- Moció del grup municipal EPIC, de control, sobre activitats nocturnes 
d'adolescents i supresió festa nit de Cap d'Any. 

 
Donat compte de la moció del tenor literal següent: 
 

 “D. Antonio Villalonga Juan, portavoz  
del Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,  

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

MOCIÓN DE CONTROL SOBRE ACTIVIDADES NOCTURNAS DE ADOLESCENTES 
Y SUPRESION FIESTA NOCHEVIEJA. 

Esta moción pretende conocer diversos aspectos sobre las actividades 
lúdicas y de entretenimiento que se efectúan principalmente los fines de semana y que 
afecta a los adolescentes, así como los motivos de supresión de la fiesta de Nochevieja. 



  

  

Entre las distintas cuestiones, se pretende conocer: 

¿Qué puntos de realización de “botellón” se tienen identificados? 

¿Cuáles han sido las acciones realizadas por la policía local para evitar el “botellón”, 
durante 2016, indicando el número de denuncias formuladas? 

¿Qué acciones está efectuando el equipo de gobierno para detener y/o disminuir esta 
actividad de “botellón”? 

¿Qué actividades alternativas al “botellón” tiene previsto realizar el equipo de gobierno 
indicando, si existieran, fechas, tipo de actividad, presupuesto, etc.? 

¿Cuál ha sido el coste de efectuar la fiesta de Nochevieja en los últimos cinco años? 

¿Por qué motivo se ha anulado la fiesta fin de Nochevieja? 

En base a la experiencia de 2016, ¿tiene previsto el equipo de gobierno efectuar una 
celebración municipal de la fiesta de Nochevieja de 2017? 

Eivissa, a 20 de enero de 2017. 

Antonio Villalonga Juan” 

Intervencions: 

Sr. Villalonga: El motiu d’aquesta moció és conèixer si l’equip de govern té identificats 
els punts on s’efectua botelló, i el perfil dels usuaris d’aquest vici, si saben amb la 
freqüència que es produeix. Què tenen previst fer per erradicar-ho, a part de la 
normativa? 
També saber els motius pels quals no es va celebrar la festa de Cap d’Any, i que tenen 
previst fer perquè els adolescents deixin de practicar el botelló. 

  

Sra. Marí: Per a ella aquests Nadals en el municipi d’Eivissa, han set els més tristos. La 
ciutat no tenia vida, l’hi han faltat moltes coses. Veu que la lluita de l’equip de govern per 
acabar amb les tradicions segueix endavant. Demanen un respecte per a les seues 
creences, però no les tenen amb les dels demés. Han anul·lat coses molt importants, a 
nivell de la cavalcada del Reis de no parar a l’església, que per als creients és molt 
important. 

També vol destacar que, sent el municipi més gran de l’illa, no hi hagi hagut una carpa 
per poder anar amb la família a celebrar les festes. 

  

Sr. Perea: L’activitat del botelló per part dels joves preocupa molt a l’equip de govern, i 



  

  

estan intentant abordar-lo de forma transversal des de les regidories d’Educació, de 
Policia, de Joventut i d’Esports. 

El Sr. Villalonga diu que tots els botellons es fan a nivell de xarxes socials. Creu que els 
botellons existeixen d’abans que les xarxes socials, i no es mouen tots els macro 
botellons a través de les xarxes socials. El botelló és una tendència, una manera de 
reunir-se els joves. Els llocs que té identificats l’equip de govern són el Parc Reina 
Sofia, els darrers mesos el pàrquing al costat d’Ikea, les escales d’accés a la UIB, i el 
trencaones de final del Port. 

Les accions quer realitza la policia local per evitar el consum d’alcohol a la via pública, 
són de vigilància i control. S’han posat 31 denuncies, tant pel consum d’alcohol com per 
deixar restes a la via pública. 

És un problema complex i difícil de solucionar, i com l’hi ha dit abans, s’aborda d’una 
manera transversal des de Joventut, Educació, Policia Local, i també des de la regidoria 
d’Esports, intentant fer moltes activitats per generar costums saludables entre els joves. 
Dins de la programació d’activitats ja han fet un ple juvenil, i en aquest ple varen sorgir 
moltes idees que, des de la regidoria de joventut, estan posant en ordre i ja s’estan 
realitzant algunes activitats. 

Des de les regidories de Joventut i Educació i el Pla Municipal de Drogues, tenen 
programes específics en tots els cicles educatius i les escoles d’estiu, a més de 
programes per als pares perquè sàpiguen com abordar el tema de l’alcohol i les drogues 
en la família. 

Per part de la Policia Local amb el programa de policies tutors, i els diferents controls 
que fan de forma esporàdica o més exhaustius depenent de la situació. 

L’equip de govern fa moltes activitats com el programa vila jove nit, que es fa els 
dissabtes de 19 a 23,30 hores, d’octubre a desembre i de gener a juny, i té un 
pressupost de 18.000 euros. Després tenen les activitats del C19 que són per a nens 
més petits, aquestes activitats es fan de dilluns a divendres, són gratuïtes i els horaris 
són des de les 16,30 fins a les 20 hores. També tenen el programa natura, amb el qual 
han intentat fer varies activitats, aprofitant la casa de can Tomeu, amb nens un poc més 
adults per a campaments de cap de setmana, campaments esportius, etc. 

Des d’esports també fan oci alternatiu, obrint les piscines els dissabtes per la tarda i els 
diumenges pel matí, segueixen fent les rutes cicloturístiques, rutes de senderisme. 
Aquest estiu han recuperat totes les activitats que es fan a la mar, a més de tots els 
esdeveniments esportius que realitzen, amb la participació des dels més petits fins als 
més grans. 

No l’hi agradaria que es relacionés el botelló amb la nit de Cap d’Any, perquè creu que 
no té res a veure. 

El cost de la festa de Cap d’Any dels darrers cinc anys ha set: 2011, 11.000 euros; 2012, 
12.000 euros; 2013, 12.000 euros; 2014, 2.759 euros; 2015, 2.325 euros. Tots aquests 
costos corresponent a la vigilància, l’ambulància, els banys, la carpa, la llum, el so, si hi 
ha una petita variació és depenent del que cobri el grup que es contracta, i la producció 
de la festa en sí. 

La decisió de no fer-la en el 2016 ha set per diferents raons. En primer lloc pel cost de la 
festa. El 2015 el nombre d’assistents no va passar de 120 persones, que ve a confirmar 
que hi ha una tendència a la baixa en aquest tipus de festes, o almenys a la carpa 
municipal. 



  

  

Quant des de l’àrea de Joventut varen veure el pressupost tant limitat que tenen per a 
totes les festes de Nadal, decidiren no fer aquesta festa i utilitzar el pressupost per a 
altres coses, com per exemple, més microconcerts els dies forts del Nadal, pels carrers 
no només en el baluard, reforçar la cavalcada de Reis, i més animació a la Plaça Antoni 
Albert i Nieto. A més del problema econòmic, la festa no és a gust de tothom, sempre hi 
ha hagut problemes amb els vesins, o d’alguna sala que es queixen pel tema de què els 
hi fan un poc la competència. Un dels temes que més els preocupava al traslladar-ho tot 
de Vara de Rey al Bulevard, eren les queixes dels vesins. 

No hi ha cap decisió presa sobre efectuar una celebració municipal de la festa de Cap 
d’Any de 2017. Només ha arribat una queixa per no haver celebrat la festa de Cap 
d’Any. 

  

Sr. Villalonga: El Sr. Perea l’hi ha dit les activitats alternativa a l’oci nocturn. Quines 
activitats tenen perquè una persona que vol estar un poc més tard de les 23,30 hores 
pugui fer-les? Aquestes són les activitats alternatives al botelló. 

Es preocupen del botelló de Cap d’Any perquè la Nit de Nadal ja va succeir. Igual si hi 
hagués una carpa no es faria botelló, perquè la carpa és una alternativa al botelló. 
Podrien fer aquesta festa millor i més participativa. 

L’hi preocupa que no facin la festa aquest any i que no inverteixin amb una cosa que 
serveix de motiu perquè no es celebri el botelló. L’hi agradaria escoltar que la Policia 
Local i l’Ajuntament prendran una mesura, quant abans, per evitar el que està passant 
en es Gorg i la resta de llocs on ha indicat el Sr. Perea. 

  

Sr. Perea: El botelló no és un vici. Els joves d’avui dia es relacionen o s’intenten unir per 
fer botelló, i moltes vegades és amb refrescs no beuen begudes alcohòliques. Té raó 
que han de treure el botelló amb begudes alcohòliques, per això l’hi han aprovat la 
moció. 

Aquest equip de govern està fent moltes coses per que s’eradiqui, i sobretot intentaran 
fer activitats d’oci després de les 23,30 hores. 

  



  

  

13.- Moció del Grup Municipal Popular, de control, sobre el control de qualitat de 
la contracta de neteja. 

 
Donat compte de la moció del tenor literal següent: 

 
“MOCIÓ DE CONTROL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE 

L'AJUNTAMENT D'EIVISSA SOBRE EL CONTROL DE QUALITAT DE LA 
CONTRACTA DE NETEJA 

 
VIRGINIA MARÍ RENNESSON, portaveu del Grup Municipal Popular, a l'empara de 
l'establert en els articles 91.4 i 97.3 del Reial decret 2568/1986 pel qual s'aprova el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
presenta per al seu debat la següent MOCIÓ DE CONTROL  
 
El passat 13 de juny de 2016 va començar a operar la nova contracta del servei de 
neteja viària i de platges i la recollida de residus amb l'objectiu de modernitzar i 
actualitzar tots els plans de neteja a les necessitats de cada zona. La contracta anterior 
va estar operativa durant més de vint anys i s'havia fet imprescindible actualitzar els 
seus serveis. La nova adjudicatària, Valoriza Serveis Mediambientals S. A., hauria 
d’haver implatat totes les millores previstes al plec de condicions al llarg de sis mesos i 
haurà de prestar servei durant els propers 10 anys. 
 
Des de l'equip de Govern s'ha assegurat que "es tracta d'una contracta enfocada en el 
servei i el compliment d'uns criteris de qualitat que necessita la ciutat d'Eivissa". Per 
això, s'estableixia al plec de condicions tot un sistema de control a l'empresa 
contractista basat en tecnologies de control d'accés del personal, seguiment de vehicles 
GPS i la implantació d’un sistema de control i seguiment d'incidències. 
 
En aquest mateix sentit, cal recordar que la regidora de Medi Ambient va assegurar en 
declaraqciones als mitjans de comunicació que Valoriza cobrarà “segons la qualitat del 
servei”, que es controlarà des de l'Ajuntament, i que per això, en la seva opinió, el nou 
servició serà “molt millor” que el que ha prestat Cespa durant els últims 18 anys. Fins 
ara es pagava una quantitat fixa segons el mes i, amb el nou concurs, s'ha establert un 
“control de resultats” per calcular el que cobrarà Valoriza, a l'estil del que ja passa amb 
l'enllumenat públic. Així, “si s'arriba al resultat previst, es pagarà el 100% i si no, s'anirà 
mirant”. 
 
Per tot l'exposat, el Grup Municipal del Partit Popular de la Ciutat d'Eivissa presenta 
aquesta moció de control per tal de conèixer les egüents qüestions: 
 
1.- Quant tenen previst treure a licitació el servei previst de control de qualitat de la 
contracta de neteja? 
 
2.- S'ha contractat ja a l'empresa SERTIC, com va afirmar la regidora de Medi Ambient 
en un dels últims plens municipals. 
 
3.- En el cas que ja estigui contratadaha elaborat algun informe sobre la qualitat del 
servei. 
 
4.- Atès que la contracta ja porta funcionant set mesos i ja està suposadament tota la 



  

  

maquinària, cmo pensen calcular el cànon anual, si el sistema pel qual es van a regir 
són el compliment d'uns indicadors de qualitat i encara no hi ha una empresa que porti 
aquest control? 

En Eivissa, 22 de gener de 2017 
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 

Sgt. Virginia Marí Rennesson” 
 

Intervencions: 
 
Sra. Fajarnés: A col·lació de l’altra moció vol clarificar varis punts. Per un costat hi ha 
els incompliments contractuals, que en el plec de condicions venen tipificats com a lleus, 
greus i molt greus, i per altra banda hi ha els incompliments dels indicadors de qualitat. 
Aquesta contracta es regeix per indicadors de qualitat, per tant la Sra. García no pot 
mesclar les dues coses. 

En relació als contenidors, està dins d’un incompliment contractual molt greu, digne de 
sanció, i també dins dels indicadors de qualitat. 

Tenint en compte que la contracta de fems està en marxa des de mitjans de juny de 
2016 funcionant, com han calculat el cànon anual de l’any 2016 que acaben de pagar a 
l’empresa adjudicatària? En funció de quins indicadors de qualitat? Quin és l’import que 
l’informe ha determinat, i qui ha elaborat dit informe? 

El plec de condicions administratives estableix en el seu punt primer, que dins de les 
obligacions de l’adjudicatari, estarà la d’assumir el cost de l’assistència tècnica que 
pugui contractar l’Ajuntament per al control del contracte, per un import màxim de 
18.000 euros. Quina empresa és la que ha portat a terme el control de qualitat del 
contracte en aquests mesos? Està ja contractada? Quin procediment de contractació 
han portat a terme? Per quin import? Quants pressupostos han sol·licitat? 

  

Sr. Villalonga: Està clar que falta un control, a veure si l’equip de govern és capaç 
d’explicar com s’està controlant la contracta. 

  

Sra. García: L’empresa de seguiment i de control de qualitat del contracte va començar 
a treballar l’1 de setembre de 2016. És un contracte menor, per tant han demanat tres 
pressupostos, i s’ha adjudicat a l’empresa SERTIC per 17.992,70 euros. Aquest import 
el paga l’Ajuntament però es descompta de les factures mensuals de Valoriza.  

Abans de la finalització d’aquest contracte, l’objectiu de l’equip de govern és treure’l a 
licitació per un període més llarg, una vegada que s’hagin establert uns procediments o 
hagin testat el sistema de control. Actualment aquesta empresa, setmanalment i a 
petició de la responsable del contracte que és la que ha fet l’informe, realitza una sèrie 
de seguiments als serveis de neteja i recollida de fems, unes vegades se centren en 
l’escombratge manual, miren els recorreguts, les freqüències, etc. Aquestes inspeccions 
es recullen a unes fitxes on s’analitzen els nivells de qualitat. Aquestes fitxes juntament 
amb les inspeccions, que també fan els zeladors i la tècnica de medi ambient, serveixen 
de base per a l’elaboració dels informes semestrals. Ja s’ha fet el primer informe i es va 
traslladar a l’empresa i estan en el termini d’al·legacions, quant les hagi presentat les 
estudiaran i l’informe serà ferma i el podran presentar. 

