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O R D R E D E L D I A

1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
Acta núm. 18/15, ordinària de data 26 de novembre.
2n. Proposta d'acord per a l'aprovació de la variació del cànon de CESPA (Exp. relacionat 
núm. 15743/15).
3r. Proposta d'acord per a nomenament d'òrgans col·legiats (Exp. relacionat núm. 982/2016).
4t. Mocions amb proposta d'acord:
1.-  Moció  del  grup  municipal  Guanyem  Eivissa,  amb  proposta  d'acord,  sol·licitant  la 
declaració  d'aquest  municipi  contrari  a  l'aplicació  del  Tractat  Trasantlàntic  de  Comerç  i 
Inversió (TTIP en anglès).
2.- Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal que l'Ajuntament proposi a 
la Junta Rectora del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, la participació en la mateixa 
del  teixit  associatiu  municipal,  establint  la  Junta  Rectora  el  mecanismes a  l'efecte  en  el 
termini màxim de sis mesos, comprometent-se l'Ajuntament a evitar la incorporació en el 
òrgans tècnics de la Institució, d'integrants amb perfil polític.
3. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per instar a Autoritat Portuària de 
Balears a què l'aparcament projectat a l'Avinguda de Santa Eulària sigui soterrat.
4.  Moció del  grup municipal  Popular,  amb proposta d'acord,  sobre mesures per reduir  el 
període mitjà de pagament.
5. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per a la retirada de les aules 
modulars d'Es Pratet i la construcció d'un parc d'educació vial.
6. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per a la creació d'una unitat de 
transparència d'atenció presencial en el Servei d'Atenció al Ciutadà.
7. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per la tramitació al Parlament del 
Decret-Llei 1/2016 com a Projecte de Llei.
8. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal que l'Ajuntament sol·liciti al 
Ministeri de Justícia la creació d'una delegació de la Fiscalia anticorrupció a Eivissa.
9. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal que l'Ajuntament sol·liciti a 
l'Autoritat Portuària de Balear diferents assumptes sobre el Port.
5è. Decrets i comunicacions:
1.-  Donar  compte  del  Decret  d’aprovació  de  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  per 
transferències núm. 27/2015 (Decret núm. 2015-7573).
2.-  Donar  compte  del  Decret  d’aprovació  de  l’expedient  de  Generació  de  Crèdits  per 
ingressos núm. 28/2015 (Decret núm. 2015-7586).
3.-  Donar  compte  del  Decret  de  modificació  pressupostària  per  ampliacions  de  Crèdits 
núm.29/2015 (Decret núm. 2015-7565).
4.-  Donar  compte  del  Decret  d’aprovació  de  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  per 
transferències núm. 4/2015 dins del vigent  Pressupost  del Patronat  Municipal  de Música. 
(Decret núm. 2015-0084).
5.- Donar compte del Decret de modificació pressupostària per ampliacions de crèdit núm. 
3/2015 dins del vigent Pressupost del Patronat Municipal d’Esports (Decret núm. 2015-0179).
6.-  Donar  compte  Decret  d’aprovació  factures  amb  nota  d’Objecció  Exp.Obj.Ord.5/2015 
(Decret núm. 2015-7449).
7.- Donar compte del PMP referit  al quart trimestre de l'any 2015 (TESINF195 PERIODO 
MEDIO PAGO 4T 2015).(Exp. relacionat núm. 56/2016).
8.- Donar compte de l’informe de morositat corresponent al  quart trimestre de l’any 2015 
(TESINF196  INFORME  MOROSIDAD  TESORERIA  E  INTERVENCION  4T  2015).(Exp 
relacionat núm. 56/2016).
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9.- Donar compte de l’acord de la Comissió de Control del PEPRI en relació a la construcció 
d’un memorial, en homenatge a les víctimes del franquisme, al Cementeri Vell.
6è. Mocions sense proposta d'acord:
1. Moció del grup municipal EPIC, de control sobre les denuncies efectuades per la Policia 
Local i l'horari de tancament de local d'oci.
2. Moció del grup municipal Popular, de control sobre la cursa Patrimoni de la Humanitat.
3. Moció del grup municipal Popular, de control sobre parada d'autobusos al barri d'Es Pratet.
4. Moció del grup municipal Popular, de control sobre les tanques publicitàries al municipi 
d'Eivissa i nou contracte de publicitat.
5. Moció del grup municipal EPIC, de control sobre el CETIS.
6. Moció del grup municipal EPIC, de control sobre la Regidoria de Cultura.
7è. Precs i preguntes.

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  CELEBRADA,  AMB  CARÀCTER  ORDINARI,  PER  L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 28 DE GENER DE 2016.

ASSISTENTS:

Sr. Alcalde-Acctal.:

Sr. Ildefonso Molina Jiménez

Srs. Regidors:

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

Srs. que falten amb excusa:

Sr. Rafael Ruiz González
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Secretari-Acctal.:

Sr. Joaquim Roca Mata

Interventora-Acctal:

Sra. Carmen Fuster Ferrer

ACTA NÚM. 2/16

A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les nou hores del dia vint-i-vuit de gener de dos mil 
setze; sota la Presidència del Sr. Alcalde-Acctal., Sr. Ildefonso Molina Jiménez, es reuneixen 
els  Srs.  Regidors  expressats  al  marge  per  tal  de  celebrar  sessió  ordinària  de  l'Excm. 
Ajuntament  Ple,  en  primera  convocatòria,  per  a  la  qual  han  estat  citats  de  forma 
reglamentària.

Actua de secretari el Lletrat de la Corporació que subscriu.

DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA

Sr. Molina:  Li toca presidir aquest Ple perquè l’Alcalde de la ciutat ha set pare de la seua 
primera filla, per la qual cosa li volen expressar l’enhorabona i que gaudeixi molt aquests dies 
que estarà amb la seva nena, que siguin feliços i que tot vagi molt bé.
Vol  aprofitar  també,  per  donar  la  benvinguda  als  alumnes  de  3r.  d’ESO  de  l’Institut 
Blancadona, que compartiran una estona amb aquest Ple que espera que sigui instructiu i 
que entenguin com funciona aquesta casa.

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

Per unanimitat s’acorda l’aprovació de l’Acta de la sessió anterior núm. 18/15, ordinària 
de data 26 de novembre.

2n.  Proposta  d'acord  per  a  l'aprovació  de  la  variac ió  del  cànon  de  CESPA (Exp.  
relacionat núm. 15743/15) :

Donat compte el dictamen del tenor literal següent:

“Debatuda la proposta d’aprovació variació cànon Cespa 2016, amb 5 vots a favor (3 vots 
Grup Municipal Socialista i 2 vots Grup Municipal Guanyem Eivissa) i 3 abstencions (2 vots 
Grup  Municipal  Popular  de  la  Ciutat  d’Eivissa  i  1  vot  de  Grup  Municipal  Movimiento 
Ciudadano Epic Eivssa), es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:

“PROPUESTA DE ACUERDO

A la vista del informe presentado por la empresa contratista del servicio de recogida de 
residuos y limpieza viaria y playas del municipio, CESPA Compañía Española de Servicios 
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Públicos Auxiliares S.A., con número de registro de entrada 23517, mediante el que ponen 
de manifiesto el incremento de costes de mantenimiento de los vehículos ya amortizados y al 
final de su vida útil.

Visto el informe emitido por la Técnica de urbanismo, obras, servicios y medio ambiente 
en  fecha 13  de  noviembre  de  2015,  informe emitido  por  los  servicios  jurídicos  de  esta 
Corporación de fecha 16 de abril de 2013, así como informe de fiscalización de conformidad 
emitido por la Intervención de Fondos en fecha 20 de enero de 2016,   se propone al Pleno 
de la Corporación la adopción de los siguientes 

ACUERDOS:

PRIMERO.- Aprobar la disminución de la amortización de los vehículos adquiridos en el 
ejercicio  de 2005 estimada en la  cantidad de 100.040,37 euros anuales (8.336,70 euros 
mensuales).

SEGUNDO.- Aprobar el restablecimiento del equilibrio económico de la concesión dados 
los mayores costes de mantenimiento que supone continuar la prestación del servicio  de 
limpieza viaria de la ciudad con vehículos que ya han llegado al final de su vida útil desde el 
1 de marzo de 2015 y que supone un incremento anual del canon a percibir por la empresa 
contratista de 96.775,60 euros (8.064,63 euros mensuales).
Eivissa, Primer  Teniente  de  Alcalde  Delegado  del  Área  Económica  y  de  Administración 
Municipal (Documento firmado electrónicamente al margen)”.

EL PRESIDENT LA SECRETARIA
DELEGADA

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

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

3r.  Proposta  d'acord  per  a  nomenament  d'òrgans  col· legiats  (Exp.  relacionat  núm.  
982/2016):

Donat compte el dictamen del tenor literal següent:

“Debatuda la proposta de nomenament a Òrgans Col·legiats, amb 5 vots a favor (3 vots Grup 
Municipal Socialista i 2 vots Grup Municipal Guanyem Eivissa) i 3 abstencions (2 vots Grup 
Municipal Popular de la Ciutat d’Eivissa i 1 vot de Grup Municipal Movimiento Ciudadano 
Epic Eivssa), es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:

“PROPOSTA NOMENAMENT A ÒRGANS COL·LEGIATS

Vistos els escrits de la Conselleria de Medi  Ambient, Agricultura i  Pesca, i  de la 
Conselleria  de  Treball,  Comerç  i  Industria,  en  els  quals  sol·liciten  el  nomenament  de 
representants  d’aquest  Ajuntament,  a  diferents  òrgans  col·legiats  dependents  d’aquestes 
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Conselleries,  conforme estableix l’art. 38.c) del RD 2568/86, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el  Reglament d’Organització,  Funcionament i  Règim Jurídic de les Corporacions 
Locals, mitjançant el present proposo el nomenament dels representants de la Corporació als 
òrgans col·legiats següents:

• COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI  DE COL·LABORACIÓ  SIGNAT  EN 
DATA 7 D’AGOST DE 2008,  ENTRE L’AJUNTAMENT D’EIVISS A I  L’AGÈNCIA 
BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL PEL SU BMINISTRAMENT 
D’AIGUA EN ALTA:

Sra. Montserrat García Cuenta i Sr. Ildefonso Molina Jiménez.

• CONSELL DE LA MINERIA:

Sra. Elena López Bonet, Titular, i Sra. Montserrat García Cuenca, Suplent.

Igualment, es proposa facultar al Sr. Alcalde per a nomenar un titular i un suplent, ambdós 
personal tècnic qualificat, per formar part del Comitè Tècnic Permanent a constituir-se dins 
del Consell de la Mineria. Eivissa, L’ALCALDE, (document signat electrònicament al marge)”.

EL PRESIDENT LA SECRETARIA
DELEGADA

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

Intervencions:

Sra. Marí:  Aprofita per felicitar al Sr. Alcalde.
En aquest punt el seu vot serà d’abstenció, perquè creuen que és responsabilitat de l’equip 
de govern.

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

4t. Mocions amb proposta d'acord :

4.1.- Moció  del  grup  municipal  Guanyem  Eivissa,  amb  proposta  d'acord,  sol·licitant  la 
declaració  d'aquest  municipi  contrari  a  l'aplicació  del  Tractat  Trasantlàntic  de  Comerç  i 
Inversió (TTIP en anglès).