  

Sra. Fajarnés: Pel que veu han fet una adjudicació directa, han agafat l’empresa amb 



  

  

una oferta econòmica més baixa, però no aclareixen el motiu pel qual l’han triat. Entén 
que estan incomplint el plec de condicions, ja que haurien d’haver licitat fa set mesos 
aquest control. Una de les funcions de la tècnica és controlar la contracta de fems, però 
en el plec de condicions posa clarament que hi té que haver una empresa neutra que 
porti el control de la qualitat del contracte. Qui ha elegit l’empresa, Valoriza o l’equip de 
govern? 

  

Sr. Villalonga:  La Sra. Garcia diu que ja han fet el primer informe semestral. Si varen 
començar l’1 de setembre, perquè no varen presentar el primer informe el 30 de 
setembre, el 30 d’octubre i el 30 de novembre? L’hi dona la sensació de que existeix un 
descontrol en el control de la contracta, tenint en compte que aquesta empresa va 
començar dos mesos i mig més tard que la pròpia contracta. 

Hi ha una contracta a la qual se li paguen 5 milions d’euros a l’any, i l’equip de govern 
no la controla. A partir d’ara es farà cada semestre`, no el faran cada mes? 

  

Sra. García: L’informe es fa semestral perquè és com indica el plec de condicions. 
L’empresa es diu SERTIC, i l’han contractat com és fa habitualment, convidant a varies 
empreses i a partir d’allí l’han triat amb els criteris legals. 

  

Sra. Fajarnés: Una vegada hagi passat el termini d’al·legacions de l’empresa, demana 
si els hi poden facilitar l’informe, i a més tenir accés a l’expedient de contractació de 
l’empresa SERTIC. 

  

Sr. Ruiz: Per suposat que tindrà accés a l’expedient  

 

 



  

  

14.- Moció del Grup Municipal Popular, de control, sobre els plans de l'equip de 
Govern en matèria de mobilitat. 

 
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 DE L’EQUIP DE GOVERN EN 

MATÈRIA DE MOBILITAT  
 

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  
 
Les mesures adoptades en la reordenació del trànsit rodat al nucli urbà de la ciutat 
d'Eivissa continuen generant malestar entre veïns i comerciants que, a més, segueixen 
expressant els seus temors per les conseqüències que aquests canvis i els que 
s'adopten a continuació comportaran per al municipi . 
 
L'equip de Govern realitzarà els canvis de direcció en les principals avingudes de la 
ciutat en dues fases d'actuació. La primera s'han produït en el moment en que van 
donar començament les obres de peatonalització de Vara de Rei, la plaça del Parc i el 
carrer Jaume I, passada la temporada turística, i la segona fase d'execució de canvis es 
produiria a la tardor de 2017 i que preveu el canvi definitiu d'avingudes per donar a 
cadascuna d'elles un únic sentit de la circulació. 
 
L'alcalde ha assegurat que l'objectiu d'aquestes mesures és millorar la seguretat viària, 
descongestionar les principals vies del municipi i reduir l'emissió de gasos d'efecte 
contaminant i els sorolls. A més, l'alcalde ha afirmat que els canvis de direcció de les 
principals avingudes de la ciutat signifiquen un canvi de model en mobilitat fonamentat 
per l'alta densitat del trànsit i per fer una ciutat més humana i saludable. 
 
Tant des d'Alcaldia com des de la regidoria de Mobilitat es defensa que les actuacions 
estan ben estudiades i fonamentades i suposen una modernització per a la ciutat. Sense 
entrar en el fons de les mesures que permetin avançar en el Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible perquè alliberar de circulació al centre urbà, la veritat és que el nou model de 
mobilitat necessitava d'un consens i una planificació de les que, segons el parer de 
aquest grup polític, ha mancat. 
 
Des de les primeres mesures adoptades per l'equip de Govern en matèria de mobilitat, 
aquest grup polític ha lamentat que les mateixes s'hagin dut a terme sense consens, 
sense informar amb temps, impedint que els residents assimilen la mesura i sense el 
beneplàcit de la part comercial. 
 
Per tot l'exposat, el Grup Municipal del Partit Popular de la Ciutat d'Eivissa presenta 
aquesta moció de control per tal de conèixer els plans futurs l'equip de Govern en 
matèria de mobilitat i, en concret,  
 
1.- Les mesures que s'adoptaran en aquest sentit amb indicació del cronograma en què 
aquests plans s'aniran posant en marxa. 



  

  

 
2.- Quines mesures s'han adoptat o es pensen adoptar en matèria de seguretat viària 
arran dels accidents que han tingut lloc. 
 
3.- Quines mesures va a adoptar l'equip de Govern per consensuar amb veïns i 
comerciants els canvis previstos en la segona fase del Pla de Mobilitat4.- Si hi ha un 
estudi de la mobilitat i trànsit durant l'època estival i, en cas contrari, si l'equip de Govern 
té previst encarregar un estudi seriós i rigorós que analitzi els fluxos i densitat del trànsit 
durant els mesos d'estiu. 
 
5.- Si hi ha algun estudi sobre l'impacte que aquesta nova ordenació del trànsit tindrà 
sobre la carretera de Santa Eulària sobre les rotondes de Cepsa i la que dóna accés al 
Passeig Joan Carles I (rotonda de Pachá). 

 
En Eivissa, 22 de gener de 2017 

LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 
Sgt. Virginia Marí Rennesson” 

 
Intervencions: 
 
Sr. Garriz: Procedirà a la lectura de la moció. 

  

Sr. Villalonga: Quant disposaran d’una ona verda a l’Avda. d’Espanya, per poder-la 
creuar tota sense cap semàfor en vermell? 

L’hi preocupa que l’equip de govern vagi corrents en temes de mobilitat, i que la 
ciutadania no tengui clar que acabarà passant a la ciutat. 

  

Sr. Hinojo: Primer vol dir-li al Sr. Villalonga, que quant el PP va governava hi havia un 
pla de mobilitat urbana, i és un pla que ara estan seguint. 

Aprecia l’interès del Sr. Garriz en el projecte del canvi d’avingudes. Ha fet un petit 
cronograma de com han anat informant d’aquest projecte a la ciutadania, tant en els 
mitjans de comunicació com en altres mitjans: 

Al setembre de 2015 es varen fer les primeres declaracions públiques, anunciant que 
tenien intenció de continuar amb aquest pla, del qual ja es parlava a l’anterior legislatura 
progressista, de canvi d’avingudes. A l’octubre els vesins de l’Avda. Santa Eulàlia es 
varen reunir amb l’Alcalde i altres membres de l’equip de govern, a l’igual que 
l’associació de vesins de La Marina amb la qual s’han reunit posteriorment en diverses 
ocasions. 

Al desembre i gener, a proposta dels grups de l’oposició i dels vesins, es va fer un estudi 
i al juny de 2016 varen fer una presentació pública a Can Ventosa, a la qual no hi va 
assistir cap grup de l’oposició. A principis de setembre, un cop ja havien decidit fer la 
primera fase, es va fer una campanya amb informadors al carrer i en el mitjans de 
comunicació, informant de com i quant es portarien a terme aquests canvis. 

A l’igual que els assentaments humans, les xarxes viaries estan jerarquitzades i en el 
centre de la ciutat principalment hi ha la xarxa d’avingudes i la xarxa veïnal. Una xarxa 
és de pas i de distribució i l’altra és de persones que van a propòsit a un destí. Doncs 
aquest pla tendrà dos efectes diferents sobre aquestes dues xarxes. A la xarxa 



  

  

d’avingudes la farà més fluida i més segura, i la veïnal serà la que s’especificarà. 

La segona fase del Pla ja està pràcticament acabada, i quant estigui acabada convida, 
per una banda als vesins i comerciants d’Avda. Santa Eulàlia, ja que afectarà als seus 
comerços, a que vagin a l’oficina municipal de Carles III per poder debatre i escoltar 
qualsevol suggeriment que tenguin del qual prendran bona nota, sempre que sigui 
possible, i per altre costat o a la vegada si els membres de l’oposició hi volen assistir 
també estan convidats, perquè vegin quins són els diferents detalls d’aquest projecte, i 
en aquest cas també ja tindràn clara quina serà la seua execució. 

Per altra banda el grup popular parla de quines mesures s’adoptaran en matèria de 
seguretat viària degut als accidents que han tengut lloc. Al llegir això ho va consultar a 
atestats, i li varen dir que de setembre a desembre de 2015 hi va haver dos accidents, i 
de setembre a desembre de 2016 també hi va haver dos accidents. És cert que un d’ells 
degut a què un conductor va passar en direcció contrària. Respecte a això estan en 
contacte amb la Policia Local, es varen posar unes senyals de abalisament, i segueixen 
valorant si fa falta reforçar senyalització o vigilància. Això és un fet conjuntural perquè 
quant la gent s’acostumi i per fi tenguin aquest canvi, deixarà d’haver-hi aquesta classe 
d’accidents. 

Respecte a la pregunta 3, ha estat investigant respecte a un dels temes que diuen, que 
és sobre l’impacte comercial que té que una avinguda vagi en un sentit o un altre. En el 
seu moment es varen canviar tant l’avda. d’Espanya com la d’Isidor Macabich i 
Bartomeu de Roselló, i veu que segueixen sent zona d’avingudes i amb una activitat 
comercial important. Si són capaços de donar-li una referència d’un article científic o 
d’una investigació, que parli de l’impacte comercial que té el fet que un carrer vagi cap 
un costat o un altre, o bé tiraran el pla enrere perquè pot tenir unes conseqüències 
catastròfiques, o buscar compensar d’alguna manera l’activitat comercial, però dubte 
que aquest estudi científic existeixi. Segueixen en contacte amb vesins, estan disposats 
a parlar en qui vulgui. 

Respecte a la pregunta 4. Els serveis tècnics i la Policia Local els desaconsellaren fer 
aquest estudi, perquè amb el programa de simulació que ja va utilitzar l’empresa Cinesi, 
a l’estudi que varen fer, realment els fluxos són el mateixos a l’estiu que a l’hivern el que 
canvia és la quantitat. 

Respecte a la pregunta 5. Va tenir ocasió de tractar aquestes rotondes, no vàlid només 
per a aquestes sinó per a totes, encara que és cert que la de Pachá té una especificitat 
per ser una doble rotonda. Se simplificarà per un costat però per un altre es farà més 
complexa. En el cas de la rotonda de l’Avda. Santa Eulàlia sortiran més cotxes però 
n’entraran menys, el fluix serà aproximadament el mateix, la qüestió està que al estar el 
fluix en una sola direcció es provocarien menys situacions confuses a les rotondes i 
menys accidents. 

  

Sr. Garriz: Tornen a insistir amb el tema de la mobilitat perquè entenen que és un 
element capital que vertebra el funcionament de la ciutat. La mobilitat és un concepte 
integral, facilita la comunicació que respon a una necessitat econòmica, social, cultural, 
de simple transport, i per tant si només pretenen que es quedi en analitzar quatre o cinc 
fluixos, l’estan desvirtuant de moltes de les seues funcions i utilitats. En aquest sentit l’hi 
dona pena que, de les reiterades peticions d’informació, de suggeriments i d’aportacions 
en positiu que està fent el grup Popular, es troben amb contestacions com aquesta. 

L’estudi inicial que es va fer invalidava moltes de les coses que el propi estudi 
proposava, perquè deia que aquest estudi només servia per als fluxos en una 



  

  

determinada de l’any que era l’hivern, i que quedaven invalidades les conclusions de 
l’estudi perquè se n’hauria de fer un posterior per valorar les condicions reals dels 
fluixos que s’estan utilitzant. Els fluxos són els que són, la diferència és que quant els 
fluxos se saturen, com que a la capacitat humana permet buscar alternatives, al final fa 
que determinats fluxos que, en teoria i per model matemàtic no se saturen, se saturen 
perquè el ciutadà busca evitar els punts de congestió. 

Creu que un element tant vertebral de l’activitat de la ciutat, obliga a què es tengui un 
poc de paciència per poder tenir totes les dades. En aquest sentit hi ha qüestions que 
són cridaneres, i una d’elles és el tema de l’Avda. Santa Eulàlia, perquè aquesta via 
responia a la necessitat d’un únic sentit perquè existia el trànsit rodat del Port i ara ja no 
existeix, tal vegada aquesta valoració s’hauria de replantejar. És difícil replantejar-la en 
l’opinió, i per poder fonamentar l’opinió i tenir un criteri necessiten aquests tipus 
d’estudis, perquè a més el problema que tenen és que a Eivissa són tant fonamentals 
els eixos de la pròpia illa, que necessiten també saber com afecta el trànsit exterior cap 
a dins, i com els afecta els trànsit que genera la ciutat cap a fora, perquè no són ens 
aïllat dins de la resta de la circulació de la via, fa falta un treball amb carreteres del 
Consell Insular i també amb els municipis vesins. 

Una ciutat més humana i saludable ho ha de ser per a tots, de fet les observacions que 
ha fet el grup Popular al Pla de Mobilitat, i que també les han volgut recollir PGOU, van 
en aquest sentit. La mobilitat ha de tenir en compte la motivació del que usa la via, 
perquè a determinades hores les zones de col·legis tenen densitat de trànsit, i en 
determinades èpoques de l’any aquesta densitat de trànsit desapareix. Per tant, tots 
aquests elements s’han de considerar, i en un moment determinat també varen proposar 
que la mobilitat tengui en compte l’ús que es fa per part dels vianants i de les bicicletes, 
que també fan us de la via, però és que no tots els usuaris de la via estan en les 
mateixes condicions, per tant han de tenir en compte que hi ha persones amb 
discapacitats que necessiten unes condicions de la via específiques. Creu que l’estudi 
de mobilitat també ha de respondre a aquestes coses, no només a l’aspecte econòmic, 
a l’aspecte del moviment pur i dur o al fluix, sinó a més integrar-lo a l’urbanisme del 
model de ciutat. Si a això ho fan de tots els ciutadans sortiran guanyant. 

Hi ha un element que l’hi preocupa i és que la mobilitat que s’està plantejant en cap 
moment ha tengut en compte aspectes de seguretat. Es té clara la incidència que té per 
als vehicles d’emergència, l’accés a determinades zones amb els fluixos que s’estan 
plantejant. 

És cert que hi ha una jerarquització de les vies, però aquesta jerarquització es pot fer de 
moltes maneres, i en principi s’hauria de fer per la prioritat de l’usuari que les ha d’usar, i 
això no es veu en cap part de l’estudi. 

Creu que s’ha d’actuar amb més celeritat, perquè saben que hi ha determinats punts 
que generen problemes, que generen accidents, que les mesures que s’han pres en 
algun cas són insuficients, i a més hi ha necessitat de determinades infraestructures, 
com és el Port, que han canviat i això s’hauria de recollir. 