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ AL PLE DE L'AJUNTAMENT D'EIVISSA

Joan  Ribas  Ferrer,  Portaveu  del  Grup  Municipal  de  Guanyem  Eivissa  de  l’Ajuntament 
d'Eivissa,  atès el  que disposa el punt 97.3 del ROF, presenten a consideració del Ple la 
següent  MOCIÓ SOL·LICITANT LA DECLARACIÓ D’AQUEST MUNICIPI  CONTRARI  A 
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L’APLICACIÓ  DEL  TRACTAT  TRANSATLÀNTIC  DE  COMERÇ I  I NVERSIÓ  (TTIP  EN 
ANGLÈS). 

ANTECEDENTS I MOTIUS

La UE i els EUA negocien des de juny de 2013 un tractat de lliure comerç i inversions, el 
TTIP.  Anteriorment  la  UE ha  finalitzat  les  negociacions  d'un  altre  tractat,  el  ZETA,  amb 
Canadà  que està  a  l'espera  de  la  seva  ratificació  per  part  del  Parlament  Europeu.  Les 
negociacions actuals del TTIP es caracteritzen per la seva absoluta falta de transparència, 
que  es  reflecteixen  en  la  seva  nul·la  presència  com a  notícia  en  els  grans  mitjans  de 
comunicació.

L'esmentada falta de transparència fa que en la ciutadania europea s’estengui el desànim 
per sentir-se exclosa del que podria ser un dels més importants tractats signats per al UE, i 
que a falta d’informació real i clara, circulin hipòtesis sobre els instruments del tractat, que 
podrien consistir en:

· la “harmonització normativa” que no és més que una regulació a la baixa de la legislació 
vigent. D’una banda, el Consell de Cooperació Reguladora, una espècie de govern de les 
transnacionals que dictaminarà el que es pot o no es pot legislar en assumptes que afectin 
als seus interessos.

· el mecanisme ISDS de resolució de conflictes entre empreses i estats, que garanteix les 
inversions  –i  les  seves  previsions  futures  de  beneficis-  de  qualsevol  empresa  davant 
potencials polítiques proteccionistes o de control legislatiu, conflictes que haurien de resoldre 
tribunals privats d’arbitratge fora de tot control democràtic.

i de la seva aplicació, les nefastes conseqüències sobre:

• els drets laborals com la llibertat sindical o la negociació col·lectiva. 

• la pervivència de serveis públics com la sanitat, l'educació o pensions. 

• la  gestió  dels  residus,  transport  o  sanejament  i  distribució  d'aigües  que  serien 
privatitzats. 

• la seguretat alimentària en permetre els transgènics en l'agricultura, el bestiar boví 
hormonat, el porcí i l'aviari clorats. 

• els recursos naturals, el fracking i important productes altament contaminants com les 
sorres bituminoses. 

• la biodiversitat en apostar per la agroindustria que implica pèrdues de varietats locals 
i races autòctones i la gradual desaparició dels paisatges rurals.

• el principi de precaució sobre ús de substàncies químiques en deixar de controlar la 
seva seguretat abans de l'obtenció del permís comercial. 

• la privadesa personal en permetre un major accés i control sobre dades privades per 
part d'empreses proveïdores d'internet i altres grans corporacions sectorials.

• l'accés als productes farmacèutics en reforçar les patents enfront dels genèrics. 

• la possibilitat de mecanismes de control bancari que evitin noves crisis especulatives. 

En definitiva aquests tractats en cas que s’aprovessin d’aquesta manera, sota la disfressa de 

6



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 28 de gener de 2016

la millora de l’economia i de l’ocupació, a més d’apuntar a millorar el compte de resultats de 
les grans empreses, permetrien la gradual i perversa apropiació del poder polític i judicial per 
part del poder econòmic de les grans corporacions transnacionals.

Per evitar això la Unió Europea ha d’assegurar: 

1. Que es garanteixi la màxima transparència en el procés de negociació del tractat.

2. Que es preservin de manera incondicional dels estàndards europeus de protecció 
social i mediambiental, així com els drets laborals, sindicals i d’associació.

3. La retirada del sistema d’arbitratge per a la resolució de conflictes entre inversors i 
estats, i la resolució d’aquests potencials conflictes en mans dels sistemes judicials 
de cada país.

4. Que els serveis públics essencials com la sanitat o l’educació quedaran exclosos del 
TTIP.

5. Que es faci un estudi de l’impacte del TTIP en cada estat membre de la unió, en 
particular al nostre país.

6. Que  la  UE  elabori  una  regulació  prèvia  en  matèria  de  protecció  de  dades  i  de 
privacitat.

7. Que l’TTIP inclogui la regulació dels mercats i dels serveis financers.

8. Que es garanteixi la protecció de la diversitat cultural i lingüística dels països i les 
regions de l’UE, i les seves indústries culturals i audiovisuals.

Per a aconseguir això els grups municipals Guanyem Eivissa i PSOE proposen al Ple de 
l’Ajuntament d’Eivissa els següents

ACORDS

L’Ajuntament d’Eivissa rebutja el obscurantisme i manca de transparència en la negociació 
del TTIP.

L’Ajuntament d’Eivissa desitja que es garanteixen en la negociació els vuit punts que figuren 
a l’expositiu.

L’Ajuntament  d’Eivissa  traslladarà  aquesta  declaració  al  Govern  d’Espanya  i  als  partits 
polítics amb representació al parlament de l’estat i al parlament de la UE.

A Eivissa, a 7 de gener de 2016

Signat: Joan Ribas Ferrer
Portaveu del Grup Municipal de Guanyem Eivissa”

Intervencions:

Sra. García:  Aquests tractats amb la importància que tenen, que poden canviar els salaris, la 
seguretat social, el medi ambient, ..., s’han de tractar amb més transparència de la que s’ha 
tractar fins aquest moment. La forma tant opaca en què la Unió Europea i els Estats Units 
estan negociant  aquest  tractat,  només genera  desconfiança.  Estan  totalment  d’acord  en 
traslladar el Govern d’Espanya tots els acords als quals s’arribin en aquest Ple, per tant el 
seu vot serà a favor.
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Sra. Cardona:  El Partit  Popular creu que aquest tractat beneficia a les petites i mitjanes 
empreses,  perquè  les  ajuda  a  poder  competir  en  mercats  que  per  si  soles  no  podrien 
competir.  Li  sorprenen  les  paraules  de  la  Sra.  García  i  del  Sr.  Ribas  quan  parlen  de 
transparència, ja que precisament, el secretari general del PSOE Sr. Sánchez, va ser l’únic 
representant polític que va participar en la reunió on es va tractar aquest tractat, i que va 
donar el seu vot a favor.
A partir de tot això, han de ser molt conscients del teixit empresarial que hi ha a les nostres 
illes. Per sort, ha tengut la possibilitat de tractar amb aquest sector a totes les illes, i el coneix 
bé, i sap lo complicat que els hi resulta poder competir amb les grans empreses que hi ha al 
nostre país i les que venen de l’exterior. Des de fa una legislatura s’està treballant amb ells, 
per ajudar-los a què puguin sortir a l’exterior, perquè puguin ser més competitius. No han 
d’oblidar que si les nostres empreses són més competitives, podran contractar més gent i 
tendran més bons resultats.  No estan parlant  només de grans empreses,  sinó també de 
persones que depenen d’aquestes empreses, professionals com advocats, arquitectes, ..., 
que s’han pogut beneficiar d’aquests tractats o d’aquestes negociacions, amb la qual cosa 
creu que el que han de fer, en comptes de posar traves, és ajudar-los a què puguin entrar 
dins d’aquest mercat.
En el Parlament Europeu, sobre aquest tema, ja s’han tengut dotze reunions, i tant el PP, 
com el PSOE i UPyD varen votar a favor. Li agradaria destacar que, el PSOE en les seues 
declaracions, va dir que sí a aquest tractat,  perquè beneficiava al nostre país i  a la unió 
europea.

Sr. Villalonga:  Felicita a l’Alcalde.
Voldria que expliquessin qui presenta la moció, perquè només ver firmada per Guanyem.
La seua postura en aquest  cas és abstenir-se,  i  a  més els  hi  demanaria que no portin 
aquestes tipus de mocions al Ple, perquè que estan parlant d’un acord entre Europa i Estats 
Units en aquest Ajuntament, que té moltes qüestions que tractar a nivell local.

Sr. Ribas:  Li sona demagògic el que diuen, tant la Sra. Cardona com el Sr. Villalonga. A 
Eivissa tenen empreses que es veuran afectades. Com sap la Sra. Cardona que beneficiaran 
tant a les empreses petites d’Eivissa, si del que s’estan queixant és que no ensenyen quins 
son els  termes d’aquest  tractat,  i  això  és el  que estan demanant,  que s’obrin  les portes 
perquè els eurodiputats puguin conèixer els termes exactes d’aquest tractat. 

Sra. García:  A la reunió que va anar el Sr. Sánchez s’hi va per invitació, i la postura que 
defenen és la que va defensar el PSOE. Demanar transparència no es que tenguin o no 
tractat, a més no creu que demanar transparència sigui posar traves, és solament voler saber 
que serà de nosaltres.

Sra. Cardona:  Els vol recordar que les normes no són objecte de negociació, amb la qual 
cosa tots els temes mediambientals que s’estan posant damunt la taula no són objecte de 
negociació.
Els invitaria a què analitzin el document que està publicat a la pàgina web del Parlament 
Europeu, en el qual les cambres de comerç, la cambra d’Espanya i el Govern hi formen part, 
on venen estipulades totes les negociacions que hi ha hagut, totes les conclusions, opinions 
de tots els sectors productius en general.

Sr.  Villalonga:  Hi  ha  qüestions  supranacionals,  com és  el  cas,  que encara  que afectin 
col·lateralment al nostre municipi són importants, però si es posen així necessitaran Plens de 
vint hores cada dos dies per debatre aquests temes.
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Sr. Molina:  Els grups polítics són lliures, mentre cap reglament digui el contrari, de presentar 
les mocions que estimin oportunes, debatre-les i votar-les a favor o en contra, que és el que 
faran ara.

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

4.2.- Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal que l'Ajuntament proposi 
a la  Junta  Rectora  del  Consorci  Eivissa  Patrimoni  de  la  Humanitat,  la  participació  en la 
mateixa del teixit associatiu municipal, establint la Junta Rectora el mecanismes a l'efecte en 
el termini màxim de sis mesos, comprometent-se l'Ajuntament a evitar la incorporació en el 
òrgans tècnics de la Institució, d'integrants amb perfil polític.

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 los órganos públicos de gestión es preciso incorporar una mayor presencia de 
la  asociaciones  residentes  en  el  municipio  y  participación  ciudadana,  para  conocer  de 
primera mano las opiniones e inquietudes de la ciudadanía.

Que en la carta dirigida por el Comité Español de ICOMOS, el 7 de noviembre de 
2009, ya se hacía especial hincapié en la necesidad de “incorporar el tejido asociativo en los 
órganos  insulares  y  locales  en  los  que  se  tomen  decisiones  sobre  el  patrimonio,  
especialmente en el Consorcio Ibiza Patrimonio de la Humanidad”.