  

Sr. Villalonga: Ha mencionat el canvi de sentit de l’Avda. d’Espanya i de l’Avda. Isidor 
Macabich, que abans tenien dos sentits i la qüestió és que són dos avingudes que van 
paral·leles, i generen una circulació més fluida tal i com està dissenyat ara que com 
estava antigament. 

D’aquestes propostes hi ha una cosa que és preocupant, i és que si es canvia el flux del 
sentit viari de l’Avda. Santa Eulàlia, pot passar que el desert en el qual es converteix La 



  

  

Marina a l’hivern es vagi traslladant poc a poc a la ciutat, i una part de la zona d’es 
Pratet estigui igual, perquè no hi haurà fluix d’entrada, amb la depreciació de negocis i 
vivendes. 

Demana que donin més importància a la qüestió de seguretat, als motius històrics i 
socioeconòmics. També demana que aquests tipus de canvis siguin temes que s’acabin 
adoptant per consens, i que tots tenguin clar que aquesta és la millor solució per a la 
ciutat. 

  

Sr. Hinojo: No li ha contestat al Sr. Villalonga el tema de l’ona verda. A la moció que 
varen aprovar en el seu moment hi varen eliminar el termini, per tant entén que tenen 
fins que acabi la legislatura. Aquest any no es treballarà amb semàfors però el pla de 
l’equip de govern és que per a l’any, per al pressupost de 2018 sí hi figurin, encara que 
dependrà de moltes circumstàncies que no coneixen ara. 

L’hi agradaria saber realment, i ho tendran en compte, si hi ha algun tipus de prova, 
d’estudi, d’article, que parli sobre l’impacte comercial que tendrà que una via vagi en un 
sentit o un altre 

El PMU ja contempla que quant es faci el canvi en el Port i els vaixells atraquin a Marina 
Botafoc, els cotxes i camions que vagin a altres municipis directament agafin la tercera 
xarxa en jerarquia, que és la que comunica les diferents poblacions, i per tant s’eviti que 
entrin a les avingudes. 

Han tengut en compte les recomanacions dels tècnics municipals a l’hora de fer l’estudi, 
en qualsevol cas en el futur, quan l’hi vagi bé anima al Sr. Garriz, ja que el que proposa 
és un canvi profund en l’estratègia, que s’asseguin i parlin d’aquests canvis estratègics, 
però aquests canvis tendran que ser contemplats en el nou pla de mobilitat urbana, que 
és en el que estan treballant ara, ja que per al 2019 per llei n’han de tenir un de nou. 

Reitera que són els propis serveis tècnics i policia local, els que recomanen fer la 
segona fase d’avingudes quant abans. Respecte al que ha dit d’emergències, l’hi 
agradaria que no s’oblidés que encara que modifiquin el sentit de les Avdes. de Santa 
Eulàlia i Ignasi Wallis, seguirà existint la xarxa veïnal per la qual els vehicles 
d’emergències hi podran passar, en qualsevol cas és un tema que s’ha d’investigar en 
major profunditat. 

Si qualsevol regidor de la Corporació mitjançant un estudi, es capaç de quantificar i de 
posar en el seu lloc els factors històrics i socioculturals, a l’hora de parlar de l’afectació 
als negocis o al preu de la vivenda, que són factors estructurals i no s’han de deixar 
portar per un factor conjuntural com és la direcció d’una avinguda. 

  

 

 



  

  

15.- Moció del grup Municipal Popular, de control, per conèixer els plans de 
l'equip de Govern sobre el projecte de reforma del Mercat Nou i els plans de 
promoció comercial d'aquestes instal·lacions. 

 
Donat compte de la moció del tenor literal següent: 
 

“MOCIÓ DE CONTROL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE 
L'AJUNTAMENT D'EIVISSA PER CONÈIXER ELS PLANS DE L’EQUIP DE GOVERN 

SOBRE EL PROJECTE DE REFORMA DEL MERCAT NOU I ELS PLANS DE 
PROMOCIÓ COMERCIAL D’AQUESTES INSTAL·LACIONS 

 
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 
 
Durant l'anterior mandat es va plantejar la necessitat de construir unes noves 
instal·lacions per al Mercat Nou, tant per la seva antiguitat -va ser inaugurat el 1978- 
com amb la finalitat de dinamitzar comercialment la zona. 
 
Per a això, es va encarregar un avantprojecte a l'empresa pública Mercasa, dependent 
del Ministeri de Foment, que incloïa la construcció d'un aparcament subterrani de 500 
places i una nova planta a la que l'espai es dividiria en dos usos: locals de restauració i 
la instal·lació d'una gran superfície comercial que avançaria el lloguer a Mercasa perquè 
l'empresa pública (responsable dels mercats de Saragossa, València, del de Sant 
Miquel a Madrid o de s'Escorxador a Palma) pogués efectuar la inversió. Es va estimar 
que la inversió necessària per dur a terme aquesta remodelació arribaria als cinc milions 
d'euros. 
 
Atès que totes les concessions de les parades del mercat finalitzen a l'agost de 2018, 
resulta urgent que tota la tramitació d'aquest projecte s'acceleri el màxim possible per tal 
que la construcció de les noves instal·lacions pugui realitzar el més aviat 
possible.L'actual equip de Govern va anunciar al juliol de l'any passat que derrocaria 
enderrocarà completament el Mercat Nou i s'aixecaria un mercat modern i que, amb 
aquesta intenció, l'Ajuntament ja havia començat a treballar en el projecte. 
 
Per tot l'exposat, el Grup Municipal del Partit Popular de la Ciutat d'Eivissa presenta 
aquesta moció de control per tal de debatre totes aquestes qüestions i dubtes que es 
plantegen respecte a un projecte tan important i, en concret, obtenir resposta a les 
següents preguntes: 
 
1.- Si l'actual equip de Govern recuperarà l'avantprojecte presentat per Mercasa i quin 
és el calendari que es maneja per a la reforma del Mercat Nou.  
 
2.- Com es farà la distribució d'espais en el futur nou mercat, un cop conclosa la seva 
construcció. 
 
3.- Quina oferta complementària acompanyarà les tradicionals parades. 
4.- Com s’escometrà l'obra: terminis i ubicació alternativa de la carpa durant el període 
que durin les obres. 



  

  

 
5.- Cost que tindrà l'obra, durada de la concessió i model de gestió o autogestió del 
mercat. 
 
6.- Quina serà la ubicació definitiva del futur mercat i si l'equip de Govern s'ha plantejat 
la possibilitat de realitzar un estudi d'alternatives per a la seva ubicació definitiva, com 
ara alguna de les parcel·les municipals d'Eivissa Centre. 
 
7.- Igualment, interessa conèixer si l'equip de Govern té previst desenvolupar durant 
aquest any alguna acció de promoció comercial, en col·laboració amb els comerciants 
del Mercat Nou. 

 
En Eivissa, 22 de gener de 2017 

LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 
Sgt. Virginia Marí Rennesson” 

 
Intervencions: 
 
Sr. Varela de Limia: Presenten aquesta moció perquè és un tema que preocupa, 
sobretot als ciutadans i als paradistes del mercat en particular, ja que veuen que 
s’atraca la data del final de la concessió i de moment no tenen res clar. 

Durant el mandat anterior del PP es va plantejar la necessitat de construir unes noves 
instal·lacions per al Mercat Nou, i això es va fer per dos motius, el primer per la seua 
antiguitat i que actualment no només té unes instal·lacions obsoletes, sinó que té unes 
deficiències estructurals que han fet que últimament hagi sofert moltes obres, i el segon 
punt és per dinamitzar comercialment la zona. Per a això, es va encarregar un 
avantprojecte a l’empresa pública Mercasa que incloïa, per un costat la construcció d’un 
aparcament subterrani de 500 places, i per altre una planta que es dividiria en dues 
zones: una dedicada a locals de restauració i l’altra per instal·lar una gran superfície 
comercial. 

Totes les concessions de les parades finalitzen a l’agost de 2018, per això entenen que 
és urgent que s’accelerin els tràmits per dues qüestions, la primera perquè les 
instal·lacions es construeixin en temps i forma, i la segona i més important per la 
tranquil·litat dels paradistes. 

Fa set mesos l’equip de govern va anunciar que enderrocaria per complet l’actual 
mercat i que construiria un mercat modern, i que l’Ajuntament ja havia començat a 
treballar en el projecte. 

Per tot això que acaba d’exposar, presenten aquesta moció de control per tal d’obtenir 
resposta a les dubtes que plantegen en la moció. A continuació llegeix les preguntes. 

  

Sra. Corral: Són totalment conscients de que les actuals concessions acaben a l’agost 
de 2018, i per aquest motiu ja han començat a treballar durant el 2016 amb els 
paradistes, amb els quals ja han tengut varies reunions. A la última, que per a l’equip de 
govern va ser la més important, varen obtenir de la seua part saber quants d’ells 
estarien disposats a continuar amb la seua activitat en el futur Mercat Nou, tenint en 
compte que hi ha moltes possibilitats de que a les noves concessions si poden 
presentar moltes altres persones a sol·licitar una parada. Aquesta informació és 
rellevant perquè els hi dona una idea de la mida que tendrà el mercat provisional, que 



  

  

haurà d’estar funcionant mentre s’aixeca el nou. 

Queda molt treballar a realitzar durant el 2017 i l’estan fent, i per suposat els aniran 
informant. Han de tenir segur que es farà perquè volen que surti el millor possible. 

Ara passarà a contestar-li les preguntes pel mateix ordre que figuren a la moció. 

A la 1. No estan manejant un calendari per reformar res. El que faran és derruir l’actual 
edifici i fer-ne un de nou, especialment des de que en el mes de desembre de 2015 es 
varen detectar alguns problemes a la zona del pàrquing, i després de les revisions que 
varen fer els tècnics de l’Ajuntament, es va veure clarament que la necessitat era un 
edifici nou i no una petita reforma. Referent a l’avantprojecte, és un punt de partida però 
l’hauran d’adequar a la realitat actual. 

A la 2. Se sol·licitarà un estudi de viabilitat a una empresa externa, i amb les dades que 
obtinguin tendran el necessari per avaluar les decisions que prendran en aquest sentit. 

A la 3. De moment no està decidit quina serà l’oferta complementària. Una vegada 
tenguin l’estudi que ha citat en el punt 2, que serà molt complet, suposa que tendran 
varies possibilitats i es decidirà sobre elles. 

A la 4. De moment s’estan barrejant varies opcions per situar el mercat provisional, no 
està decidida al cent per cent la seua ubicació, però quant hagin pres la decisió els hi 
comunicaran, als paradistes en primer lloc. A la vista del que els ha indicat, espera que 
entenguin que ara mateix desconeixen la resta de dades que sol·liciten, i no poden 
contestar de forma correcta. 

A la 6. El nou mercat s’aixecarà en el mateix lloc on està ubicat l’actual, no barregen cap 
altra alternativa. Pensen que és un incentiu per a la zona de l’Eixample, és una zona 
que sempre necessita dinamitzar-se, i un mercat nou influirà positivament en aquest 
aspecte. 

A la 7. Durant 2016 ja s’han realitzat deferents campanyes de dinamització dins del 
mercat nou, com per exemple, el dia del turista es varen fer les tapes solidàries. També 
varen tenir una col·laboració, juntament amb el Banc de Sabadell, per dinamitzar el petit 
comerç, varen sol·licitar expressament que també s’incloguessin paradistes del mercat 
nou, a la qual cosa varen accedir, i de fet la campanya es va presentar allí. 

Enguany ja han començat amb una acció, s’ha fet el torneig d’escacs Mercat Nou, que 
es va celebrar dins de les instal·lacions i tenien com a premis lots de productes locals. 
Per suposat que continuaran fent campanyes que ajudin a la seua dinamització i 
coneixement. 

  

Sr. Valera de Limia: De les set preguntes que han fet només l’hi ha quedat clar que 
l’any passat varen fer unes tapes en el mercat, i la pregunta sis de que el mercat serà 
en el mateix lloc. 

A la pregunta 1. Quin és el calendari que manegen, no ho ha contestat. Entén que 
seguiran amb l’avantprojecte però que tampoc tenen unes dates determinades. 

La pregunta 2. Han de fer un estudi amb una empresa externa. Aprofita per demanar-li 
que li digui quina empresa farà aquest estudi de viabilitat, i els hi entreguin una còpia. 

El punt 3. L’oferta complementària, també es basarà amb aquest estudi de viabilitat? 

A la 4. Ubicació de la carpa, encara no ho tenen decidit. Els hi han arribat rumors de què 
podria ser en el pàrquing dels multicines. El grup Popular i els paradistes esperen que 



  

  

això no sigui així. 

A la 5. No els hi ha contestat res. Si privatitzaran la gestió o no. 

A la 6. Ha contestat perfectament, que la ubicació serà en el mateix lloc. 

A la 7. El que han fet aquest any és un concurs d’escacs, que té entès que no va ser per 
iniciativa de l’Ajuntament, sinó dels paradistes del mercat. 

L’equip de govern diu que està treballant en això, i és una frase que els preocupa 
bastant, perquè moltes voltes ja l’han dit i s’atraquen les dates i no han fet res. 

La concessió dels paradistes acaba l’any 2018, per a ells és el seu treball i no saben si 
podran continuar, per la qual cosa el grup Popular demana que es concreti, i que es 
facin les coses en temps i forma. 

  

Sra. Corral: La pregunta 5 sí que li ha contestat. L’hi ha dit que esperava que 
entenguessin que desconeixent una sèrie de dades, no podien tenir ara mateix resposta 
a aquesta pregunta. Seria summament arriscat per part de l’equip de govern, dir alguna 
cosa quant els falten dades a les quals recolzar-se per prendre decisions. Tenguin per 
segur que en el moment en el qual tenguin l’estudi se’ls hi donarà la informació que han 
sol·licitat. Tant l’empresa que ho realitzarà com l’informe que facin. 

Sobre si es privatitzarà o no. Primer han de saber quant costarà, quin finançament es 
pot tenir, de quina forma es pot fer. Mentre desconeguin aquestes dades no poden 
donar una resposta real. 

Quant als paradistes. Ja s’ha reunit varies vegades amb ells. De fet sol anar totes les 
setmanes a comprar el mercat nou, i la coneixen des de fa molts anys. Té molt clar que 
per a ells és molt important tenir aquestes dades, i és la primera interessada en què 
quant tenguin alguna cosa real que explicar-los o que dir-los ho diran. 

No han pensat en cap moment amb el pàrquing dels multicines com a una de les 
possibilitats per ubicar la carpa provisional. Les opcions que es barregen són 
adequades, sinó ni tan sols serien opcions. 

Esperen tenir aquesta informació quant abans possible. Tenen molt clar que les 
concessions acaben a l’agost de 2018, i que per molt abans d’aquesta data tenen que 
haver pres decisions i és que el farà aquest equip de govern. 

 

 

  

16.- Moció del Grup Municipal EPIC, de control, sobre l'últim Consell d'Alcaldes 
celebrat. 

 
Donat compte de la moció del tenor literal següent: 
 

 “D. Antonio Villalonga Juan, portavoz  
del Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,  

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



  

  

MOCIÓN DE CONTROL SOBRE EL ÚLTIMO CONSELL D’ALCALDES CELEBRADO. 

Esta moción pretende conocer diversos aspectos sobre el último Consell d’ 
Alcaldes celebrado. Entre otras cuestiones: 

¿Qué reglamento o normativa regula los Consells d’Alcaldes? 

¿Por qué no se da publicidad de las Actas de las reuniones del Consell d’Alcaldes? 

¿Qué cuestiones relacionadas con nuestro municipio se han tratado? 

¿Cuáles han sido los acuerdos adoptados al respecto? 

¿Qué cuestiones han quedado pospuestas para otras reuniones? 

Eivissa, a 23 de enero de 2017. 
Antonio Villalonga Juan” 

 
Intervencions: 
 
Sr. Villalonga: Amb aquesta moció pretén saber què passa en el Consell d’Alcaldes. 

  

Sra. Marí: Entre tot el que s’havia sol·licitat al Consell d’Alcaldes, estava l’informe de 
viabilitat d’es Gorg. Té una còpia preparada per al Sr. Villalonga, ja que l’equip de 
govern no els hi ha entregat. 

  

Sr. Ruiz: Si l’havia demanat i no se li ha entregat haurà set un error, perquè l’estudi de 
viabilitat és públic i si el demanen se’ls hi entregarà. 

  

Sr. Molina: El Reglament del Consell d’Alcaldes està publicat en el BOIB núm. 4 de 10-
1-2012. Creu que en algun moment ja se l’hi ha donat per escrit aquest Reglament. 

Tal i com informa el Secretari del Consell, el Consell d’Alcaldes adopta els seus acords 
per unanimitat, i decideix en cada cas si es fan públiques així con la forma de publicitat. 
L’Alcalde d’Eivissa ha demanat que siguin públiques, i no hi ha hagut consens entre els 
Alcaldes. Entén que els Alcaldes vulguin tenir un for on puguin debatre lliurement temes 
que transcendeixen l’àmbit municipal. 

Es va tractar l’avantprojecte de llei de modificació de la llei de turisme, que fa referència 
a la comercialització de vivendes turístiques, on hi va haver unanimitat en contra de que 
aquesta llei contengués aquesta possibilitat. La presentació de l’estudi de viabilitat del 
projecte del centre de baixa exigència d’es Gorg, punt inclòs a petició de l’Ajuntament 
d’Eivissa, i es va aprovar aquest estudi. Es va fixar que hi hagués una reunió per veure 



  

  

com es continuava avançant en el projecte, perquè cada ajuntament haurà de fer les 
seues reserves de crèdit per al futur, poder participar en la gestió d’aquest centre d’es 
Gorg. A petició també de l’Ajuntament d’Eivissa es va incloure un punt relacionat a la 
promoció de campanyes d’hàbits saludables, se li va donar el vistiplau per part de tots 
els assistents, i el Consell ho incorporarà a la seua pròpia programació d’activitats. A 
petició de l’Ajuntament de Sant Antoni es va incloure un punt que tractava de la 
unificació d’ordenances, i les mesures per fomentar i garantir la convivència en els 
distints municipis, i es va determinar començar a realitzar actuacions conjuntes. 

Hi va haver altres temes que no tenien tanta relació amb aquest Ajuntament, com 
camins rurals, servei de recollida d’animals abandonats, que hi va haver una petició per 
part de l’Ajuntament de Sant Josep perquè es mancomunés el servei, i varen quedar en 
què s’estudiaria. Ara mateix el millor servei de recollida d’animals és el d’Eivissa, i no els 
importaria que s’arribés a mancomunar sempre i quant tothom fes front a la seua part 
del cost d’aquest servei. 

També hi va haver informació per part del Consell sobre el PTI, tema sobre el qual no hi 
va haver acord, però era qüestió de donar informació i no d’arribar a cap consens. I 
algun tema que presentaren els altres ajuntaments que no tenen rellevància. 

No li consta que hagin quedat propostes, salvat el desenvolupament de les quals no es 
va arribar a cap acord. 

  

Sr. Villalonga: Està molt bé que el Sr. Molina els informi sobre l’Acta. Esperava que, 
com a mínim, el Sr. Alcalde parli del que ell personalment ha estat fent, i més quant és 
una moció de control que només pregunta què han decidit. 

  

Sr. Ruiz: L’ordre i les intervencions les decideix l’equip de govern. Sap que el Sr. 
Villalonga està encantat de parlar amb ell i no el respecta mica, ell el respecta 
perfectament i decidirà quant parla amb el Sr. Villalonga i quan no, i quins regidors 
intervenen i quins no. 

  

Sr. Molina: No ha llegit l’Acta perquè tampoc la té, només té un resum. És el portaveu 
de l’equip de govern i com a tal li toca defensar, presentar, explicar, argumentar el que 
sigui, quant el Sr. Alcalde decideix que ho faci, i està encantat de fer-ho. 

L’hi pareix que el Sr. Villalonga falta al respecte al Sr. Alcalde d’una manera tant 
patètica, que arriba un moment en que entra per una orella i surt per l’altra. Passarà per 
damunt les seues afirmacions recurrents i absurdes, perquè no aporten cap valor a 
aquest debat. 

El Consell d’Alcaldes no és un òrgan que gestioni aquest Ajuntament. Es posi en 
contacte amb el Consell d’Eivissa. Varen demanar que les Actes fossin públiques, 
l’Alcalde d’Eivissa ho va proposar i no hi va haver unanimitat. 

En aquest Ajuntament hi ha un Alcalde que és el Sr. Ruiz, un Portaveu del govern que 
és ell, i un Portaveu Adjunt que és el Sr. Ribas. Aquí cada qual fa la seua funció. El Sr. 
Villalonga fa la seua com creu que la de fer i no els hi queda més remei que respectar-
lo, o sigui que el mínim que se li pot exigir és que respecte a l’equip de govern, i no ho 
fa. 

  



  

  

17.- Moció del Grup Municipal EPIC, de control, sobre l'informe dels efectes 
socioeconòmics de l'Alberg 

 
Donat compte de la moció del tenor literal següent: 
 

“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz 
del Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza, 

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

 
MOCIÓN DE CONTROL SOBRE EL INFORME DE LOS EFECTOS 

SOCIECONOMICOS DEL ALBERGUE. 
 
Esta moción pretende conocer diversos aspectos sobre el informe cuya realización fue 
aprobada en Sesión Plenaria del día 24 de noviembre de 2016 y que, a fecha de hoy, no 
ha sido elaborado todavía. Concretamente la moción aprobada indicaba textualmente: 
El Ayuntamiento de Eivissa, acuerda: 
 
1. Elaborar un informe, en el plazo máximo de un mes, que explique detalladamente: 
       a. Los motivos de elección de este nuevo emplazamiento para el albergue. 
       b. Los efectos socioeconómicos de la creación del albergue en un barrio comercial 
y residencial. Indicando específica y detalladamente, el funcionamiento y servicios que 
ofrecerá dicha instalación, así como la tipología y casuística de los usuarios, así como 
su número previsto. 
 
Las cuestiones a aclarar en esta moción de control son: 
 
¿Por qué se ha incumplido el plazo de redacción de dicho informe? 
 
¿Qué personas, indicando nombre y cargo, son las responsables de la redacción del 
mismo? 
 
¿Qué documentación se ha utilizado para dicha redacción? 
 
¿Cuando se entregará copia del mismo a los grupos de la oposición y a los vecinos y 
comerciantes de Sa Colomina? 
 

Eivissa, a 23 de enero de 2017. 
Antonio Villalonga Juan” 

 
Intervencions: 
 
Sr. Villalonga: Aquesta moció està presentada en relació a que el 24 de novembre 
passat, a la sessió plenària es va acordar elaborar un informe sobre els efectes 
socioeconòmics que podrien repercutir en el barri de sa Colomina, el fet de què es creï 
un alberg allí, i els motius de l’elecció d’aquest emplaçament. A la moció s’establia un 
mes i aquest termini va acabar el desembre, i no hi ha cap informe realitzat.  

  

Sr. Ribas: S’han retardat un poc perquè hi ha hagut les festes enmig. El Ple anterior va 
ser abans de que es complís el mes. L’informe està elaborat, el té el Sr. Secretari i el 



  

  

poden recollir quan acabi el Ple. 

Sobre la segona pregunta, no li donarà cap nom dels signants d’aquest informe. Està 
signat amb noms i llinatges, i espera que el Sr. Villalonga faci un ús responsable 
d’aquests noms, ja que creu que hi ha una part que entra dins de la confidencialitat de 
les persones. Aquest informe està recolzat i signat per totes les institucions que formen 
part de la xarxa d’inclusió social, entre elles Caritas Eivissa, Intress que és l’empresa 
que actualment gestiona el centre d’Acollida Municipal, l’Ibsalut i l’Assemblea Insular de 
la Creu Roja d’Eivissa. 

Sobre a la tercera pregunta, tota la bibliografia està inclosa a l’informe. 

I sobre quan se li entregarà la còpia, ja l’hi ha dit, que el té el Sr. Secretari, la poden 
recollir quant acabi el Ple, i ell mateix l’enviarà a l’associació vesins de l’Eixample. 

  

Sr. Villalonga: Ja han aclarit que està fet, però el termini va acabar abans de les festes. 
Lamenta el retard i se’l llegirà bé perquè en el proper Ple no hagin de tornar a parlar 
d’aquest tema. 

  

Sr. Minchiotti: Se sumen a aquesta petició, esperen rebre’l i llegir-lo atentament. 
Demana que no s’incompleixin els acords de Ple, però sobretot el que creu que no 
tornarà a passar és el que ha passat amb l’informe que ha mencionat la Sra. Marí sobre 
es Gorg. 

  

Sr. Ribas: A tots els plens de la legislatura intenten trencar aquest govern i no ho 
aconseguiran. Lamenta que s’hagin retardat aquest temps. 

 

 

 

18.- Decret 7067/2016, d'aprovació Exp. Obj.Ord. 7-2016 

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 
l’Interventor Acctal. d’aquesta Corporació, referent a l’exp.OBJ ORD 7/2016 de factures 
amb reparo de l’esmentada funcionària, del tenor literal següent:  

“INFORME PROPOSTA  D’INTERVENCIÓ FACTURES AMB NOTA D’OBJECCIÓ – 
EXP. OBJ.ORD 7/2016.- 

A la vista de varies  factures relacionades a continuació, corresponents a diferents 
proveïdors i per diversos conceptes, per un import total de 181.257,87 € i que s’han 
remés a aquesta intervenció per a la seva tramitació:  

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

1565 02/12/16 B07681794 APAGA-FOC SL 13000 21900 5.051,75 

           5.051,75 

2016000011 30/11/16 U57641441 UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA 13000 22799 11.276,72 



  

  

           11.276,72 

100186 08/03/16 B07623648 ELECTRICA PITIUSAS SL 13400 60900 3.746,00 

           3.746,00 

16/00917 28/10/16 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 15320 21000 7.359,95 

16/00931 31/10/16 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 15320 21000 1.974,36 

600000336 27/10/16 B07784119 ISLASFALTO SL 15320 21000 2.969,98 

F1-002977 31/10/16 B07985716 PINTURAS MARTINEZ Y SELVA SL 15320 21000 3.591,90 

16000277 03/11/16 B07691330 TERRAZOS DONADIOS SL 15320 21000 963,35 

16/00951 10/11/16 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 15320 21000 891,77 

16/00950 10/11/16 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 15320 21000 1.076,90 

16/00948 10/11/16 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 15320 21000 859,58 

16/00947 10/11/16 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 15320 21000 555,39 

16/00937 10/11/16 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 15320 21000 2.458,12 

16/00982 25/11/16 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 15320 21000 246,84 

           22.948,14 

1000365 01/12/16 A26019992 FCC AQUALIA SA 16100 21000 505,78 

           505,78 

A/1567 30/09/16 B57051708 IBIZA COLOR SL 16400 21200 1.243,73 

302 24/10/16 25313594R SANCHEZ ARJONA ANTONIO 16400 21200 1.730,30 

19 20/10/16 41444444P PEREZ DE LA PAZ MANUEL 16400 21200 248,05 

A/1682 31/10/16 B57051708 IBIZA COLOR SL 16400 21200 2.469,59 

           5.691,67 

16-1693-IBZ 31/10/16 A59087361 CITELUM IBERICA SA 16500 22799 1.237,47 

16 17/11/16 B57948663 SOLER & COSTA ELECTRICIDAD SL 16500 22799 1.604,94 

           2.842,41 

25708 04/11/16 B07906738 TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA SL 17100 21000 3.363,80 

EJVF3254 28/09/16 B07455843 EIVISS GARDEN SL 17100 21000 4.720,64 

712 08/11/16 B57244675 VIVEROS AGUA Y JARDIN SL 17100 21000 2.096,12 

2016-41 23/11/16 53951370V AMAYA ARIAS CARLOS ANDRES 17100 21000 1.367,30 

2016-40 23/11/16 53951370V AMAYA ARIAS CARLOS ANDRES 17100 21000 1.331,00 

780 23/11/16 28345039T MORALES GONZALEZ JOSE 17100 21000 2.800,00 

16/30193 28/11/16 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 17100 21000 3.604,99 

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

16/30194 28/11/16 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 17100 21000 3.624,68 

16/30195 28/11/16 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 17100 21000 1.204,29 

16/30196 28/11/16 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 17100 21000 3.610,92 

381 30/11/16 B57244675 VIVEROS AGUA Y JARDIN SL 17100 21000 1.246,93 

380 30/11/16 B57244675 VIVEROS AGUA Y JARDIN SL 17100 21000 561,60 

384 30/11/16 B57244675 VIVEROS AGUA Y JARDIN SL 17100 21000 3.956,51 

385 30/11/16 B57244675 VIVEROS AGUA Y JARDIN SL 17100 21000 616,92 

386 30/11/16 B57244675 VIVEROS AGUA Y JARDIN SL 17100 21000 258,72 



  

  