Que  existen  en  el  organigrama del  Ayuntamiento  órganos,  como por  ejemplo,  la 
Ponencia Técnica del PEPRI, que como su nombre indica, tienen un carácter técnico y no 
político, como sí ocurre en, por ejemplo, las Comisiones Informativas.

Que  es  preciso  favorecer  la  participación  ciudadana  y  asociativa  en  la  gestión 
municipal, sin confundir los órganos técnicos de los políticos.

Para favorecer la participación ciudadana en la gestión del patrimonio, y por ende, 
seguir la recomendación de ICOMOS España, así como evitar  la politización de órganos 
técnicos de esta corporación, se:

SOLICITA

Que  se  incluyan  en  el  orden  del  día  del  próximo  Pleno  Ordinario  Municipal  las 
siguientes:
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PROPUESTAS DE ACUERDO

1. El Ayuntamiento de Eivissa propondrá a la Junta Rectora del Consorcio Eivissa 
Patrimoni de la Humanitat, la participación en la misma del tejido asociativo municipal, 
estableciendo dicha Junta Rectora los mecanismos al efecto en el plazo máximo de 
seis meses.

2. El Ayuntamiento de Eivissa se compromete a evitar la incorporación en los órganos 
técnicos de la Institución de integrantes con perfil político.

Eivissa, a 25 de Enero de 2016
Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr. Villalonga:  El motiu d’aquesta moció és, per un costat que el Consorci Eivissa Patrimoni 
de la Humanitat, incorpori a la seua Junta Rectora aquells ens que el Consorci determini, 
perquè hi hagi una major presència ciutadana dins del Consorci, i que es faci en un termini 
relativament curt, sis mesos, perquè sinó es poden trobar que al final de la legislatura encara 
no  s’hagi  fet.  També  considera  que  tots  els  òrgans  tècnics  d’aquest  Ajuntament  s’han 
d’integrar al Consorci.

Sr. Varela de Limia:  Entenen que la proposta que fa el Sr. Villalonga suposa una modificació 
dels Estatuts del Consorci i en conseqüència pensen que això s’ha de plantejar directament a 
la Junta Rectora. S’ha de recordar que el Consorci està format per l’Ajuntament, pel Consell 
Insular i pel Govern de les Illes Balears i per això entenen que aquesta modificació, encara 
que sigui per cortesia, s’ha de fer directament a la Junta Rectora. Saben que el Sr. Villalonga 
no està a la Junta Rectora, per tant la proposta que li fa el Grup Popular és que a través del 
seu representant a la Junta, es comprometen a plantejar la proposta del Sr. Villalonga. El seu 
vot a aquesta moció serà d’abstenció en els dos punts.

Sr. Tur  Cardona:  El Consorci és un òrgan de gestió municipal,  que es va crear des de 
l’Ajuntament de Vila per obtenir finançament de les institucions supramunicipals, per poder 
gestionar els béns del municipi, i ocasionalment, sí que és veritat que s’ha efectuat alguna 
intervenció fora d’aquests béns, però l’objectiu del Consorci és aquest, no és un ens per 
gestionar la declaració de patrimoni en conjunt.
Respecte a la proposta del Sr. Villalonga, l’equip de govern està a favor de la participació 
ciutadana i la implicació de més col·lectius en matèria de patrimoni, però la Junta Rectora no 
és el lloc per fer-ho. El Consorci no és, per ara tal com està constituït, un òrgan de gestió de 
la  declaració  de  patrimoni  mundial,  sinó  una  eina  que  es  va  trobar  en  aquell  moment, 
precisament per integrar una inversió conjunta de les tres institucions referents a la ciutat.
Respecte  al  segon punt  de  la  proposta,  com segurament  coneix  les  actes  del  Consorci 
d’anys anteriors, haurà comprovat que durant la legislatura 2007 a 2011 hi va haver una 
comissió tècnica, a la qual hi havia tècnics de cada una de les institucions representades en 
el Consorci, i que la intenció és tornar a posar en marxa aquesta comissió tècnica, per tant li 
agraeixen  el  suggeriment,  però  consideren que és  innecessari,  per  tant  el  seu vot  serà 
negatiu.

Sr. Villalonga:  Tal vegada no ho ha redactat bé.A la proposta parla de tots el òrgans tècnics 
de l’Ajuntament, per exemple, comissió tècnica del PEPRI.
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El 7 de novembre de 2009 ICOMOS Espanya, que és l’entitat que representa a la UNESCO, 
va enviar una carta que deia entre les seues recomanacions “se hace especial hincapié en 
incorporar  el  tejido  asociativo  en  los  órganos  insulares  y  locales  en  los  que  se  tomen  
decisiones  sobre  el  patrimonio,  especialmente  en  el  Consorcio  Ibiza  Patrimonio  de  la  
Humanidad”. La proposta és que aquest Ajuntament li digui a la Junta Rectora que incorpori 
teixit associatiu, i que estableixi com ho vol fer.
S’uniren tres administracions, l’Ajuntament, el Consell i el Govern Balear, cada una ve posar 
una quantitat de diners, per crear un Consorci, finalitats del qual, segons els Estatuts, són: 
“promoure i finançar l’execució d’obres i serveis i instal·lacions en general, com també la  
construcció i establiment de mitjans adequats de transport i comunicació relacionats amb la 
declaració com a Patrimoni de la Humanitat”.
L’equip de govern creu en la participació ciutadana? Volen que la Junta Rectora compti amb 
la participació ciutadana?

Sr. Varela de Limia:  Reiteren el seu vot d’abstenció, i que es comprometen a presentar la 
proposta del Sr. Villalonga a la Junta Rectora.

Sr. Tur Cardona:  També diuen els Estatuts del Consorci que:  “són funcions de la Junta 
Rectora aprovar el  pressupost dels diferents projectes d’actuació que anualment presenti  
l’Ajuntament”. Creu que és una matis important.
Abans no ha dit que tenia que invertir en patrimoni, sinó que puntualment s’ha fet, no hi ha 
una obligació de fer aquestes inversions més enllà dels béns del municipi de Vila.
Creuen en la participació ciutadana i hi ha una regidoria que hi està dedicada. Tenen quatre 
cents mil euros en inversions que seran els ciutadans els que ho decideixin. Insisteix en què 
la Junta Rectora no és lloc per això, es poden mirar altres maneres en un futur en què es pot 
convertir  el  Consorci.  Estan encantats  de rebre suggeriments,  de fet  des la  regidoria de 
cultura s’han reunit amb associacions i en particulars que els hi han fet molt suggeriments 
respecte al patrimoni, però no creuen que la Junta Rectora sigui el lloc on això s’hagi de 
produir, per tant el seu vot serà negatiu.

Sr. Villalonga:  En el segon punt es suggereix a l’Ajuntament. Demana que es votin els punts 
per separat

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

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

4.3.- Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per instar a Autoritat Portuària 
de Balears a què l'aparcament projectat a l'Avinguda de Santa Eulària sigui soterrat.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L' AJUNTAMENT 
D'EIVISSA PER INSTAR A AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEA RS A QUE 

L'APARCAMENT PROJECTAT A L'AVINGUDA DE SANTA EULÀRI A SIGUI SOTERRAT
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VIRGINIA MARÍ RENNESSON, portaveu del Grup Municipal Popular, a l'empara de l'establert 
en  els  articles  91.4  i  97.3  del  Reial  decret  2568/1986  pel  qual  s'aprova  el  Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu debat i 
aprovació la següent MOCIÓ.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

L'Autoritat Portuària de Balears (APB), a proposta de l'Ajuntament d'Eivissa, s'ha compromès 
a estudiar la viabilitat de l'avantprojecte que es van dissenyar en el seu moment els seus 
tècnics per construir un aparcament soterrat que, inicialment, preveia una planta sota terra i 
una altra en altura, amb capacitat per 450 places a la zona del moll de pescadors fins al Club 
Nàutic.

Tant  l'actual equip de Govern de l'Ajuntament d'Eivissa com el grup municipal Popular han 
expressat la seva confiança en què l'aparcament projectat, paral·lel a l'Avinguda de Santa 
Eulària,  a  la  zona  dels  pescadors,  sigui  finalment  soterrat  i  no  semi-soterrat,  per  evitar 
l'impacte visual en l'entorn que tindria l'elevació a una altura d'un metre sobre el nivell del sòl 
d'aquesta infraestructura.

Des  del  grup  municipal  Popular  a  l'Ajuntament  d'Eivissa,  s'entén  que,  al  no  existir  cap 
problema  tècnic  per  a  aquest  soterrament,  la  seva  construcció  en  altura  respondria 
únicament a un criteri econòmic, que no ha de prevaler en cap cas per sobre els interessos i 
de  la  imatge de la  ciutat.  A  més,  atès que el  projecte  es  troba en fase d'estudi  tècnic-
econòmic per part d'Autoritat Portuària de Balears, és el moment oportú perquè l'Ajuntament 
d'Eivissa  plantegi  de  forma oficial  aquesta  voluntat  institucional  que ha de ser  presa en 
consideració per aquest organisme. 

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

ACORD

El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta a Autoritat Portuària de Balears a que l'aparcament 
previst a la zona de l'avinguda de Santa Eulària sigui soterrat per evitar l'impacte visual en 
l'entorn.

En Eivissa, 25 de gener de 2016

LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

Sgt. Virginia Marí Rennesson”

Intervencions:

Sra. Marí:  Quan estava al front de l’equip de govern ja es va oposar totalment a què es fes 
un aparcament semisoterrat, ja que l’altura mínima sobre el sòl seria de 80 cms. a 1 metre, 
és a dir amb un impacte visual brutal. És pot fer soterrat, és un tema econòmic i Ports de 
l’Estat té diners de sobra per fer-ho.
La seua proposta és arribar a un punt comú i que el pàrking sigui soterrat, i que no hi hagi 
cap impacte visual en el Port. Per això demana que s’uneixin i votin tots a favor en aquest 
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punt.

Sr. Villalonga:  Hi ha una cosa fonamental i és que es reservin places, a un preu econòmic, 
tant per a vesins com per a comerciants, a part de que estigui soterrat o semisoterrat.

Sr. Molina:  Històricament hi ha una relació complicada entre la ciutat i el port. El port està 
ocupant un espai enorme dins de la ciutat, i lògicament és una infraestructura imprescindible 
tant per a la ciutat i com per a l’illa.
El port depèn de l’Autoritat Portuària, i aquesta té la competència legal per fer determinades 
coses en el seu domini portuari. En aquesta legislatura i en altres, l’Ajuntament sempre ha 
intentat treure de l’Autoritat Portuària el millor per a la ciutat. En aquest darrer període, en les 
negociacions que està mantenint, constantment, aquest Ajuntament amb Autoritat Portuària, 
es va plantejar la necessitat de fer un pàrking al principi de l’Avda. de Santa Eulària, que la 
proposta inicial era que fos semisoterrat. A una Junta de Portaveus, el PP va fer la proposta 
de que aquest pàrking fos completament soterrat per minimitzar l’impacte visual. L’equip de 
govern  va  acceptar  la  proposta,  la  va  incorporar  a  la  seua postura  negociadora  front  a 
l’Autoritat Portuària, i  té l’alegria de dir que l’Autoritat  Portuària està treballant,  en aquest 
moment,  en  un  avantprojecte  per  treure  a  licitació  un  pàrking  completament  subterrani. 
Votaran a favor de la moció.

Sra. Marí:  Està completament d’acord que hi hagi una reserva de places.
S’alegra de que estiguin per la labor de què aquest pàrking sigui soterrat 100%.

Sr. Villalonga:  És ara quan s’ha d’exigir a l’Autoritat Portuària, el nombre de places per a 
comerciants i vesins i a un preu determinat, perquè després serà tard.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

4.4.- Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, sobre mesures per reduir el 
període mitjà de pagament.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L' AJUNTAMENT 
D'EIVISSA SOBRE MESURES PER REDUIR EL PERÍODE MITJÀ  DE PAGAMENT

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
-LOEPYSF-, en la seva redacció donada per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de 
control del deute comercial en el sector públic, va introduir el concepte de període mitjà de 
pagament com a expressió del temps de pagament del deute comercial. Després de disposar 
que  les  actuacions  de  les  Administracions  Públiques  estan  subjectes  al  principi  de 
sostenibilitat  financera  (art.  4  LOEPYSF),  defineix  aquesta  com la  capacitat  de  finançar 
compromisos  de  despesa  presents  i  futurs  conforme  a  l'establert  en  aquesta  Llei,  la 
normativa sobre morositat i en la normativa europea. Entenent-se que existeix sostenibilitat 
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del deute comercial, quan el període mitjà de pagament als proveïdors no superi el termini 
màxim previst en la normativa sobre morositat.

La morositat i el retard de l'administració a fer front als seus deutes son un dels principals 
problemes  als  quals  s'enfronten  les  empreses.  Els  impagaments  fan  que  en  ocasions 
l'empresari hagi de buscar alternatives per no veure's abocat al tancament del negoci. Es 
evident que el tema de la morositat no afecta per igual a tots els proveïdors. La major o 
menor incidència dels impagaments i els seus conseqüents perjudicis, depèn sobretot de la 
grandària de l'empresa o de la situació del mercat i de les vendes. En general, les PIMES es 
ressenten més, ja que les grans companyies solen diversificar riscos i tenen més recursos 
financers per afrontar la morositat. 

Per  això,  cada  vegada  és  més  important  donar  unes  majors  garanties  a  les  persones, 
empreses  i  entitats  en  relació  al  pagament  de  les  obligacions  de  l'Ajuntament  amb  les 
mateixes.

Actualment, l'Ajuntament d'Eivissa no compleix el termini mitjà de pagament a proveïdors i 
això es deu, segons informe d'Intervenció, a la falta de diligència entre departaments en la 
tramitació de les factures. Aquesta situació afecta també als diferents organismes autònoms 
d'aquest Ajuntament.

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

ACORD

1º) El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda que, com a màxim , els terminis de cada fase en 
la tramitació de les obligacions serà:

•  Des  del  registre  d'entrada  dos  dies  hàbils  per  enviar  als  serveis  que  tenen 
encomanada la gestió dels mateixos. Aquests serveis disposaran al seu torn de cinc 
dies hàbils per conformar o no la futura obligació o factura.

• Dos dies hàbils per traslladar-la a intervenció.

• Tres dies hàbils perquè intervenció informi.

• Altres tres dies hàbils per traslladar-la a Tresoreria.

• Tresoreria  tindrà  els  restants  quinze  dies  per  pagar-la  segons  disponibilitat 
pressupostària.

2º) En un termini raonable aquest Ajuntament elaborarà un Pla de Disposició de Fons on una 
vegada coberts les despeses prioritàries per Llei (Deute i Personal), s'ajustarà la programació 
d'ordres de pagament de qualsevol altres obligacions a l'oportuna dotació que es generi i que 
ha de cobrir, com a mínim un trimestre.

3º) El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda que l'adjudicació directa sigui una excepció, per la 
qual cosa sempre que sigui possible el procediment serà negociat i s'estableix amb caràcter 
preferent el concurs públic per procediment obert independentment de la quantia i del tipus 
de contracte.
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En Eivissa, 25 de gener de 2016

LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

Sgt. Virginia Marí Rennesson”

Intervencions:

Sr.  Minchiotti:  El  grup  popular  considera  que  l’Ajuntament  ha  de  tenir  capacitat  per 
respondre als compromisos de despesa. Per poder finançar aquests compromisos s’ha de 
tenir sempre molt controlat el deute comercial. Des d’Intervenció es diu en diversos informes 
que l’Ajuntament, en alguns trimestres, s’ha passat d’aquest termini legal de pagament, no 
perquè no tengui diners, sinó perquè falta rapidesa en la tramitació entre departaments. A 
continuació llegeix les propostes d’acord.

Sr.  Molina:  Agraeix  al  Sr.  Minchiotti  l’interès que té per la  millora del  funcionament dels 
serveis econòmics de la casa, però per desgracia creu que el Sr. Minchiotti no coneix bé con 
funciona  el  circuit  de  gestió  documental,  que  s’ha  vist  molt  positivament  afectat  per  la 
introducció de la gestió electrònica de la documentació en aquest Ajuntament.
El propi sistema de gestió electrònic de la documentació dins d’aquest Ajuntament, fa que 
moltes  de  les  etapes  que  el  Sr.  Minchiotti  planteja,  no  s’ajusten  al  circuit  actual  de  la 
documentació, de fet molts dels terminis que proposa ja estan més que superats, perquè no 
s’han de traslladar les factures a cap lloc, perquè en el moment que un departament valida 
una factura automàticament apareix en cola del següent departament.
Avui donaran compte de l’informe sobre el període mitjà de pagament de l’últim trimestre de 
l’any 2015, que diu que l’Ajuntament en tot aquest circuit tarda 27,87 dies, que és menys del 
que legalment està obligat, amb la qual cosa no pareix que la moció tengui molt de fonament.
Per comparar, el 4t. trimestre de l’any 2014 eren 39,79 dies, el primer trimestre de 2015 eren 
51,54 dies, el segon 44,19 dies, el tercer 42,74 i aquest últim 27,87 dies, vol dir, hi ha una 
certa  oscil·lació  estacional  que  depèn  de  moltes  coses,  de  la  gestió  pressupostària  de 
l’Ajuntament,  de  la  recaptació,  de  la  càrrega  de  treball  dels  departaments,  però  que  la 
tendència és clarament positiva. Si fan un recorregut a més llarg termini poden comparar, per 
exemple, el 1r. trimestre de 2014 eren 71,68 dies, 1r. trimestre de 2015 eren 51,54 dies, és a 
dir, l’any passat es va fer una millora substancial de 20 dies en el temps que tarda aquest 
Ajuntament en pagar les seues factures, i d’aquests 51,54 dies de fa un any passen a 27,87 
dies d’ara,  que també és una millora substancial.  Li  agradaria dir  que això  és gracies a 
l’equip de govern, però no és així,  és perquè els tècnics de la casa treballen bé, i sobre 
aquesta necessitat d’atendre a unes obligacions legals, han posat els mitjans internament per 
poder-les atendre i ho han aconseguit. Per tant, agraint al Sr. Minchiotti l’interès de millorar el 
funcionament  dels  serveis  municipal,  els  pareix  innecessari  imposar  uns  terminis  que ja 
s’estan complint i millorant, en la gestió actual de les factures per part dels serveis econòmics 
de la casa.
El segon punt de la moció es parla del Pla de Tresoreria de l’Ajuntament, no només és bo 
sinó que per llei l’ha de tenir l’Ajuntament, i ja s’està confeccionant en aquests moments. Si 
accepta una votació per separat, no tenen cap problema en votar a favor d’aquest punt.
Quant al tercer punt, la llei també marca uns mínims en els quals l’Ajuntament té l’obligació 
d’atendre. La llei diu que contractes d’obres per sota de 49.999 euros l’Ajuntament els podria 
assignar a dit, com diu el Sr. Minchiotti, i contractes de serveis o subministraments per sota 
de 19.999 euros també els podria assignar a dit, però és que l’Ajuntament no ho fa perquè té 
una norma interna més restrictiva, que són les bases d’execució del pressupost que diu que 
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per a qualsevol contracte de més de 5.000 euros, l’Ajuntament té obligació de demanar, com 
a mínim, tres pressupostos, la qual cosa és molt més restrictiva que el que marca la llei. A 
més  han  pres  la  decisió  de  prescindir  dels  negociats  i  anar  directament  als  concursos 
públics, perquè l’estalvi de temps que suposa un negociat no justifica el no obrir públicament 
a què tot el que vulgui pugui presentar una proposta.
Aquesta limitació addicional que regula les bases d’execució del pressupost, entenen que és 
més que suficient  per  garantir  la  concurrència  competitiva  que és  del  que es tracta.  En 
qualsevol cas, si el grup popular, tenia una proposta per millorar això, el marc adequat hauria 
set  el  debat de pressupostos,  que és quan s’aproven,  juntament  amb el  pressupost,  les 
bases d’execució. Ara, reconeixent novament la bona intenció, creuen que és innecessària la 
precisió que fan en el tercer punt de la moció.

Sr. Minchiotti:  Hi ha un informe dels tècnics de la casa que diu que l’Ajuntament és lent, i 
que es pot millorar molt l’agilitat de la tramitació.
El  període mitjà  de pagament no es compleix  en els patronats,  i  això  es el  preocupant, 
perquè en un moment donat la mitja és de tot el que és públic. Els patronats tarden una mitja 
de quasi 50 dies en pagar, i això és molt per a una petita empresa. Del que es tracta aquí es 
de que no han d’esperar les dades cada mes, de si es compleix o no amb el període mitjà de 
pagament.  S’han  de  posar  una  sèrie  de  terminis  per  assegurar  de  què  això  no  pugui 
empitjorar sinó només millorar..
És veritat el que diu el Sr. Molina, que aquest últim trimestre ha millorat respecte del trimestre 
passat, però es pot millorar.
La proposta es pot votar per separat.
Quant al Pla de disposició de fons, segueixin treballant en ell, i intentin que mai tenguin un 
problema d’impagament per falta de sous, perquè aquest és un problema més complicat de 
solucionar.
El  tercer  punt  els  preocupa  especialment,  perquè  han  d’evitar  que  les  coses  es  facin 
malament,  s’ha  d’evitar  que  es  pugui  contractar  a  dit,  perquè  el  ciutadà,  en  aquests 
moments, demana mecanismes cada vegada més garantistes sobre que qualsevol persona o 
empresa pot accedir aquí a fer un treball, i que se’l tengui en consideració. No és veritat el 
que diu el Sr. Molina de què aquí no es contracte a dit, i aquest Ple és un exemple, aquí 
venen factures que l’Interventor diu que no es pagaran perquè s’ha fet malament, i té que ser 
cada regidor el faci el seu informe dient que es pagui.
Ni 5.000 ni 0 euros, l’adjudicació directa ha de ser una excepció, perquè 5.000 euros són 
quasi un milió de pessetes, i amb això es maquilla el que és la realitat.
No estan fent les coses bé i ho saben. Estan contractant a dit i ho saben. Estan discriminant 
a persones, empreses i associacions, simplement perquè no són de la seua confiança, no ho 
reconeixen i vol seguir fent-ho, per això rebutgen aquest punt de la moció.