387 30/11/16 B57244675 VIVEROS AGUA Y JARDIN SL 17100 21000 1.511,07 

388 30/11/16 B57244675 VIVEROS AGUA Y JARDIN SL 17100 21000 1.269,44 

389 30/11/16 B57244675 VIVEROS AGUA Y JARDIN SL 17100 21000 472,45 

390 30/11/16 B57244675 VIVEROS AGUA Y JARDIN SL 17100 21000 604,10 

781 23/11/16 28345039T MORALES GONZALEZ JOSE 17100 21000 3.847,80 

782 28/11/16 28345039T MORALES GONZALEZ JOSE 17100 21000 578,38 

16/01005 30/11/16 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 17100 21000 770,24 

784 29/11/16 28345039T MORALES GONZALEZ JOSE 17100 21000 1.750,90 

FIC1602123 30/11/16 B57982530 POTENCIA ALQUILER MAQUINARIA SLU 17100 21000 1.691,39 

           46.860,19 

A-049/2016 03/10/16 B57803595 CLINICA VETERINARIA SAN JORGE SLP 17201 22799 2.729,45 

A-050/2016 06/10/16 B57803595 CLINICA VETERINARIA SAN JORGE SLP 17201 22799 2.729,45 

A-051/2016 04/11/16 B57803595 CLINICA VETERINARIA SAN JORGE SLP 17201 22799 2.729,45 

26 01/11/16 17446238W ALGARATE GOMEZ LUIS MIGUEL 17201 22799 804,65 

           8.993,00 

1234 24/11/16 B57303471 PRONTXIO OBRAS Y PROYECTOS SL 17202 21000 211,75 

1235 24/11/16 B57303471 PRONTXIO OBRAS Y PROYECTOS SL 17202 21000 2.807,20 

           3.018,95 

2016-10-63-N 31/10/16 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA 23102 22799 2.393,98 

           2.393,98 

001-3088 09/05/16 A48545842 ONDOAN SERVICIOS SA 32000 21200 5.626,50 

           5.626,50 

005681/F1/16 11/11/16 B07320153 CARBURANTES IBIZA S L 32000 22103 1.400,00 

005683/F1/16 11/11/16 B07320153 CARBURANTES IBIZA S L 32000 22103 1.400,00 

           2.800,00 

29158 22/11/16 B18639849 TROPICAL SERVER SL 33210 22799 1.339,47 

27374 29/04/16 B18639849 TROPICAL SERVER SL 33210 22799 446,49 

           1.785,96 

154 28/10/16 47251520K MARI COSTA VICENT 33210 62900 2.592,47 

176 25/11/16 47251520K MARI COSTA VICENT 33210 62900 1.288,81 

           3.881,28 

2016/A/6105 17/11/16 B57059974 SONOIBIZA SL 33402 22799 122,27 

           122,27 

2016/A/6098 10/11/16 B57059974 SONOIBIZA SL 33600 68201 1.323,74 

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

2016/A/6103 16/11/16 B57059974 SONOIBIZA SL 33600 68201 2.509,70 

           3.833,44 

187/2016 31/10/16 G07786981 FUND.DIOCESANA ISIDOR MACABICH 33700 22799 1.400,00 

186/2016 31/10/16 G07786981 FUND.DIOCESANA ISIDOR MACABICH 33700 22799 2.615,00 

203/2016 21/11/16 G07786981 FUND.DIOCESANA ISIDOR MACABICH 33700 22799 1.250,00 

           5.265,00 



  

  

10/16 28/11/16 41458655M ELIAS LASCANO TERESA 33800 22609 4.997,00 

           4.997,00 

10916 31/10/16 A33912445 ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL 43200 22799 6.735,43 

           6.735,43 

62/16 17/10/16 43059875B FERRER MERCADAL BEATRIZ 92000 22604 376,16 

55/16 17/10/16 43059875B FERRER MERCADAL BEATRIZ 92000 22604 1.903,87 

56/16 17/10/16 43059875B FERRER MERCADAL BEATRIZ 92000 22604 1.961,54 

57/16 17/10/16 43059875B FERRER MERCADAL BEATRIZ 92000 22604 1.189,91 

           5.431,48 

600000354 18/11/16 B07784119 ISLASFALTO SL 92001 21200 7.420,52 

           7.420,52 

2016108578 30/09/16 B84454172 SDAD PREV.FRATERN. MUPRESPA SL 92002 22799 6.604,94 

           6.604,94 

F60000949 31/10/16 B96661467 SOLUCIONES Y SERV.TELEMATICOS SL 92003 62600 3.342,21 

F60000931 31/10/16 B96661467 SOLUCIONES Y SERV.TELEMATICOS SL 92003 62600 5.434,39 

B/723 17/11/16 B07826407 PROSYSTEMS IBIZA CHIP S L 92003 62600 1.832,86 

B/670 28/10/16 B07826407 PROSYSTEMS IBIZA CHIP S L 92003 62600 1.832,86 

           12.442,32 

001076J0279 31/10/16 B86657640 PROSEGUR SERV.EFECTIVO ESPAÑA SL 93100 22706 983,14 

           983,14 

     TOTAL     181.257,87 
 

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 previst 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 exercicis, fent constar aquesta intervenció la 
necessitat de procedir a la realització dels corresponents expedients de contractació per 
a procedir a la regularització dels serveis. 

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

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

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

Si el reparo afecta a la disposició de despeses, reconeixement d’obligacions o 



  

  

ordenació de pagaments, es suspendrà la tramitació de l’expedient fins que aquest sigui 
resolt en els següents casos: 

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

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

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

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

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

6è.- Que comprovat l’estat d’execució de les partides que formen el Pressupost General 
d’aquesta Corporació de l’exercici de 2016, existeix crèdit suficient i adient per a atendre 
les despeses que ens ocupen, en les respectives partides pressupostàries. 

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

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

 

Vist, igualment, l’informe emès pels regidors afectats pel reparo formulat, del tenor literal 
següent:  
“AL SR. ALCALDE 
INFORME  DELS   REGIDORS  AFECTATS  PEL   REPAR  FORMULAT PER LA 
INTERVENCIÓ DE FONS FACTURES ANY 2016 EXP. OBJ.ORD 7/2016--------------- 
Atès que l’Interventor Acctal. de la Corporació, ha emès el següent informe: 
“INFORME PROPOSTA  D’INTERVENCIÓ FACTURES AMB NOTA D’OBJECCIÓ – 
EXP. OBJ.ORD 7/2016.- 

A la vista de varies  factures relacionades a continuació, corresponents a diferents 
proveïdors i per diversos conceptes, per un import total de 181.257,87 € i que s’han 
remés a aquesta intervenció per a la seva tramitació:  

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

1565 02/12/16 B07681794 APAGA-FOC SL 13000 21900 5.051,75 

           5.051,75 

2016000011 30/11/16 U57641441 UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA 13000 22799 11.276,72 

           11.276,72 

100186 08/03/16 B07623648 ELECTRICA PITIUSAS SL 13400 60900 3.746,00 

           3.746,00 

16/00917 28/10/16 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 15320 21000 7.359,95 

16/00931 31/10/16 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 15320 21000 1.974,36 

600000336 27/10/16 B07784119 ISLASFALTO SL 15320 21000 2.969,98 

F1-002977 31/10/16 B07985716 PINTURAS MARTINEZ Y SELVA SL 15320 21000 3.591,90 

16000277 03/11/16 B07691330 TERRAZOS DONADIOS SL 15320 21000 963,35 



  

  

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

16/00951 10/11/16 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 15320 21000 891,77 

16/00950 10/11/16 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 15320 21000 1.076,90 

16/00948 10/11/16 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 15320 21000 859,58 

16/00947 10/11/16 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 15320 21000 555,39 

16/00937 10/11/16 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 15320 21000 2.458,12 

16/00982 25/11/16 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 15320 21000 246,84 

           22.948,14 

1000365 01/12/16 A26019992 FCC AQUALIA SA 16100 21000 505,78 

           505,78 

A/1567 30/09/16 B57051708 IBIZA COLOR SL 16400 21200 1.243,73 

302 24/10/16 25313594R SANCHEZ ARJONA ANTONIO 16400 21200 1.730,30 

19 20/10/16 41444444P PEREZ DE LA PAZ MANUEL 16400 21200 248,05 

A/1682 31/10/16 B57051708 IBIZA COLOR SL 16400 21200 2.469,59 

           5.691,67 

16-1693-IBZ 31/10/16 A59087361 CITELUM IBERICA SA 16500 22799 1.237,47 

16 17/11/16 B57948663 SOLER & COSTA ELECTRICIDAD SL 16500 22799 1.604,94 

           2.842,41 

25708 04/11/16 B07906738 TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA SL 17100 21000 3.363,80 

EJVF3254 28/09/16 B07455843 EIVISS GARDEN SL 17100 21000 4.720,64 

712 08/11/16 B57244675 VIVEROS AGUA Y JARDIN SL 17100 21000 2.096,12 

2016-41 23/11/16 53951370V AMAYA ARIAS CARLOS ANDRES 17100 21000 1.367,30 

2016-40 23/11/16 53951370V AMAYA ARIAS CARLOS ANDRES 17100 21000 1.331,00 

780 23/11/16 28345039T MORALES GONZALEZ JOSE 17100 21000 2.800,00 

16/30193 28/11/16 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 17100 21000 3.604,99 

16/30194 28/11/16 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 17100 21000 3.624,68 

16/30195 28/11/16 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 17100 21000 1.204,29 

16/30196 28/11/16 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 17100 21000 3.610,92 

381 30/11/16 B57244675 VIVEROS AGUA Y JARDIN SL 17100 21000 1.246,93 

380 30/11/16 B57244675 VIVEROS AGUA Y JARDIN SL 17100 21000 561,60 

384 30/11/16 B57244675 VIVEROS AGUA Y JARDIN SL 17100 21000 3.956,51 

385 30/11/16 B57244675 VIVEROS AGUA Y JARDIN SL 17100 21000 616,92 

386 30/11/16 B57244675 VIVEROS AGUA Y JARDIN SL 17100 21000 258,72 

387 30/11/16 B57244675 VIVEROS AGUA Y JARDIN SL 17100 21000 1.511,07 

388 30/11/16 B57244675 VIVEROS AGUA Y JARDIN SL 17100 21000 1.269,44 

389 30/11/16 B57244675 VIVEROS AGUA Y JARDIN SL 17100 21000 472,45 

390 30/11/16 B57244675 VIVEROS AGUA Y JARDIN SL 17100 21000 604,10 

781 23/11/16 28345039T MORALES GONZALEZ JOSE 17100 21000 3.847,80 

782 28/11/16 28345039T MORALES GONZALEZ JOSE 17100 21000 578,38 

16/01005 30/11/16 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 17100 21000 770,24 

784 29/11/16 28345039T MORALES GONZALEZ JOSE 17100 21000 1.750,90 



  

  

FIC1602123 30/11/16 B57982530 POTENCIA ALQUILER MAQUINARIA SLU 17100 21000 1.691,39 

           46.860,19 

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

A-049/2016 03/10/16 B57803595 CLINICA VETERINARIA SAN JORGE SLP 17201 22799 2.729,45 

A-050/2016 06/10/16 B57803595 CLINICA VETERINARIA SAN JORGE SLP 17201 22799 2.729,45 

A-051/2016 04/11/16 B57803595 CLINICA VETERINARIA SAN JORGE SLP 17201 22799 2.729,45 

26 01/11/16 17446238W ALGARATE GOMEZ LUIS MIGUEL 17201 22799 804,65 

           8.993,00 

1234 24/11/16 B57303471 PRONTXIO OBRAS Y PROYECTOS SL 17202 21000 211,75 

1235 24/11/16 B57303471 PRONTXIO OBRAS Y PROYECTOS SL 17202 21000 2.807,20 

           3.018,95 

2016-10-63-N 31/10/16 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA 23102 22799 2.393,98 

           2.393,98 

001-3088 09/05/16 A48545842 ONDOAN SERVICIOS SA 32000 21200 5.626,50 

           5.626,50 

005681/F1/16 11/11/16 B07320153 CARBURANTES IBIZA S L 32000 22103 1.400,00 

005683/F1/16 11/11/16 B07320153 CARBURANTES IBIZA S L 32000 22103 1.400,00 

           2.800,00 

29158 22/11/16 B18639849 TROPICAL SERVER SL 33210 22799 1.339,47 

27374 29/04/16 B18639849 TROPICAL SERVER SL 33210 22799 446,49 

           1.785,96 

154 28/10/16 47251520K MARI COSTA VICENT 33210 62900 2.592,47 

176 25/11/16 47251520K MARI COSTA VICENT 33210 62900 1.288,81 

           3.881,28 

2016/A/6105 17/11/16 B57059974 SONOIBIZA SL 33402 22799 122,27 

           122,27 

2016/A/6098 10/11/16 B57059974 SONOIBIZA SL 33600 68201 1.323,74 

2016/A/6103 16/11/16 B57059974 SONOIBIZA SL 33600 68201 2.509,70 

           3.833,44 

187/2016 31/10/16 G07786981 FUND.DIOCESANA ISIDOR MACABICH 33700 22799 1.400,00 

186/2016 31/10/16 G07786981 FUND.DIOCESANA ISIDOR MACABICH 33700 22799 2.615,00 

203/2016 21/11/16 G07786981 FUND.DIOCESANA ISIDOR MACABICH 33700 22799 1.250,00 

           5.265,00 

10/16 28/11/16 41458655M ELIAS LASCANO TERESA 33800 22609 4.997,00 

           4.997,00 

10916 31/10/16 A33912445 ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL 43200 22799 6.735,43 

           6.735,43 

62/16 17/10/16 43059875B FERRER MERCADAL BEATRIZ 92000 22604 376,16 

55/16 17/10/16 43059875B FERRER MERCADAL BEATRIZ 92000 22604 1.903,87 

56/16 17/10/16 43059875B FERRER MERCADAL BEATRIZ 92000 22604 1.961,54 

57/16 17/10/16 43059875B FERRER MERCADAL BEATRIZ 92000 22604 1.189,91 



  

  

           5.431,48 

600000354 18/11/16 B07784119 ISLASFALTO SL 92001 21200 7.420,52 

           7.420,52 

2016108578 30/09/16 B84454172 SDAD PREV.FRATERN. MUPRESPA SL 92002 22799 6.604,94 

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

           6.604,94 

F60000949 31/10/16 B96661467 SOLUCIONES Y SERV.TELEMATICOS SL 92003 62600 3.342,21 

F60000931 31/10/16 B96661467 SOLUCIONES Y SERV.TELEMATICOS SL 92003 62600 5.434,39 

B/723 17/11/16 B07826407 PROSYSTEMS IBIZA CHIP S L 92003 62600 1.832,86 

B/670 28/10/16 B07826407 PROSYSTEMS IBIZA CHIP S L 92003 62600 1.832,86 

           12.442,32 

001076J0279 31/10/16 B86657640 PROSEGUR SERV.EFECTIVO ESPAÑA SL 93100 22706 983,14 

           983,14 

     TOTAL     181.257,87 
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 previst 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 exercicis, fent constar aquesta intervenció la 
necessitat de procedir a la realització dels corresponents expedients de contractació per 
a procedir a la regularització dels serveis. 