Sr.  Villalonga:  Li  ha estranyat  que el  Sr.  Molina digui  que en aquest  Ajuntament  no es 
contracte a dit. Si que fan contractacions a dit, ho han reconegut en Comissions. Hauria de 
rectificar el que ha dit abans.

Sr. Molina:  En el Ple de novembre, el Sr. Minchiotti va dir que l’Ajuntament anava camí de la 
ruïna, ningú s’ho creu, perquè el període mitjà de pagament que sortia aquest trimestre eren 
42 dies, ara que ha baixat a 27 dies tal vegada vagin camí de l’èxit. Esperava que felicités, 
no a aquest govern, sinó als serveis de la casa per haver estat capaços de millorar d’una 
manera tan considerable i substancial, notòria i objectiva, però no ho ha fet, ha perdut una 
ocasió estupenda.
El període mitjà de pagament a proveïdors és la mitjana del pagament de l’Ajuntament, del 
pagament del Patronat de Música, del Patronat d’Esports i del Patronat del MACE. Només 
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perquè es facin una idea, l’Ajuntament d’Eivissa l’últim trimestre ha pagat 7.995.172 euros, el 
Patronat del MACE ha pagat 41.000 euros, perquè té unes competències molt més limitades. 
Per  tant,  pesa molt  més  el  que té  que pagar  l’Ajuntament  i  les  obligacions  que té que 
atendre, que les que té que atendre qualsevol dels patronats. Inclòs així segueixen estant 
dins de la llei.  La llei  diu 30 més 30 que són 60 i estan en 27, creu que haurien d’estar 
contents. Hi ha coses que, tal vegada, no es poden accelerar, una factura d’un bolígraf que 
no té cap problema, es pot pagar en una setmana o menys, però no és comparable a una 
factura del servei complex, que fa falta i tenen la necessitat de verificar que s’ha prestat (un 
informe que  s’encarrega,  l’asfaltat  d’un  carrer,  un  subministrament  important  ...).  Estarà 
d’acord que si els serveis de la casa no verifiquessin la prestació d’aquest servei, estarien 
incomplint la seua obligació, i per a això necessiten el seu temps. Insisteix, amb els marges 
que ja es tenen, ja s’està atenent aquesta obligació en el termini que toca.
Té absoluta confiança de com funcionen els serveis econòmics de la casa, i no es considera 
qualificat per imposar-los una metodologia de treball, uns procediment de treball, un fluixos 
de treball, uns calendaris de treball ..., perquè els resultats que entreguen, no només estan 
dins la llei, sinó que estan en la meitat baixa del que demana la llei, la qual cosa evidència 
que treballen correctament.
Quant al Pla de Tresoreria ja li ha dit que s’està fent, i tampoc és que sigui una cosa crítica, 
donat que hi ha capacitat d’atendre a les obligacions, però creuen que és una ferramenta 
bona i la llei diu que s’ha de tenir, per tant la tendran.
Respecte  al  tema  de  la  contractació,  no  es  contracta  a  dit.  Les  bases  d’execució  del 
pressupost regulen d’una manera molt més restrictiva que la Llei de Contractes de l’Estat, i 
es compleix, perquè ho han de fer d’una altra manera?

Sr. Minchiotti : Presenta la següent modificació del primer punt de la moció:
“a)  Des  del  registre  d’entrada set  dies  hàbils  pel  conformar  o no  la  factura,  obligació  a 
facturar pels serveis corresponents.
b) Vuit dies hàbils addicionals perquè Intervenció informi.
c) Quinze dies hàbils addicionals per pagar-la segons disponibilitat pressupostària.”

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

Sotmès a votació el segon punt de la moció és aprovat per unanimitat.

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

4.5.- Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per a la retirada de les aules 
modulars d'Es Pratet i la construcció d'un parc d'educació vial.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L' AJUNTAMENT 
D'EIVISSA PER A LA RETIRADA DE LES AULES MODULARS D 'ES PRATET I LA 

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Conselleria d’Educació va anunciar fa mesos la seva voluntat de retirar les aules modulars 
d'es Pratet  abans de començar  el  curs escolar  2015-2016.  Aquestes instal·lacions estan 
desocupades des del trasllat dels alumnes al nou col·legi de Sa Joveria el curs passat. A 
mitjan juny es va començar a retirar part de les aules modulars però la resta de les aules 
prefabricades segueixen en el solar contigu als multicines.

Des de l'Ajuntament d'Eivissa s'ha sol·licitat en diverses ocasions a la Conselleria d’Educació 
la retirada de les mateixes. No obstant això, les aules modulars segueixen el solar al costat 
dels aparcaments i ja presenten un cert estat d'abandó, per la qual cosa resulta urgent donar 
una solució a aquest problema.

D'altra banda, l'educació vial s'ha convertit en els nostres dies en un objectiu primordial a 
transmetre a la  nostra societat  i  especialment als  més joves  perquè tinguin experiències 
positives que els ajudin assumir els conceptes generals sobre educació vial.

L'illa d'Eivissa compta amb el Parc Infantil de Trànsit (P.I.T.), propietat del Consell d'Eivissa, 
que té per objectiu el foment de l'educació viària entre els escolars d'Eivissa com a recurs 
didàctic  de  suport  al  procés  d'aprenentatge de les  normes  reguladores  de  tràfic  i  de  la 
responsabilitat dels usuaris de la via pública.

Situat en la Finca Can Guasch, en Santa Gertrudis, aquest parc ha d'atendre la demanda de 
tots els centres escolars de la illa, a més d'estar situat lluny del municipi d'Eivissa.

Per això, una vegada retirades les aules prefabricades d'es Pratet, considerem que aquests 
terrenys, qualificats en el Pla General d'Ordenació Urbana com a zona verda, podrien ser 
destinats a fer realitat la creació d'un parc d'educació vial.

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

ACORD

1º)  El  Ple de l'Ajuntament d'Eivissa  acorda instar  a la conselleria  d'Educació del  Govern 
balear a la retirada immediata de les aules modulars d'es Pratet.

2º) El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda la construcció d'un parc d'educació vial en els 
terrenys que actualment ocupen aquestes aules modulars.

En Eivissa, 25 de gener de 2016

LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

Sgt. Virginia Marí Rennesson”
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Intervencions:

Sr. Flores:  Des de fa temps estan demanant a la Conselleria d’Educació la retirada de les 
aules modulars del costat del multicines. En el mes de setembre en varen retirar tres, i la 
Consellera d’Educació és va comprometre a retirar-les totes en el darrer trimestre de l’any 
passat, i encara estan allí.
La moció és per demanar que una vegada retirin totes les aules, utilitzar  la parcel·la per 
instal·lar un parc d’educació vial.

Sr. Villalonga:  En el seu moment varen proposar que se cedissin dos aules a l’associació de 
vesins, que havia demanat tenir un espai a Can Misses. Si no recorda malament aquesta 
zona hauria de ser un parc.
Tal vegada la pregunta seria que farà la Conselleria amb els mòduls, i si deixa fer alguna 
cosa a l’Ajuntament amb ells, o que fos l’associació de vesins la que tengués un espai allí, 
que està segur que revitalitzaria la zona i seria molt positiu per a tots.

Sra. López:  Estan d’acord amb que s’han de retirar. Per això el dia 22 de desembre, varen 
demanar  per  escrit  la  retirada  d’aquests  mòduls.  La  prioritat  de  l’equip  de  govern  és 
recuperar la zona verda.
És  d’agrair  la  proposta  del  parc  d’educació  vial,  però  la  línia  de  l’equip  de  govern  va 
encaminada a fer un projecte d’espai més lliure, amb zona d’arbrat, una zona destinada a la 
gent jove, i és amb aquesta línia en la qual estan treballant.

Sr. Flores:  Li pareix bé el que diu la Sra. López, encara que el lloc és idoni com a parc 
d’educació vial perquè està rodejat de col·legis. Hi ha al voltants de 1.400 alumnes de 6è de 
primària i 1r. d’ESO, que han d’anar al parc d’educació vial que pertanyial Consell, que és on 
van tots els col·legis de l’Illa per fer les jordanes d’educació vial.
Evidentment és una zona verda, i en el seu moment ja es va consultar i es pot utilitzar com a 
zona d’equipaments.  També és zona verda el  pàrking de cotxes,  no només la  part  dels 
mòduls. Està molt prop de la majoria dels col·legis, accessible, i no s’ha d’agafar autobús.

Sra. López:  L’educació vial no només es treballa en el parc del Consell Insular, està inclòs 
com a contingut transversal dins del currículum, tant de primària com d’educació secundària.
La  relació  d’aquest  Ajuntament  dins  dels  treballs  de  continguts  d’educació  vial,  són  les 
xerrades que els policies locals van a fer a les escoles i els Instituts. Algunes escoles del 
municipi tenen un petit circuit d’educació vial en el pati. Està d’acord que el projecte és polit, 
però l’equip de govern aposta per recuperar aquesta zona verda.
També estan en constant comunicació amb els vesins del barri, i que ho volen tractar com 
una recuperació d’aquest espai per als veïnats, i estan parlant amb ells per definit quin ús li 
donaran

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

4.6.- Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per a la creació d'una unitat de 
transparència d'atenció presencial en el Servei d'Atenció al Ciutadà.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:
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“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L' AJUNTAMENT 
D'EIVISSA PER A LA CREACIÓ D'UNA UNITAT DE TRANSPAR ÈNCIA D'ATENCIÓ 

PRESENCIAL EN EL SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ

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

És indubtable que la societat demanda a les administracions major transparència en l'exercici 
de les seves competències i també exigeix als seus representants públics nous canals de 
participació mitjançant els quals puguin fer arribar les seves consideracions amb l'objectiu 
que siguin ateses. Per a això, l'Ajuntament d'Eivissa a incorporat mecanismes que permeten 
la  millora  de  la  relació  de  l'administració  local  amb  el  ciutadà  mitjançant  l'accés  a  la 
informació pública.

El portal de la transparència de l'Ajuntament d'Eivissa conté tota la informació regulada en la 
Llei  19/2013, de 19 de desembre,  de transparència,  accés a la informació pública i  bon 
govern i la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i el bon govern de les Illes 
Balears.

No obstant això, aquesta eina digital pot no ser suficient, ja que l'objectiu ha de ser fer arribar 
la informació municipal a tots els ciutadans, també a aquells que no tenen coneixements 
informàtics i no poden realitzar les seves peticions a través de la web. Es planteja així la 
necessitat de donar resposta també a aquests veïns que, per les raons que siguin, no poden 
accedir  a  aquesta  informació  d'interès  públic  a  través  del  Portal  de  la  Transparència, 
mitjançant una atenció presencial, a través de la qual el ciutadà pugui sol·licitar i rebre en 
persona la  informació que desitgi,  garantint  així  el  dret  constitucional  a  participar  en els 
assumptes públics.

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

ACORD

1º) El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda la creació d'una Unitat de Transparència d'atenció 
presencial en les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC).

En Eivissa, 25 de gener de 2016
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

Sgt. Virginia Marí Rennesson”

Intervencions:

Sra. Cardona:  Són coneixedors del portal de transparència d’aquest Ajuntament, però els 
agradaria que aquesta transparència pogués arribar a tots els ciutadans. Saben que hi ha 
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molta gent que no utilitza les xarxes socials, per això demanen la creació  d'una Unitat de 
Transparència d'atenció presencial en les zones del Servei d'Atenció al Ciutadà.
Els agradaria que, sense que suposi un cost addicional per a l’Ajuntament, personal de la 
casa pogués donar  aquesta  informació.  És  incrementar  un  poc  més aquest  suport  a  la 
ciutadania, que puguin saber en tot moment el que s’està fent.

Sra. Boned:  Està d’acord en què la societat actual exigeix molta més transparència a les 
administracions.  Demanen nous canals de participació,  de fet,  per  primera vegada en la 
història,  tenen  uns  pressupostos  participatius,  això  és  participació  ciutadana  i  també 
transparència.  Tenen  una  partida  de  400.000  euros,  perquè  el  Consell  de  Participació 
Ciutadana pugui decidir en què invertir i això no s’havia fet fins ara. Li sorprèn que coneixent 
les limitacions de la casa, demanin la creació d’una unitat de transparència d’atenció dins del 
SAC, ja que actualment a nivell de personal de la casa no és possible. Si no fos així li diria 
que li encanta la idea, es podria fer amb aquesta regidoria i amb totes les demés.
A la moció diuen que el portal de la transparència de l'Ajuntament d'Eivissa conté tota la 
informació regulada en la Llei 19/2013, i la Llei 4/2011, li vol recordar que no és així, aquest 
portal conté molta més informació que la que demanen aquestes lleis. Varen voler adherir-se 
voluntàriament al Portal de Transparència Internacional, que és molt més exhaustiu que el 
que demana el Govern, i des del passat 21 de setembre de 2015 que varen presentar el 
portal, estan treballant amb molta força, i perquè tota la informació estigui actualitzada molt 
abans del que demanava el Govern, que obligava per llei que en desembre estigués tot en 
marxa.  A l’octubre també es varen adherir  voluntàriament,  a  l’índex de transparència  de 
l’Ajuntament  i  també  varen constituir  un  grup  de feina.  A part  de  demanar  que es  creï 
aquesta unitat, podrien estar orgullosos de pertànyer a un Ajuntament que, de tota l’illa, és 
l’únic que està totalment al dia, que té una pàgina web, i a més els ciutadans, a part de tenir 
un portal de transparència a la pàgina web, també ho poden trobar a la seu electrònica.
Per a les persones que no estan en xarxes i que volen saber qualsevol informació, poden 
anar  igualment  al  SAC.  Si  la  qüestió  és  que  sigui  més  presencial  i  directe,  s’ofereix 
personalment per atendre’ls directament, i segurament qualsevol persona de les que formen 
l’equip de transparència també estan a disposició de la ciutadania. El seu vot serà en contra.

Sra. Cardona:  Creu que tots estan d’acord, que quant més transparent sigui l’Ajuntament per 
als  ciutadans  serà  millor.  La  legislatura  passada  governant  el  PP,  varen  ser  el  segon 
Ajuntament amb més transparència, per tant és una feina que també ve d’enrere.
Li pareix molt bé que hi hagi una partida de 400.000 euros per participació ciutadana, però en 
aquest cas no estan parlant de projectes nous, sinó de què els ciutadans puguin tenir accés 
a les coses que s’estan fent. Reitera, està molt bé que es treballi amb la pàgina web, i que 
siguin molt transparents, però hi ha molta de gent que no té els mitjans per poder accedir a 
aquesta  informació.  No  estan  dient  que  s’hagi  de  crear  una  oficina  nova,  sinó  que,  tal 
vegada,  dins  de la  que estan creades es podria  donar  aquest  servei,  que potser  s’està 
donant però que la gent desconeix.

Sr. Villalonga:  Recolzarà la moció, perquè entén que si volen apostar per la transparència, 
ho han de fer decididament i no deixar-ho només en els mítings.

Sra. Boned:  Se’n recorda molt bé que la passada legislatura l’Ajuntament era un dels més 
transparents, sobretot perquè el dia 23 de setembre de 2013, el Ple d’aquest Ajuntament va 
acordar per unanimitat unir-se a l’organització de transparència internacional, a tenir un codi 
de bon govern de la FEMP, i el codi ètic.
Estan a la seua disposició i a la de la ciutadania, i que de moment, com que les necessitats 
de l’Ajuntament i la plantilla de personal és la que és, la votaran en contra perquè actualment 
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no és possible.

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

4.7.- Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per la tramitació al Parlament 
del Decret-Llei 1/2016 com a Projecte de Llei.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L' AJUNTAMENT 
D'EIVISSA PER LA TRAMITACIÓ AL PARLAMENT DEL DECRET -LLEI 1/2016 COM 

A PROJECTE DE LLEI

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

Una vegada publicat el D.L. 1/2016, aquest grup ha comprovat que modifica diferents lleis 
que afecten a molts col·lectius que són el motor del nostre teixit laboral i econòmic. Tenint en 
compte la complexitat del mateix en la seva interpretació, aquest decret-llei ha aixecat molta 
inquietud en els diferents col·lectius de professionals i particulars afectats.

La  norma incorpora modificacions  legislatives  d'aplicació  immediata i  directa en  diversos 
articles de la Llei  Agrària 12/2014, Llei de Turisme 8/2012, Llei del Sòl 2/2014, Directrius 
d'Ordenació  del  Territori  DOT  6/1999,  i  la  Llei  del  sòl  rústic  6/1997,  sense  haver-les 
consensuat amb cap col·lectiu social ni professional, i sense comptar amb el principal partit 
polític  de  les  illes.  També  imposa  una  moratòria  en  l'aplicació  d'alguns  altres  articles 
d'aquestes Lleis per posteriorment ser modificats, la redacció de les quals creiem que és 
necessari consensuar al màxim.

A més, causa un important perjudici financer a tots els Ajuntaments de les illes, atès que els 
nega uns recursos econòmics de caràcter finalista a invertir en el seu propi municipi destinat 
a l'adquisició, recuperació, protecció i gestió sostenible d'espais naturals o incorporació al 
patrimoni municipal  del sòl,  especialment VPO; i  tot això,  sense generar cap construcció 
nova, sinó solament legalitzant l'existent i consolidat pel pas del temps.

Al seu torn perjudica la recuperació econòmica en alguns sectors afectats com el turisme, 
l'agricultura i  la construcció, la qual cosa representa tota la nostra economia productiva i 
l'ocupació associada als mateixos, sense haver estat consultats cap d'aquests col·lectius.

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

ACORD
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1) El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta al Parlament dels Illes Balears a través dels diferents 
Grups Parlamentaris que ho integren a tramitar est Decreto Llei com a Projecte de Llei, a fi 
de poder debatre i consensuar al  màxim una normativa que permeti una major seguretat 
jurídica i permanència en el temps.

2) El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta al Govern de les Illes Balears a consensuar amb tots 
els col·legis professionals, i tots els col·lectius socials i sectors productius afectats els canvis 
normatius directes i l'abast de la moratòria que han estat imposats pel Decret-Llei.

En Eivissa, 25 de gener de 2016

LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

Sgt. Virginia Marí Rennesson”

Intervencions:

Sr.  Flores:  El  dia  12  de  gener  s’ha  publicat  en  el  BOIB  l’aprovació  del  Decret  de  la 
paralització del creixement i de la creació de feina. Més que en el fons, el que demanen és 
que tramiti com a un projecte de llei perquè es pugui debatre com es debaten totes les lleis. 
Creu que s’aprova aquest Decret perquè anul·la lleis aprovades pel PP.
Estan d’acord que s’ha de protegir, si hi ha algun article que no funciona el que s’ha de fer és 
canviar-lo, però dins d’un debat i un consens.

Sra.  López:  La passada legislatura el  PP va  aprovat  tres lleis  que suposaven una gran 
amenaça per al sòl rústic, i per al nostre territori per la seua ample permissivitat. La llei del 
sòl agrària, la de turisme permetien construccions en sòl rústic, al marge de qualsevol control 
urbanístic per part de les administracions locals. Aquest Decret que s’ha fet té una única 
intenció,  és posar  fi  a  una amnistia  urbanística  i  suspendre,  per  a posteriori  asseure’s  i 
debatre entre tots el que volen canviar i com.
El  Grup  Popular  demana  consens,  però  precisament  aquestes  lleis  s’aprovaren  sense 
consens. Creuen que aquestes lleis eren una falta de resposta total a les necessitats reals de 
l’illa.
La figura de Decret esta reservada, tal i com diu la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de les 
Illes Balears, a casos d’urgent i extraordinària necessitat i a casos d’interès general. Doncs 
bé aquest és el cas, aplicar-lo per suspendre cautelarment, no congela, no paralitza, única i 
exclusivament, se suspenen els articles més urbanitzadors de les normatives sectorials que 
el PP va aprovar. Aquestes normatives han permès amnisties per als infractors durant tots 
aquests  anys.  Han  afavorit  interessos  i  sectors  econòmics  determinats,  al  marge  de 
qualsevol procediment urbanístic que garanteixi l’interès general.
No tenen intenció de canviar el tràmit que s’està portant, creuen que aquest decret el que ha 
fet és paralitzar l’al·luvió de possibles llicències mentre es tramités com demana el Sr. Flores, 
i ara és el moment de parlar una vegada que tenen aquestes suspensions cautelars.

Sr. Flores:  Te informació de que quan s’aprovaren aquestes lleis en el Parlament, sobretot 
l’agrària va tenir el consens i el recolzament del col·lectiu d’agricultors.
No creuen que sigui  interès general  l’addicional  quarta de la  llei  turística,  que permet la 
modernització d’hotels, quant en dos anys s’han invertit quasi 800 milions d’euros, i això es 
tradueix en llocs de treball?
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Sr. Villalonga:  Vol indicar que del que estan parlant és d’un frontó, en el qual cada quatre 
anys canviaran les normes, amb el gran perjudici que es causa a la ciutadania. Demana que 
durant  aquesta legislatura,  a Palma,  es posin d’acord sobre aquestes lleis,  sinó dins de 
quatre anys estaran igual.

Sra. López:  Crida l’atenció la por que té el PP a qualsevol protecció del territori. També crida 
l’atenció quan a la moció diuen que causa perjudici als ajuntaments, quan precisament el que 
s’està aconseguint, amb aquesta suspensió, és que prevalguin els criteris urbanístics locals.
Se  seguiran  autoritzant  reformes  i  ampliacions,  sempre  i  quan  s’ajustin  als  paràmetres 
establerts en els instruments d’ordenació territorial.
Amb aquest  Decret  és tanca la  possibilitat  de que es puguin autoritzar  projectes d’autor 
sense fer cas a la normativa urbanística.
Amb aquesta suspensió s’ha aconseguit que l’administració de turisme no pugui autoritzar el 
canvi d’ús d’un establiment turístic. Els canvis d’ús queden sotmesos a les possibilitats que 
estableixen els planejaments municipals.

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

4.8.- Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal que l'Ajuntament sol·liciti 
al Ministeri de Justícia la creació d'una delegació de la Fiscalia anticorrupció a Eivissa.