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

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

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

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

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

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

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

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



  

  

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

6è.- Que comprovat l’estat d’execució de les partides que formen el Pressupost General 
d’aquesta Corporació de l’exercici de 2016, existeix crèdit suficient i adient per a atendre 
les despeses que ens ocupen, en les respectives partides pressupostàries. 

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

Eivissa. LA INTERVENTORA ACCTAL., (document signat electrònicament al marge).” 
Vist 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 aquests 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, la Sra. Interventora 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 
aquests subministraments, aquests 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 
aquests subministraments, aquests 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 José Juan Tur Cardona 
Regidora delegada de Policia, RRHH i Regidor delegat de Cultura i Patrimoni 
Neteja Edificis 
Montserrat García Cuenca Elena López Bonet 
Regidora delegada Jardins, Medi Ambient, Regidora delegada Manteniment Urbà 
Centre Protecció .Animal i Platges 
Agustín Perea Montiel Ildefonso Molina Jiménez 
Regidor delegat Joventut i Festes Regidor delegat Administració.General  
Vicenta Mengual Llull Juan Ribas Ferrer 
Regidora delegada d’Educació Regidor Delegat de Benestar Social 
Document signat electrònicament al marge)” 
 
I 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 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 detall que es 
relaciona a continuació: 

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

1565 02/12/16 B07681794 APAGA-FOC SL 13000 21900 5.051,75 

           5.051,75 

2016000011 30/11/16 U57641441 UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA 13000 22799 11.276,72 

           11.276,72 

100186 08/03/16 B07623648 ELECTRICA PITIUSAS SL 13400 60900 3.746,00 

           3.746,00 

16/00917 28/10/16 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 15320 21000 7.359,95 

16/00931 31/10/16 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 15320 21000 1.974,36 

600000336 27/10/16 B07784119 ISLASFALTO SL 15320 21000 2.969,98 

F1-002977 31/10/16 B07985716 PINTURAS MARTINEZ Y SELVA SL 15320 21000 3.591,90 

16000277 03/11/16 B07691330 TERRAZOS DONADIOS SL 15320 21000 963,35 

16/00951 10/11/16 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 15320 21000 891,77 

16/00950 10/11/16 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 15320 21000 1.076,90 

16/00948 10/11/16 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 15320 21000 859,58 

16/00947 10/11/16 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 15320 21000 555,39 

16/00937 10/11/16 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 15320 21000 2.458,12 

16/00982 25/11/16 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 15320 21000 246,84 

           22.948,14 

1000365 01/12/16 A26019992 FCC AQUALIA SA 16100 21000 505,78 

           505,78 

A/1567 30/09/16 B57051708 IBIZA COLOR SL 16400 21200 1.243,73 

302 24/10/16 25313594R SANCHEZ ARJONA ANTONIO 16400 21200 1.730,30 

19 20/10/16 41444444P PEREZ DE LA PAZ MANUEL 16400 21200 248,05 

A/1682 31/10/16 B57051708 IBIZA COLOR SL 16400 21200 2.469,59 

           5.691,67 

16-1693-IBZ 31/10/16 A59087361 CITELUM IBERICA SA 16500 22799 1.237,47 

16 17/11/16 B57948663 SOLER & COSTA ELECTRICIDAD SL 16500 22799 1.604,94 

           2.842,41 

25708 04/11/16 B07906738 TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA SL 17100 21000 3.363,80 

EJVF3254 28/09/16 B07455843 EIVISS GARDEN SL 17100 21000 4.720,64 

712 08/11/16 B57244675 VIVEROS AGUA Y JARDIN SL 17100 21000 2.096,12 

2016-41 23/11/16 53951370V AMAYA ARIAS CARLOS ANDRES 17100 21000 1.367,30 

2016-40 23/11/16 53951370V AMAYA ARIAS CARLOS ANDRES 17100 21000 1.331,00 



  

  

780 23/11/16 28345039T MORALES GONZALEZ JOSE 17100 21000 2.800,00 

16/30193 28/11/16 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 17100 21000 3.604,99 

16/30194 28/11/16 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 17100 21000 3.624,68 

16/30195 28/11/16 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 17100 21000 1.204,29 

16/30196 28/11/16 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 17100 21000 3.610,92 

381 30/11/16 B57244675 VIVEROS AGUA Y JARDIN SL 17100 21000 1.246,93 

380 30/11/16 B57244675 VIVEROS AGUA Y JARDIN SL 17100 21000 561,60 

384 30/11/16 B57244675 VIVEROS AGUA Y JARDIN SL 17100 21000 3.956,51 

385 30/11/16 B57244675 VIVEROS AGUA Y JARDIN SL 17100 21000 616,92 

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

386 30/11/16 B57244675 VIVEROS AGUA Y JARDIN SL 17100 21000 258,72 

387 30/11/16 B57244675 VIVEROS AGUA Y JARDIN SL 17100 21000 1.511,07 

388 30/11/16 B57244675 VIVEROS AGUA Y JARDIN SL 17100 21000 1.269,44 

389 30/11/16 B57244675 VIVEROS AGUA Y JARDIN SL 17100 21000 472,45 

390 30/11/16 B57244675 VIVEROS AGUA Y JARDIN SL 17100 21000 604,10 

781 23/11/16 28345039T MORALES GONZALEZ JOSE 17100 21000 3.847,80 

782 28/11/16 28345039T MORALES GONZALEZ JOSE 17100 21000 578,38 

16/01005 30/11/16 A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 17100 21000 770,24 

784 29/11/16 28345039T MORALES GONZALEZ JOSE 17100 21000 1.750,90 

FIC1602123 30/11/16 B57982530 POTENCIA ALQUILER MAQUINARIA SLU 17100 21000 1.691,39 

           46.860,19 

A-049/2016 03/10/16 B57803595 CLINICA VETERINARIA SAN JORGE SLP 17201 22799 2.729,45 

A-050/2016 06/10/16 B57803595 CLINICA VETERINARIA SAN JORGE SLP 17201 22799 2.729,45 

A-051/2016 04/11/16 B57803595 CLINICA VETERINARIA SAN JORGE SLP 17201 22799 2.729,45 

26 01/11/16 17446238W ALGARATE GOMEZ LUIS MIGUEL 17201 22799 804,65 

           8.993,00 

1234 24/11/16 B57303471 PRONTXIO OBRAS Y PROYECTOS SL 17202 21000 211,75 

1235 24/11/16 B57303471 PRONTXIO OBRAS Y PROYECTOS SL 17202 21000 2.807,20 

           3.018,95 

2016-10-63-N 31/10/16 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA 23102 22799 2.393,98 

           2.393,98 

001-3088 09/05/16 A48545842 ONDOAN SERVICIOS SA 32000 21200 5.626,50 

           5.626,50 

005681/F1/16 11/11/16 B07320153 CARBURANTES IBIZA S L 32000 22103 1.400,00 

005683/F1/16 11/11/16 B07320153 CARBURANTES IBIZA S L 32000 22103 1.400,00 

           2.800,00 

29158 22/11/16 B18639849 TROPICAL SERVER SL 33210 22799 1.339,47 

27374 29/04/16 B18639849 TROPICAL SERVER SL 33210 22799 446,49 

           1.785,96 

154 28/10/16 47251520K MARI COSTA VICENT 33210 62900 2.592,47 

176 25/11/16 47251520K MARI COSTA VICENT 33210 62900 1.288,81 



  

  

           3.881,28 

2016/A/6105 17/11/16 B57059974 SONOIBIZA SL 33402 22799 122,27 

           122,27 

2016/A/6098 10/11/16 B57059974 SONOIBIZA SL 33600 68201 1.323,74 

2016/A/6103 16/11/16 B57059974 SONOIBIZA SL 33600 68201 2.509,70 

           3.833,44 

187/2016 31/10/16 G07786981 FUND.DIOCESANA ISIDOR MACABICH 33700 22799 1.400,00 

186/2016 31/10/16 G07786981 FUND.DIOCESANA ISIDOR MACABICH 33700 22799 2.615,00 

203/2016 21/11/16 G07786981 FUND.DIOCESANA ISIDOR MACABICH 33700 22799 1.250,00 

           5.265,00 

10/16 28/11/16 41458655M ELIAS LASCANO TERESA 33800 22609 4.997,00 

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

           4.997,00 

10916 31/10/16 A33912445 ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL 43200 22799 6.735,43 

           6.735,43 

62/16 17/10/16 43059875B FERRER MERCADAL BEATRIZ 92000 22604 376,16 

55/16 17/10/16 43059875B FERRER MERCADAL BEATRIZ 92000 22604 1.903,87 

56/16 17/10/16 43059875B FERRER MERCADAL BEATRIZ 92000 22604 1.961,54 

57/16 17/10/16 43059875B FERRER MERCADAL BEATRIZ 92000 22604 1.189,91 

           5.431,48 

600000354 18/11/16 B07784119 ISLASFALTO SL 92001 21200 7.420,52 

           7.420,52 

2016108578 30/09/16 B84454172 SDAD PREV.FRATERN. MUPRESPA SL 92002 22799 6.604,94 

           6.604,94 

F60000949 31/10/16 B96661467 SOLUCIONES Y SERV.TELEMATICOS SL 92003 62600 3.342,21 

F60000931 31/10/16 B96661467 SOLUCIONES Y SERV.TELEMATICOS SL 92003 62600 5.434,39 

B/723 17/11/16 B07826407 PROSYSTEMS IBIZA CHIP S L 92003 62600 1.832,86 

B/670 28/10/16 B07826407 PROSYSTEMS IBIZA CHIP S L 92003 62600 1.832,86 

           12.442,32 

001076J0279 31/10/16 B86657640 PROSEGUR SERV.EFECTIVO ESPAÑA SL 93100 22706 983,14 

           983,14 

     TOTAL     181.257,87 
 

Eivissa. 

           En don fe, 

        L’ALCALDE-PRESIDENT,       EL SECRETARI ACCTAL., 

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

 
La totalitat dels Regidors assistents en queden assabentats. 

  



  

  

19.- Decret 7069/2016, d'aprovació MP Ord. 21-2016 Transf. Crèdits 

Donat compte del Decret del tenor literal següent: 
 
“DECRET.- De conformitat amb el que estableixen l’article 180 del R.D.L. 2/2004 de 5 
de març pel que s’aprova el Text Refós de la LRHL i les Bases d’Execució del 
Pressupost General per a l’exercici 2016, i vist l’informe emès per la Intervenció de fons; 
amb aquest decret, vinc en ordenar l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 
per transferències núm. 21/2016 dins del vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament 
d’Eivissa:  
 

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

 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT POSITIVES 

APLICACIÓ DENOMINACIÓ AUGMENT 

 ÀREA DE DESPESA 1:  

13000-15100 Gratificacions funcionaris policía 24.000,00 

13500-62401 Elements transport protección civil 1.000,00 

13500-62600 Equips procesos información prot.civil 477,00 

16400-21200 Manteniment edificis cementeris 15.023,00 

17101-61900 Inversió reposició parcs infantils 4.600,00 

17201-63200 Altres inversions centre protec.animal 20.100,00 

 Total Àrea de despesa 1 65.200,00 

 ÀREA DE DESPESA 2:  

23203-22799 Treballs altres empreses voluntariat 3.000,00 

 Total Àrea de despesa 2 3.000,00 

 ÀREA DE DESPESA 3:  

32100-22799 Treballs altres empreses escoletes 6.000,00 

33400-22609 Actuacions diverses cultura 12.000,00 

33401-22799 Treballs altres empreses norm.lingüística 7.000,00 

 Total Àrea de despesa 3 25.000,00 

 ÀREA DE DESPESA 9:  

92001-21200 Manteniment edificis municipals 45.000,00 

92001-22100 Submin.energia eléctrica edificis 30.000,00 

92001-60900 Inversió infraestructures CETIS 25.000,00 

92002-22799 Treballs altres empreses RRHH 5.000,00 

92003-22799 Treballs altres empreses informática 8.000,00 

92400-21200 Manteniment edificis AAVV 1.044,29 

92400-22799 Treballs altres empreses partic.ciutadana 12.000,00 

92400-62300 Maquinària i instal.partic.ciutadana 4.139,70 



  

  

92400-62400 Elements transport partic.ciutadana 1.999,00 

 Total Àrea de despesa 9 132.182,99 

TOTAL AUGMENTS 225.382,99 
 

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT NEGATIVES 

APLICACIÓ DENOMINACIÓ DISMINUCIÓ 

 ÀREA DE DESPESA 1:  

13000-12100 Complement destí policía 24.000,00 

13000-16000 Seguretat social funcionaris policía 16.500,00 

17000-13000 Retribucions bàsiques medi ambient 4.600,00 

17210-22706 Estudis i treballs tècnics cont.acústica 20.100,00 

 Total Àrea de despesa 1 65.200,00 

 ÀREA DE DESPESA 2:  

24100-14300 Altre personal programes SOIB 3.000,00 

 Total Àrea de despesa 2 3.000,00 

 ÀREA DE DESPESA 3:  

33000-12100 Complement destí cultura 10.000,00 

33000-12101 Complement específic cultura 15.000,00 

 Total Àrea de despesa 3 25.000,00 

 ÀREA DE DESPESA 9:  

92000-12001 Sous Grup A2 admó.general 8.000,00 

92000-12100 Complement destí admó.general 12.000,00 

92000-12101 Complement específic admó.general 5.000,00 

92000-22604 Despeses jurídiques i indemnitzacions 12.500,00 

92004-62400 Elements transport neteja edificis 12.500,00 

92400-48902 Subvencions edificis partic.ciutadana 7.182,99 

93100-12100 Complement destí admó.financera 25.000,00 

93100-12101 Complement específic admó.financera 40.000,00 

93100-16000 Seg.social funcionaris admó.financera 10.000,00 

 Total Àrea de despesa 9 132.182,99 

TOTAL DISMINUCIONS 225.382,99 
 
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)” 
 
La totalitat dels Regidors assistents en queden assabentats. 