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

Dada la preocupación social existente en relación a la corrupción, la sensación de 
impunidad sobre la misma y la gran cantidad de casos que afectan en la actualidad a la isla y 
por ende al municipio de Eivissa y a su Ayuntamiento, como por ejemplo; Eivissa Crea, Park 
Control,  Iglesia  Evangelísta  y  CETIS,  consideramos  fundamental  la  creación  de  una 
delegación de la Fiscalía Anticorrupción.

Eso  contribuiría  a;  llegar  a  un  rápido  esclarecimiento  de  los  hechos  evitando  la 
prescripción de delitos, la depuración de responsabilidades, la reintegración al Ayuntamiento, 
y por ende a la ciudadanía de las cantidades defraudadas y como no, el fin de la sensación 
de impunidad existente.

Desde  EPIC,  consideramos  fundamental  que  en  casos  tan  complejos,  como  por 
ejemplo, una trama urbanística, es preciso disponer de recursos especializados en investigar 
dichos temas, siendo por ello necesario que en nuestra isla esté dotada con un delegación 
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de la  Fiscalía  Anticorrupción,  con los medios humanos y materiales precisos para poder 
investigar y colaborar en la instrucción de los distintos casos.

SOLICITA

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

PROPUESTA DE ACUERDO

El  Ayuntamiento  de  Eivissa  solicita  al  Ministerio  de  Justicia  la  creación  de  una 
delegación de la fiscalía anticorrupción en Ibiza.

Eivissa, a 25 de Enero de 2016
Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr. Villalonga:  El motiu de la moció és la corrupció, que és un gran motiu de preocupació 
ciutadana.  Concretament  a  Eivissa  tenen  els  jutjats  que  estan  limitats  a  una  sèrie 
d’assumptes, que encara que fan el que poden en qüestions com la corrupció, és necessari 
que en aquests jutjats existeixi una fiscalia anticorrupció que els recolzi, perquè les trames de 
corrupció generalment són molt complexes d’entendre i d’investigar, són temes molt amplis. 
Per això la seva proposta és que l’Ajuntament demani al Ministeri de Justícia que, també 
aquí, hi hagi una fiscalia anticorrupció.

Sr. Ribas:  El seu vot serà d’abstenció. No creu que ningú dels que estan en aquest Ple 
s’oposi a que la corrupció es persegueixi, provingui d’on provingui. El que passa és que el Sr. 
Villalonga  té  una  fixació  personal  amb  l’assumpte  de  la  corrupció,  molt  lloable  però 
exagerada en un municipi on els únics casos factibles de ser considerats com a tals ja estan 
en els jutjats. Malgrat vostè ho vulgui fer creure, Eivissa no és Chicago ni Catania ni tampoc 
és el país valencià on surten els corruptes com a pebrassos. També s’abstindran perquè 
consideren que no són ningú per posar-se amb el que vulgui fer el Ministeri de Justícia.
Per tant, si el Ministeri de Justícia considera que a Eivissa té que haver-hi una delegació de 
l’oficina  anticorrupció,  col·laboraran en el  que necessitin,  però  pot  ser  quan  arribin  aquí 
s’acabin avorrint bastant.

Sr.  Villalonga:  Agraeix  la  seva  abstenció,  així  serà  més  fàcil  treure  aquesta  moció  si 
s’abstenen, encara que el procedent seria que votessin a favor.
Si no hi hagués casos de corrupció, aquest Ajuntament i altres tindrien més sous, perquè és 
una manera d’impedir que es robi, i una forma de recuperar el que s’ha robat. Fa falta que hi 
hagi més mitjans. 

Sra. Fajarnés:  S’abstindran en aquesta votació. Però vol remarcar que aquesta abstenció no 
significa que no persegueixin la corrupció, que no la rebutgin, sinó tot el contrari.
Ha quedat reflectit que en aquesta legislatura el govern d’Espanya presidit pel Partit Popular, 
ha pres múltiples mesures al respecte, per tant queda demostrada la seva postura en aquest 
tema. Encara així, entenen que la creació d’una delegació específicament per a Eivissa, no 
és necessària i ho motiven fonamentalment per la última memòria de Fiscalia de Balears, 
que no fa cap menció a una fiscalia anticorrupció a Eivissa.
El Sr. Ribas, ha de tenir un poc de prudència amb aquest tema, que és molt greu, i també 
podria dir que a Andalucia i a Catalunya surten com a pebrassos. Han d’anar tots units per 
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acabar i erradicar aquest gran problema que és la corrupció.

Sr. Ribas:  No ha dit que no estigui a favor de lluitar contra la corrupció. Creu més important 
que el Ministeri de Justícia es preocupés per incrementar, a Eivissa, el personal en el Jutjat 
de  Primera  Instancia,  o  en  el  Jutjat  de  Violència  contra  la  Dona,  que  en  el  tema 
d’anticorrupció. Si ha dit el país valencià és perquè cada dia en surt algún, i si l’hi pemeten 
un  petit  acudit,  segur  que  el  partit  popular  podria  aconseguir  grup  propi  a  la  presó  de 
Picasens

Sr.  Villalonga:  El  que suggereix  el  Sr.  Ribas,  ho presentarà en el  proper  Ple perquè el 
Ministeri doti de més personal a aquests jutjats.

Sotmès l’assumpte a votació  és apovada  amb l’abstenció dels Srs. Molina,  Tur Cardona, 
Perea, Ribas, Hinojo, Tur Ripoll,  Garriz, Flores, Minchiotti, Varela de Limia i Sres. Boned, 
García,  López,  Torres,  Corral,  Mengual,  Marí,  Fajarnés, Cardona, i  el  vot  a favor del Sr. 
Villalonga.

4.9.- Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal que l'Ajuntament sol·liciti 
a l'Autoritat Portuària de Balear diferents assumptes sobre el Port.

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 puerto de Ibiza, es un elemento básico de la ciudad, municipio e isla, y que 
cualquier modificación del mismo precisa de una amplia colaboración y entendimiento entre 
administraciones.

Que previo a la construcción de cualquier edificación en Es Martell, es preceptiva la 
redacción de un Plan Especial del puerto, que en la actualidad no se encuentra redactado.

Que el proceso de licitación de la concesión para grandes esloras es contraria a la 
legislación sobre Patrimonio Histórico, tanto estatal como de las Islas Baleares.

Que es totalmente necesario que se formalice un proceso de debate y negociación 
entre las diferentes administraciones competentes para una redefinición clara e íntegra de la 
Delimitación de Espacios y Usos Portuarios, con un especial cuidado tanto a las demandas 
de espacio  que precisa  la  ciudadanía  y  este  Ayuntamiento,  como a  la  protección  y  del 
Patrimonio Histórico..

Que por otra parte, este Ayuntamiento ha manifestado en tres ocasiones su voluntad 
de que Es Martell, se convierta en una plaza pública para el uso y disfrute de la ciudadanía.
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Que el  Sr.  Alcalde  (Ruíz)  ha llegado a un principio  de  acuerdo con la  Autoridad 
Portuaria  de  Baleares  para  que  en  dicha  plaza  se  construya  un  edificio,  obviando  los 
acuerdos Plenarios anteriores.

Que por una actuación similar actuando en contra de los acuerdos municipales, el 
pasado 30 de abril de 2014, este Plenario efectuó la reprobación de la alcaldesa Doña Pilar 
Marí.

Que  por  parte  del  equipo  de  gobierno  se  desconoce  el  posible  coste  de  la 
indemnización  en  caso  que  no  se  construyera  el  edificio,  y  además  se  han  obviado 
deliberadamente otras opciones que minoraban el daño urbanístico, social y económico que 
causará al barrio y al municipio, al perderse esta zona como espacio público.

SOLICITA

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

PROPUESTAS DE ACUERDO

1. Solicitar a la Autoridad Portuaria de Baleares:

1.1. Un  informe  jurídico/económico  evaluando  el  posible  coste  estimado  de  la 
indemnización por no construir el citado edificio.

1.2. La cesión de espacio para uso municipal en el muelle norte.

1.3. Destinar un mínimo del 25% de las plazas del futuro aparcamiento junto al Club 
Náutico a vecinos y comerciantes de la zona portuaria a precios económicos.

1.4. Un  compromiso  por  escrito,  para  que  tras  la  finalización  del  periodo  de  la 
concesión actual de amarres (ocho años), se destine Es Martell a plaza pública, 
sin instalaciones/construcciones de ningún tipo.

1.5. La  redacción  de  un  Plan Especial  de  Usos,  como es  preceptivo  legalmente, 
previo a la construcción de cualquier edificación.

1.6. La modificación de la licitación de la concesión para grandes esloras, por resultar 
contraria a preceptos y motivos de la legislación sobre Patrimonio Histórico, tanto 
estatal como de las Islas Baleares.

1.7. La apertura de un proceso de debate para redefinir la Delimitación de Espacios y 
Usos Portuarios.

2. REPROBAR al Alcalde-Presidente de la ciudad de Eivissa, Sr. Rafael Ruíz González, por 
su  falta  de  respeto  y  su  total  y  absoluto  desprecio  a  los  mandatos  del  Pleno  de  la 
Corporación que él preside y, por tanto, al Estado de Derecho, a los vecinos del municipio 
y, en definitiva, a la DEMOCRACIA.

Eivissa, a 25 de Enero de 2016
Antonio Villalonga Juan”
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Intervencions:

Sr.  Villalonga:  La moció té dues parts,  la  primera són una sèrie  de propostes d’aquest 
Ajuntament a la Autoritat Portuària, i la segona és la reprovació al Sr. Alcalde, Sr. Ruíz, per 
una sèrie de fets que ara explicarà.
Aquest Ple mitjançant tres acords, dos per unanimitat  i  un només per la majoria que era 
l’oposició, es va acordar que a la plaça d’Es Martell no s’hi construís cap edifici. Lo lògic 
hagués set que el Sr. Ruíz iniciés converses amb l’Autoritat Portuària, hagués fet partícips 
als grups de l’oposició de les negociacions, que haguessin buscat algun tipus d’acord tots 
junts  a  mesura  que  s’estava  negociant,  que  haguessin  redactat  aquest  acord  a  nivell 
municipal. El que ha passat és que l’equip de govern, pel motiu que sigui, ha decidit arribar a 
un acord unilateralment amb Autoritat Portuària, incomplint els acords plenaris.
Fa dos anys, en aquest mateix Ple, varen presentar una reprovació contra la Alcaldessa, Sra. 
Pilar Marí, que en aquell moment havia incomplert els mandats del Ple de la Corporació.
En segon lloc té una sèrie de propostes, encara que en la moció figurin com a punt primer..
De tot l’acord que els ha donat l’equip de govern, no acaba d’entendre que guanyen com a 
Ajuntament, perquè pràcticament tot el que els dona Autoritat Portuària ja és el que els hi 
anava a donar, i  el  que volen és el que justament no els  hi  dona. Autoritat  Portuària és 
quedarà amb tot el que faci diners, i el que no faci diners ara mateix no s’ho quedarà.
Creu que l’equip de govern s’hauria de replantejar el que està succeint, espera comptar amb 
el seu vot a favor, i poder exigir a Autoritat Portuària que tengui un canvi de postura.