  

20.- Decret 7248/2016 d'aprovació Exp. Obj.Ord. 8-2016 

 
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 
l’Interventor Acctal. d’aquesta Corporació, referent a l’exp.OBJ ORD 8/2016 de factures 
amb reparo de l’esmentada funcionària, del tenor literal següent:  
 
“INFORME PROPOSTA  D’INTERVENCIÓ FACTURES AMB NOTA D’OBJECCIÓ – 
EXP. OBJ.ORD 8/2016.- 

A la vista de varies  factures relacionades a continuació, corresponents a diferents 
proveïdors i per diversos conceptes, per un import total de 152.578,58 € i que s’han 
remés a aquesta intervenció per a la seva tramitació:  

NÚM.FTRA DATA NIF PROVEÏDOR PROG ECON IMPORT 

35424 21/11/16  A07085806 CANA NEGRETA SA 13000 22799 10.795,81 
34672 20/10/16  A07085806 CANA NEGRETA SA 13000 22799 11.340,06 
35659 02/12/16  A07085806 CANA NEGRETA SA 13000 22799 9.985,26 
            32.121,13 
144 19/10/16 X6787873K LOUISIA ANDRASESCU EMANUEL 15200 22699 121,00 
            121,00 
5 09/12/16  B07666993 JF SAN PABLO S L 15200 22706 5.884,52 
            5.884,52 
16/00986 30/11/16  A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 15320 21000 1.544,93 
3198 30/11/16  B07985716 PINTURAS MARTINEZ Y SELVA SL 15320 21000 5.669,61 
16000309 30/11/16  B07691330 TERRAZOS DONADIOS SL 15320 21000 1.878,31 
600000393 16/12/16  B07784119 ISLASFALTO SL 15320 21000 3.536,23 
            12.629,08 
1000372 07/12/16  A26019992 FCC AQUALIA SA 16100 61900 6.043,26 
            6.043,26 
307 15/11/16  25313594R SANCHEZ ARJONA ANTONIO 16400 21200 523,44 
21 30/11/16 41444444P MANUEL PEREZ DE LA PAZ 16400 21200 1.875,50 
20 30/11/16 41444444P MANUEL PEREZ DE LA PAZ 16400 21200 665,50 
            3.064,44 
16-1684-IBZ 31/10/16 A59087361 CITELUM IBERICA SA 16500 22799 1.848,38 
            1.848,38 

25715 05/11/16  B07152002 TRANSPORTES Y EXCAV.BUFI Y SERRA 
1710

0 21000 3.064,93 

ECAF16607 15/11/16  B07455843 EIVISS GARDEN SL 
1710

0 21000 402,82 

A000465 30/11/16 B07856651 TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL 
1710

0 21000 376,00 
            3.843,75 



  

  

16/00992 30/11/16  A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 
1710

1 61900 5.878,49 
            5.878,49 
A-058/2016 02/12/16  B57803595 CLINICA VETERINARIA SAN JORGE SLP 17201 22799 2.729,45 

27 01/12/16 
 

17446238W ALGARATE GOMEZ LUIS MIGUEL 17201 22799 1.101,10 
            3.830,55 
205 07/12/16  B47555958 CENTRO ESTUDIO Y CONTROL RUIDO SL 17210 22706 5.083,00 
            5.083,00 
0000001745 30/11/16  G08973224 INSTITUT TREBALL SOCIAL I SERV.SOCIAL 23102 22799 21.366,97 
            21.366,97 
204 12/12/16  B57550816 CONSTR. Y MEJORAS SA TORRE SL 32000 21200 1.436,00 
16/01015 07/12/16  A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 32000 21200 5.890,22 
            7.326,22 
15 05/12/16  B65548109 IMTHE TRAT. Y GESTION DOCUM. SL 33210 22799 2.125,13 
            2.125,13 
6126 30/11/16  B57059974 SONOIBIZA SL 33402 62300 9.616,96 
            9.616,96 
6 01/12/16  V07103880 FEDER.EMPRESARIOS PETITA I MITJ.EMP. 43100 22699 6.500,00 
            6.500,00 
NÚM.FTRA DATA NIF PROVEÏDOR PROG ECON IMPORT 

141 05/12/16  G57542953 CLUB DE PALAS LUIS CALLE 43200 22609 1.200,00 
2016-35 06/12/16  B07727142 ANFIBIOS SL 43200 22609 2.816,88 
2016-1223 07/12/16  42992889R BALTASAR QUESADA BASILIO 43200 22609 2.468,40 
2016-36 12/12/16  B07727142 ANFIBIOS SL 43200 22609 704,22 
142 13/12/16 G57542953 CLUB DE PALAS LUIS CALLE 43200 22609 400,00 
            7.589,50 
0002713 30/11/16  A07433444 DIARIO DE IBIZA S A 92000 22602 3.152,05 
            3.152,05 
251/2016 01/12/16  41442962K ALCAIDE JUAN MANUEL 92000 22604 1.028,50 
            1.028,50 
A/2594 22/11/16  B57259129 ZERTIFIKA OUTSOURCING SL 92000 22799 7.694,67 
            7.694,67 
5002376 07/10/16  B86344132 PROVISERV ECOLOGICAL SL 92004 22110 1.034,14 
F1-061301 31/10/16  B57177636 LIMPIBIZA SL 92004 22110 3.465,84 
            4.499,98 
23 15/12/16  49415123Z GONZALEZ STIPELMAN DIEGO MARTIN 92400 22699 1.331,00 
            1.331,00 
       TOTAL     152.578,58 

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 previst 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 exercicis, fent constar aquesta intervenció la 
necessitat de procedir a la realització dels corresponents expedients de contractació per 
a procedir a la regularització dels serveis. 

2n.- Que comprovada la documentació obrant a aquesta intervenció, per a la realització 



  

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6è.- Que comprovat l’estat d’execució de les partides que formen el Pressupost General 
d’aquesta Corporació de l’exercici de 2016, existeix crèdit suficient i adient per a atendre 
les despeses que ens ocupen, en les respectives partides pressupostàries. 

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

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

 

Vist, igualment, l’informe emès pels regidors afectats pel reparo formulat, del tenor literal 
següent:  
“AL SR. ALCALDE 
INFORME  DELS   REGIDORS  AFECTATS  PEL   REPAR  FORMULAT PER LA 
INTERVENCIÓ DE FONS FACTURES ANY 2016 EXP. OBJ.ORD 8/2016--------------- 
Atès que l’Interventor Acctal. de la Corporació, ha emès el següent informe: 
“INFORME PROPOSTA  D’INTERVENCIÓ FACTURES AMB NOTA D’OBJECCIÓ – 
EXP. OBJ.ORD 8/2016.- 

A la vista de varies  factures relacionades a continuació, corresponents a diferents 
proveïdors i per diversos conceptes, per un import total de 152.578,58 € i que s’han 
remés a aquesta intervenció per a la seva tramitació:  

NÚM.FTRA DATA NIF PROVEÏDOR PROG ECON IMPORT 

35424 21/11/16  A07085806 CANA NEGRETA SA 13000 22799 10.795,81 
34672 20/10/16  A07085806 CANA NEGRETA SA 13000 22799 11.340,06 
35659 02/12/16  A07085806 CANA NEGRETA SA 13000 22799 9.985,26 



  

  

            32.121,13 
144 19/10/16 X6787873K LOUISIA ANDRASESCU EMANUEL 15200 22699 121,00 
            121,00 
5 09/12/16  B07666993 JF SAN PABLO S L 15200 22706 5.884,52 
            5.884,52 
16/00986 30/11/16  A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 15320 21000 1.544,93 
3198 30/11/16  B07985716 PINTURAS MARTINEZ Y SELVA SL 15320 21000 5.669,61 
16000309 30/11/16  B07691330 TERRAZOS DONADIOS SL 15320 21000 1.878,31 
600000393 16/12/16  B07784119 ISLASFALTO SL 15320 21000 3.536,23 
            12.629,08 
1000372 07/12/16  A26019992 FCC AQUALIA SA 16100 61900 6.043,26 
            6.043,26 
307 15/11/16  25313594R SANCHEZ ARJONA ANTONIO 16400 21200 523,44 
21 30/11/16 41444444P MANUEL PEREZ DE LA PAZ 16400 21200 1.875,50 
20 30/11/16 41444444P MANUEL PEREZ DE LA PAZ 16400 21200 665,50 
            3.064,44 
16-1684-IBZ 31/10/16 A59087361 CITELUM IBERICA SA 16500 22799 1.848,38 
            1.848,38 
25715 05/11/16  B07152002 TRANSPORTES Y EXCAV.BUFI Y SERRA 17100 21000 3.064,93 
ECAF16607 15/11/16  B07455843 EIVISS GARDEN SL 17100 21000 402,82 
A000465 30/11/16 B07856651 TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL 17100 21000 376,00 
            3.843,75 
16/00992 30/11/16  A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 17101 61900 5.878,49 
            5.878,49 
A-058/2016 02/12/16  B57803595 CLINICA VETERINARIA SAN JORGE SLP 17201 22799 2.729,45 

27 01/12/16 
 

17446238W ALGARATE GOMEZ LUIS MIGUEL 17201 22799 1.101,10 
            3.830,55 
NÚM.FTRA DATA NIF PROVEÏDOR PROG ECON IMPORT 

205 07/12/16  B47555958 CENTRO ESTUDIO Y CONTROL RUIDO SL 17210 22706 5.083,00 
            5.083,00 
0000001745 30/11/16  G08973224 INSTITUT TREBALL SOCIAL I SERV.SOCIAL 23102 22799 21.366,97 
            21.366,97 
204 12/12/16  B57550816 CONSTR. Y MEJORAS SA TORRE SL 32000 21200 1.436,00 
16/01015 07/12/16  A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 32000 21200 5.890,22 
            7.326,22 
15 05/12/16  B65548109 IMTHE TRAT. Y GESTION DOCUM. SL 33210 22799 2.125,13 
            2.125,13 
6126 30/11/16  B57059974 SONOIBIZA SL 33402 62300 9.616,96 
            9.616,96 
6 01/12/16  V07103880 FEDER.EMPRESARIOS PETITA I MITJ.EMP. 43100 22699 6.500,00 
            6.500,00 
141 05/12/16  G57542953 CLUB DE PALAS LUIS CALLE 43200 22609 1.200,00 
2016-35 06/12/16  B07727142 ANFIBIOS SL 43200 22609 2.816,88 
2016-1223 07/12/16  42992889R BALTASAR QUESADA BASILIO 43200 22609 2.468,40 
2016-36 12/12/16  B07727142 ANFIBIOS SL 43200 22609 704,22 
142 13/12/16 G57542953 CLUB DE PALAS LUIS CALLE 43200 22609 400,00 
            7.589,50 
0002713 30/11/16  A07433444 DIARIO DE IBIZA S A 92000 22602 3.152,05 
            3.152,05 



  

  

251/2016 01/12/16  41442962K ALCAIDE JUAN MANUEL 92000 22604 1.028,50 
            1.028,50 
A/2594 22/11/16  B57259129 ZERTIFIKA OUTSOURCING SL 92000 22799 7.694,67 
            7.694,67 
5002376 07/10/16  B86344132 PROVISERV ECOLOGICAL SL 92004 22110 1.034,14 
F1-061301 31/10/16  B57177636 LIMPIBIZA SL 92004 22110 3.465,84 
            4.499,98 
23 15/12/16  49415123Z GONZALEZ STIPELMAN DIEGO MARTIN 92400 22699 1.331,00 
            1.331,00 
       TOTAL     152.578,58 

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 previst 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 exercicis, fent constar aquesta intervenció la 
necessitat de procedir a la realització dels corresponents expedients de contractació per 
a procedir a la regularització dels serveis. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6è.- Que comprovat l’estat d’execució de les partides que formen el Pressupost General 
d’aquesta Corporació de l’exercici de 2016, existeix crèdit suficient i adient per a atendre 
les despeses que ens ocupen, en les respectives partides pressupostàries. 

Per tot això, aquesta intervenció vol fer constar la DISCONFORMITAT amb la relació de 



  

  

factures presentades, ja que es va ometre qualsevol tipus de fiscalització o aprovació 
prèvia de les despeses. 

Eivissa. LA INTERVENTORA ACCTAL., (document signat electrònicament al marge).” 
Vist 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 aquests 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, la Sra. Interventora 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 
aquests subministraments, aquests 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 
aquests subministraments, aquests 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 José Juan Tur Cardona 
Regidora delegada de Policia, RRHH i Regidor delegat de Cultura i Patrimoni 
Neteja Edificis 
Montserrat García Cuenca Elena López Bonet 
Regidora delegada Jardins, Medi Ambient, Regidora delegada Manteniment Urbà 
Centre Protecció .Animal i Platges 
Carmen Boned Verdera Ildefonso Molina Jiménez 
Regidora delegada Participació Ciutadana Regidor delegat Administració.General  
Vicenta Mengual Llull Juan Ribas Ferrer 
Regidora delegada d’Educació Regidor Delegat de Benestar Social 
Document signat electrònicament al marge)” 
 
I 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 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 detall que es 



  

  

relaciona a continuació: 
NÚM.FTRA DATA NIF PROVEÏDOR PROG ECON IMPORT 

35424 21/11/16  A07085806 CANA NEGRETA SA 13000 22799 10.795,81 
34672 20/10/16  A07085806 CANA NEGRETA SA 13000 22799 11.340,06 
35659 02/12/16  A07085806 CANA NEGRETA SA 13000 22799 9.985,26 
            32.121,13 
144 19/10/16 X6787873K LOUISIA ANDRASESCU EMANUEL 15200 22699 121,00 
            121,00 
5 09/12/16  B07666993 JF SAN PABLO S L 15200 22706 5.884,52 
            5.884,52 
16/00986 30/11/16  A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 15320 21000 1.544,93 
3198 30/11/16  B07985716 PINTURAS MARTINEZ Y SELVA SL 15320 21000 5.669,61 
16000309 30/11/16  B07691330 TERRAZOS DONADIOS SL 15320 21000 1.878,31 
600000393 16/12/16  B07784119 ISLASFALTO SL 15320 21000 3.536,23 
            12.629,08 
1000372 07/12/16  A26019992 FCC AQUALIA SA 16100 61900 6.043,26 
            6.043,26 
307 15/11/16  25313594R SANCHEZ ARJONA ANTONIO 16400 21200 523,44 
21 30/11/16 41444444P MANUEL PEREZ DE LA PAZ 16400 21200 1.875,50 
20 30/11/16 41444444P MANUEL PEREZ DE LA PAZ 16400 21200 665,50 
            3.064,44 
16-1684-IBZ 31/10/16 A59087361 CITELUM IBERICA SA 16500 22799 1.848,38 
            1.848,38 

25715 05/11/16  B07152002 TRANSPORTES Y EXCAV.BUFI Y SERRA 
1710

0 21000 3.064,93 

ECAF16607 15/11/16  B07455843 EIVISS GARDEN SL 
1710

0 21000 402,82 

A000465 30/11/16 B07856651 TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL 
1710

0 21000 376,00 
            3.843,75 

16/00992 30/11/16  A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 
1710

1 61900 5.878,49 
            5.878,49 
A-058/2016 02/12/16  B57803595 CLINICA VETERINARIA SAN JORGE SLP 17201 22799 2.729,45 

27 01/12/16 
 

17446238W ALGARATE GOMEZ LUIS MIGUEL 17201 22799 1.101,10 
            3.830,55 
205 07/12/16  B47555958 CENTRO ESTUDIO Y CONTROL RUIDO SL 17210 22706 5.083,00 
            5.083,00 
NÚM.FTRA DATA NIF PROVEÏDOR PROG ECON IMPORT 

0000001745 30/11/16  G08973224 INSTITUT TREBALL SOCIAL I SERV.SOCIAL 23102 22799 21.366,97 
            21.366,97 
204 12/12/16  B57550816 CONSTR. Y MEJORAS SA TORRE SL 32000 21200 1.436,00 
16/01015 07/12/16  A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 32000 21200 5.890,22 
            7.326,22 
15 05/12/16  B65548109 IMTHE TRAT. Y GESTION DOCUM. SL 33210 22799 2.125,13 
            2.125,13 
6126 30/11/16  B57059974 SONOIBIZA SL 33402 62300 9.616,96 
            9.616,96 
6 01/12/16  V07103880 FEDER.EMPRESARIOS PETITA I MITJ.EMP. 43100 22699 6.500,00 
            6.500,00 



  

  

141 05/12/16  G57542953 CLUB DE PALAS LUIS CALLE 43200 22609 1.200,00 
2016-35 06/12/16  B07727142 ANFIBIOS SL 43200 22609 2.816,88 
2016-1223 07/12/16  42992889R BALTASAR QUESADA BASILIO 43200 22609 2.468,40 
2016-36 12/12/16  B07727142 ANFIBIOS SL 43200 22609 704,22 
142 13/12/16 G57542953 CLUB DE PALAS LUIS CALLE 43200 22609 400,00 
            7.589,50 
0002713 30/11/16  A07433444 DIARIO DE IBIZA S A 92000 22602 3.152,05 
            3.152,05 
251/2016 01/12/16  41442962K ALCAIDE JUAN MANUEL 92000 22604 1.028,50 
            1.028,50 
A/2594 22/11/16  B57259129 ZERTIFIKA OUTSOURCING SL 92000 22799 7.694,67 
            7.694,67 
5002376 07/10/16  B86344132 PROVISERV ECOLOGICAL SL 92004 22110 1.034,14 
F1-061301 31/10/16  B57177636 LIMPIBIZA SL 92004 22110 3.465,84 
            4.499,98 
23 15/12/16  49415123Z GONZALEZ STIPELMAN DIEGO MARTIN 92400 22699 1.331,00 
            1.331,00 
       TOTAL     152.578,58 

 

Eivissa. 

           En don fe, 

        L’ALCALDE-PRESIDENT,       EL SECRETARI ACCTAL., 

(Document signat electrònicament al marge)    (Document signat electrònicament al marge)” 
 
La totalitat dels Regidors assistents en queden assabentats. 

 

Intervencions: 

 

Sr. Minchiotti: Són els únics punt que porta l’equip de govern a aquest Ple. Són 
Decrets que fa l’Alcalde per corregir als tècnics i els seus propis comptes. Són llistats de 
factures que es paguen amb informes en contra, 400.000 euros en els dos llistats. Ja  
porten 1 milió i mig des de que entraren a governar, i ara amb aquests 400 mil ja 
s’acosten als 2 milions d’euros pagats saltant-se les objeccions dels tècnics. 

Sr. Molina: Del milió i mig que parla el Sr. Minchiotti la meitat, més o menys, venien de 
la legislatura passada i ho sap perfectament, perquè la legislatura passada hi havia el 
mateix nombre de factures amb objecció. 

A la darrera comissió l’hi va explicar el pla de l’equip de govern per reduir el nombre de 
factures amb objecció, que com se li va dir eren errors de tramitació, perquè quant fan 
alguna cosa que no és correcte, no els hi costa res reconèixer-ho. 

 

 

C) PRECS I PREGUNTES  

 

Sra. Marí: Pregunta: En el projecte de Vara de Rey es té en compte el soterrament de 



  

  

cables de telefonia i electricitat? Si no està contemplat demana que es deixin les 
canalitzacions fetes per al futur. 

Precs. 1. Demana per enèsima vegada que entregui la programació mensual de 
Valoriza i demana l’ informe que han dit que es farà  de Valoriza. 
2. Demana per enèsima vegada que prohibeixin els cartells de cafeteries a zona Pepri. 
 
Sr. Ruiz: No recorda que hagi dit mai lo dels cartells, però ho repasarà i l’hi dirà. 
 
Sr. Garriz: Pregunta: Quin és el criteri d’utilitat i d’ús, en quant a la seua gestió, de la 
Mancomunitat Intermunicipal de Serveis Públics Insulars? 
Precs: 1. Demana la contestació sobre les competències d’incendis. 
2. Demana que s’intenti estudiar i millorar, en la mesura del possible, la situació de la 
cruïlla d’Ignasi Wallis i Bartomeu de Roselló. 
 
Sr. Flores: Pregunta: Ja tenen contestació de l’escrit al Consell sobre la pròrroga de 
les obres del C/. Barcelona? 
Prec: Demana que netegin la zona del Mercat Vell. 
 
Sra. Cardona: Prec: Va vinculat al tema de les begudes alcohòliques, demana que es 
faci un control exhaustiu, el divendres i dissabtes, a la zona d’es Pratet. 
 
Sr. Varela de Limia: Prec: Se’ls tira en cara que no assisteixen a segons quins actes. 
Demana que els avisin dels actes que es fan per poder-hi acudir. 
 
Sr. Villalonga: Precs: 1. Demana que incloguin, a la pàgina web de l’Ajuntament, el 
cost de la seguretat social del càrrecs públics i de confiança. 
2. Demana que retirin un rètol lluminós d’un banc, que hi ha a la cantonada de 
Bartomeu de Rosselló amb Vara de Rey. 
Pregunta: L’hi consta documentalment que el 5 de maig de 2015, es va obrir un 
expedient a un negoci de ses Feixes per no tenir llicència d’activitat? S’ha precintat 
aquesta activitat? I si no s’ha fet, perquè? 
 
Sr. Ruiz: Sobre el prec de la Sra. Cardona. És evident que tenen varies zones 
problemàtiques. La manca de policia és important, l’estiu es preveu complicat i 
seguiran treballant. Tenen una operativa preparada pel barri d’es Pratet i miraran si pot 
ser efectiva. 
 
Sr. Molina: Contesta a la pregunta del Sr. Garriz. La Mancomunitat Intermunicipal de 
Serveis Públics Insulars, té competències supramunicipals de gestió de determinats 
recursos, com és el cas de l’escorxador. S’està estudiant la possibilitat de que el centre 
de baixa exigència d’es Gorg sigui gestionat per la mancomunitat. Hauran d’ajustar els 
Estatuts. 
 
Sra. López: Contesta a la pregunta del Sr. Flores. Estan parlant amb el Consell sobre 
la pròrroga, en principi ho hi haurà cap inconvenient per no perdre aquesta subvenció. 
Quant tengui més dades l’informarà. 
Respecte al prec del Sr. Flores. És cert que varen dir que ho farien després de l’estiu, 
però a la vista de les obres que tenien en marxa en els carrers Barcelona i de Sa Creu, 
varen decidir deixar-ho per quant es finalitzessin aquestes obres i després de Nadal 
per no molestar més als vesins de la zona. S’ha informat als vesins que la intervenció 
que es farà serà conjunta, no només de neteja sinó també de substitució dels focus. 
Vol fer un aclariment a un comentari que s’ha fet abans per la Sra. Cardona. Es varen 



  

  

fer dues reunions en Can Ventosa, una primera en la qual es va tractar únicament 
l’estudi del canvi de mobilitat, i no hi va veure a ningú del grup Popular, i una segona, a 
la qual si hi va veure a regidors del grup Popular, en la qual es va tractar l’obra de Vara 
de Rey, i com afectarien aquests canvis a l’Avda. Ignasi Wallis. 
 
Sra. García: En relació als precs de la Sra. Marí, sent que no hagi rebut la 
programació mensual, mirarà a veure que ha passat. L’altre que l’hi va demanar l’hi 
entregarà al finalitzar el Ple. 
 
Sra. Cardona: Vol dir a la Sra. López que té tota la raó. Hi va haver una confusió i per 
això el seu company ha demanat que per favor els avisin, perquè els agradaria poder 
participar. 
 
 
Ara es contestaran les preguntes formulades amb 48 hores d’antelació a la celebració 
d’aquest Ple. 
 

21.- Preguntes del Grup Municipal Popular sobre la Fira Internacional de Turisme 
(FITUR) 2017. 

Donat compte de la pregunta de la portaveu del grup Popular, Sra. Marí, del tenor literal 
següent: 

 
“VIRGINIA MARÍ RENNESSON, portaveu del Grup Municipal Popular, a l'empara de 
l'establert en l'article 97.7 del Reial decret 2568/1986 pel qual s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per a la 
seva presa en consideració en la propera sessió plenària del dia 26 de gener de 2017, 
la següent 

PREGUNTA  
 
SOBRE LA FIRA INTERNACIONAL DE TURISME (FITUR) 2017: 
 
1.- Quin personal de l'Ajuntament va assistir a la Fira Internacional de Turisme (FITUR) 
celebrada a Madrid els dia 18 al 22 de gener de 2017? 
 
2.- Cost d'aquests desplaçaments (viatges, estada i dietes). 
 
3.- Activitats promocionals realitzades en l'esmentada fira per part de l'Ajuntament 
d'Eivissa i aquelles altres en què participés sense organitzar-les directament. 

 
Eivissa, a 22 de gener de 2017 
Sgt. Virginia Marí Rennesson 

Portaveu del Grup Municipal Popular 
Ajuntament de Eivissa” 

 
 

 

22.- Preguntes del Grup Municipal EPIC sobre el Bar La Virgen, situat al carrer de 
la Mare de Déu, 75. 



  

  

Donat compte de les preguntes del regidor Sr. Villalonga, del tenor literal següent: 

 

“PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL  
MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA,  

PARA SER CONTESTADAS EN LA PRÓXIMA SESIÓN PLENARIA. 

 
Preguntas que formula D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del Grupo  

Municipal del MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA en el Ayuntamiento  
de Eivissa, en base al artículo 97 del RD 2568/1986 ROF. 

 
1. En relación a al establecimiento Bar La Virgen, situado en Carrer de la 
Mare de Deu, 75, indicar si se ha efectuado denuncia alguna por parte de 
la Policía Local en el periodo comprendido desde el día 1 de enero de 
2016 hasta la fecha actual. En caso afirmativo, indicar los siguientes datos: 

 
a. Fecha denuncia. 

 
b. Motivo denuncia. 

 
c. Estado expediente sancionador. 

 
d. Importe de la sanción propuesta. 

 
e. Se han impuesto medidas cautelares. En caso afirmativo, 
indicar cuáles. 

 
Eivissa, a 23 de enero de 2017 
Fdo. Antonio Villalonga Juan” 

 
Contestació escrita de la Regidora de Seguretat Ciutadana i Recursos 
Humans, Sra. Torres, del tenor literal següent: 
 
“Que el pasado 23 de enero, y en base al art. 97 del RD 2568/1986 ROF, D. 
Antonio Villalonga Juan, portavoz del Grupo municipal del Movimiento 
Ciudadano EPIC IBIZA, nos realizó la siguiente pregunta, “si se ha efectuado 
denuncia alguna por parte de la Policía Local en el periodo comprendido desde 
el día 1 de enero de 2016 hasta la fecha actual en el establecimiento Bar La 
Virgen sito en Carrer de la Mare de Deu n. 75”. 
 
Que mediante el presente escrito viene a contestar a las siguientes preguntas. 
 
Contestar que sí, que en fecha 22 de enero de 2017 se realizaron en dicho 
establecimiento un total de 7 denuncias. 
 
Que los motivos de dichas denuncias son los siguientes: 
 

- No respetar el horario de cierre. 
- Causar molestias a los vecinos con la música. 
- Permitir el consumo de tabaco dentro del local con la puerta totalmente 
cerrada y sin ninguna ventilación. 
- No presentar licencia de apertura/título habilitante o declaración 



  

  

responsable. 
- No presentar seguro de responsabilidad civil obligatorio. 
- No presentar licencia de música teniendo la música en funcionamiento. 
- Superar el aforo máximo de 78 personas. 

 
Respecto al estado del expediente sancionador y del importe de la sanción 
impuesta, dado que las denuncias fueron puestas el día 22 y usted, nos pide 
esta información el día 23, contestarle que todavía ni siquiera han llegado al 
departamento de sanciones, por lo que no han sido incoadas, ni tipificadas, por 
lo que por el momento no podemos darle esta información. 
 
Respecto de si se han impuesto medidas cautelares, y en caso afirmativo 
indicar cuáles, responder que se procedió al precinto del aparato de música, 
dado que no presentaron licencia de música, y además carecía de limitador de 
sonido y que la empresa dispone de un plazo de 15 días para presentar 
alegaciones o solventar las deficiencias. 
 
La denuncia interpuesta por consumo de tabaco, se remitirá a la Consellería 
de Sanidad, que es quien tiene la competencia para su tramitación. 
 
Estefanía Torres Sánchez 
Regidora de Seguretat Ciudadana i 
Recursos Humans.” 
 
La Sra. García, fa entrega a la Sra. Marí de l’informe variable de Valoriza que 
ha demanat anteriorment. 
 
Ara es contestaran les preguntes pendent del Ple anterior. 
 
El Sr. Ribas fa entrega a l’oposició de l’informe referent a la construcció d’un 
equipament per traslladar-hi l’actual Centre d’Acollida Municipal ubicat 
actualment al carrer Carles III nº 27 3r. pis del barri d’es Pratet. 
 
Contestació escrita del Tinent d’Alcalde de Benestar Social a preguntes del Sr. 
Villalonga, següent: 
 
“En relació a les preguntes per escrit efectuades pel senyor Antonio Villalonga 
portaveu del ‘Movimiento Ciudadano EPIC’ en aquest ajuntament al ple de 
desembre de 2016. 
 

1. On s’allotjaran les persones que tenguin una malaltia mental sense 
tractar? 

L’ajuntament no té competències amb enfermetats mentals. 
 

2. Quins arguments sòlids i fonamentals té del projecte de l’alberg de sa 
Colomina? 

Us remeto a l’informe presentat. 
 
Joan Ribas, 
Tinent d’Alcalde de Benestar Social i Habitatge 
 
Eivissa, 26 de gener de 2017” 



  

  

 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les quinze hores i deu minuts 
del dia, de la qual se n’estén la present Acta que consta de 96 folis, que és firmada pel 
Sr. Alcalde i per mi el Secretari, que la certifico.  
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