Sr. Tur Ripoll:  Tots els membres d’aquesta Corporació estan treballant per posar-se d’acord, 
escoltant als vesins i  comerciants de la zona, i el que els hi han fet arribar i el que han 
consensuat  fins  aquest  moment.  Estan  treballant  amb  un  altre  document,  que  esperen 
consensuar el més aviat possible, per fer-lo arribar a l’Autoritat Portuària.
Estan d’acord en que aquest edifici, que ja està licitat i en marxa, es faci, i se’ls hi segueix 
demanant  la  reducció  de la  superfície.  Aquest  edifici  està configurat,  arquitectònicament, 
d’una manera que tota la superfície serà transitable i plaça pública.
Quant a la cessió de l’espai per ús públic municipal del moll nord, ja se’ls hi ha acceptat el 
projecte que presentaren per fer l’estació marítima de Formentera, queda bastant espai lliure 
que, evidentment, en aquest cas consideren que faria falta la part de l’espai de davant la 
ciutat. Votaran a favor per demanar una cessió perquè es pugui fer algun tipus d’actuació per 
part de l’Ajuntament.
Respecte a destinar un 25 % de les places del futur aparcament al costat del Club Nàutic a 
vesins i comerciants, ho recolzaran, i dins del consens que estant portant, demanaran que 
dins  del  plec  de  condicions  de la  licitació  d’aquest  pàrking,  és consideri  la  creació  d’un 
nombre de places a un preu pactat per residents i comerciants.
Quant a la demolició de l’edifici dins de vuit anys. Un edifici té una vida útil de trenta anys, i li 
pareix que seria tirar els sous públics. En aquest cas votaran en contra.
Sobre  la  redacció  d’un  Pla  Especial  d’usos,  el  Sr.  Villalonga  dona  per  suposat  que  no 
compleix la llei, suposa que aquest organisme té que complir la llei com tots els organismes 
públics i tothom. Aquí votaran a favor perquè suposen que complirà amb la llei.
Quant a modificar la licitació de la concessió de grans eslores, en aquest cas s’abtendran, 
però ja és una concessió ja feta, i quan es tingui que tornar a fer ja proposaran el que tinguin 
que proposar.
Quan a l’obertura d’un debat, ja estan debatint i mirant quins espais i quin usos tindran les 
diferents parts del Port, i espera que arribin a un acord en aquest Ajuntament, per portar una 
veu única, perquè totes les delimitacions d’espais i usos estiguin consensuades.
Respecte a la reprovació del Sr.  Alcalde,  ja que l’Alcalde i  la Corporació han canviat  de 
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criteri, i  escoltant als vesins i als comerciants s’ha arribat a una decisió diferent a la que 
s’havia pres en aquest Ple, el grup popular es conformaria que l’Alcalde demanés disculpes a 
la Sra. Pilar Marí per l’acte de reprovació que se li va fer. En aquest punt s’abstindran.

Sr. Molina:  De tot el que ha dit el Sr. Villalonga té raó en una cosa, i és que el Port ve sent 
un problema per a la ciutat  des de fa molt  temps, segurament en algun moment es  va 
convertir en el punt d’entrada a l’illa, i probablement la preexistència del Port determina la 
configuració de la ciutat històricament. En algun moment apareix l’Autoritat Portuària, i l’estat 
li confia la gestió d’una infraestructura clau com a especialistes per a això.
Autoritat  Portuària  en  moltes  ocasions  ha  set  molt  egoista  en  els  seus  plantejaments,  i 
possiblement ho segueixi sent, com segurament l’Ajuntament és egoista en la defensa de 
l’interès general dels ciutadans, que són els que paguen els seus impostos, els que viuen, 
gaudeixen i pateixen la ciutat, i als que tots es deuen.
Autoritat Portuària com especialista en gestió portuària, fa propostes a la ciutat amb les quals 
en algunes ocasions l’Ajuntament hi està d’acord i en altres no. Però és veritat que Autoritat 
Portuària ha jugat amb l’avantatge de tenir la llei de la seva part, perquè és propietària del 
domini portuari. Al llarg del temps, aquest Ajuntament ha intentat, en més o menys èxit, influir 
en les decisions que Autoritat Portuària pren soberanament en el seu espai.
A la legislatura passada hi va haver un debat molt intens sobre la reforma del Port, i al final 
Autoritat  Portuària va fer el que va decidir  aquest Ajuntament plenàriament també, es va 
deixar influir. Autoritat Portuària va avançant perquè la ciutat també necessita avançar.
Quan l’Alcalde va prendre possessió, una de les primeres coses que va fer va ser parlar amb 
Autoritat Portuària, i varen trobar que Autoritat Portuària escolta, té necessitats i vol arribar a 
acords. Aquest govern no vol que hi hagi un edifici en es Martell,  en la situació ideal es 
Martell, com es va votar en aquest Ple, no tendria edificacions, però no estan en aquesta 
situació ideal Sr. Villalonga. Hi ha dos coses, primera, que si demà Autoritat Portuària vol 
construir un pàrking de vuit plantes en es Martell, legalment ho pot fer. El factor dos és que, 
no només es parla d’es Martell i amb Autoritat Portuària han de parlar de moltes més coses.
La ciutat guanya un passeig que va pel dic de Botafoc, un passeig inaugurat recentment que 
està a l’Avda. de les Andanes. Autoritat Portuària continuarà amb el passeig de l’Avda. de les 
Andanes, perquè s’uneixi al Passeig Marítim, i això és bo per a la ciutat. Aquesta ciutat té 
unes terrasses,  que són les  de la  Plaça Garijo,  les de la  Plaça Antoni  Riquer,  que són 
propietat legal d’Autoritat Portuària, i la ciutat guanya aquests espais ja que no estan afectes 
a l’Autoritat Portuària. Igual que aquestes dues coses, hi ha un preacord que s’ha vist enriquit 
per les aportacions dels grups de l’oposició, com és el cas de l’aparcament de l’Avda. Santa 
Eulària, que també el guanya la ciutat, projecte del qual s’ha vist millorat per aportacions del 
PP que s’han consensuat. Aquest document de treball, en el qual ha participat activament el 
Sr. Villalonga, en una reunió de la setmana passada va dir que haurien de tenir un calendari, 
i  des del  dia 19 fins avui  s’ha acordat  un  calendari  amb Autoritat  Portuària,  que està a 
disposició del Sr. Villalonga, i que segurament haurà rebut per correu. La intenció és doble, 
primer, aconseguir el millor per als ciutadans, i segon, aconseguir que sigui amb l’acord de 
tots.
Com ja li ha dit no viuen a un món ideal, en el qual aquest Ajuntament no té el poder absolut, 
moltes voltes ni tan sols en el que passa a la ciutat, amb el que passi a un espai que no és 
propietat  de l’Ajuntament tal  vegada encara menys,  però si  que té capacitat  d’influència, 
gracies al treball de l’Alcalde que el Sr. Villalonga vol reprovar, gracies al treball dels regidors 
de l’equip de govern, gracies a les aportacions dels partits de l’oposició, que enriqueixen el 
debat i l’acord.
El Sr. Villalonga demana l’obertura d’un procés de debat. És regidor d’aquest Ajuntament des 
del 2011, i no han parat de debatre del Port. Quin procés de debat han d’obrir? El que han de 
fer és continuar amb el procés de debat que està obert, del qual el Sr. Villalonga hi forma part 
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activament, del que hi formen part el PP, el PSOE, Guanyem, les associacions de vesins i 
comerciants, i tots aquells que opinen sobre el Port. Al final es votarà i es farà el que voti la 
majoria, mentrestant l’equip de govern, convidant a l’oposició a participar, farà tot el possible 
perquè el Port sigui una part de la ciutat, perquè la ciutat no sofreixi el Port i gaudeixi d’ell. Al 
final  aconseguiran  més  si  van  junts  que  si  van  separats,  i  aconseguiran  més  treballant 
proactivament i amb intenció de negociar i d’arribar a acords, que si es posen en contra de la 
construcció de l’edifici d’es Martell. Això no els porta a res, perquè al final Autoritat Portuària 
tendrà el dret a construir l’edifici d’es Martell que estimi oportú, perquè com a operador del 
servei portuari determina que, per donar serveis a les marines que van allí, fa falta un edifici 
de serveis, i com legalment ho pot fer i ho ha licitat el farà. Per això, no serà millor intentar 
que aquest  edifici  sigui com vol  aquesta Corporació,  que com vulgui l’Autoritat Portuària, 
doncs això és el que està fent aquest govern.
Quant al que diu el Sr. Villalonga de què després demanaran una llicència i l’Ajuntament 
l’haurà  de  donar.  Aquest  Ajuntament,  tal  i  com  ho  ha  compromès  l’Alcalde,  no  donarà 
llicència d’activitat allí per a usos que no siguin estrictament portuaris.
Agraeix al PP la posició en general en aquesta moció. Votaran en contra de tot, perquè ho 
estan negociant i l’oposició forma part d’aquesta negociació.
L’equip de govern ha proposat als grups de l’oposició, acabar de perfilar el document de 
tretze punts que, com a full de ruta, es va plantejar a l’Autoritat Portuària, i que ja ha set 
enriquit pel PP, firmar-lo conjuntament amb Autoritat Portuària, i si algun grup té objeccions 
en algun dels tretze punts que es desmarqui, no passa res.
Lògicament, l’equip de govern, votarà en contra de la reprovació de l’Alcalde, perquè creu 
que no són les mateixes condicions que es donaven en el passat.

Sr. Villalonga:  L’equip de govern insinua que hi ha gent que vol que es faci l’edifici. Han fet 
algun tipus d’enquesta, per veure quanta gent està a favor d’aquest edifici?
Han parlat del Port a l’anterior legislatura, i segurament aquesta vegada no sigui la última 
que se’n parli, i creu recordar que el Sr. Vicent Ferrer d’E x C, una de les coses que deia era 
“...ja varem fer el sacrifici de fer un dic en el Botafoc, a canvi de recuperar tota La Marina...”. 
Creu que Autoritat Portuària els està cobrant dues vegades pel mateix.  Per recuperar La 
Marina es va pagar fa anys el dic de Botafoc, i ara tornen a pagar amb l’edifici d’es Martell, i 
si els deixen dins de cinc anys els tornaran a cobrar per qualsevol altra cosa.
Com diu el Sr. Tur Ripoll, si no es treu aquesta baluerna tendran edifici per a trenta anys. 
S’ha de treure i posar un termini. També diu que es perdran diners, els diners són de tots, 
però qui ve a fer la caixa és Autoritat Portuària no l’Ajuntament, són els seus comptes. Que el 
facin més lleuger com varen proposar, de vidre i d’alumini perquè sigui de posar i treure.
A continuació llegeix diverses intervencions en el Ple, de la Sra. Lurdes Costa i del Sr. Vicent 
Ferrer, en contra de l’edifici d’es Martell. Han canviat de parer.
A l’equip de govern hi ha coses que se li poden reconèixer i coses que se li poden retreure. 
La falta de bel·ligerància amb Autoritat Portuària és una cosa totalment criticable, perquè, 
com a mínim, haurien de tenir aquest informe per saber que costa no fer l’edifici, perquè igual 
es podria solucionar pagant l’Ajuntament la quantitat que costa compensar, i se soluciona el 
tema.
L’acord que presenta l’equip de govern, té coses que poden ser positives per a la ciutat. No 
firmarà un document com a aquest, perquè li pareix un insult per a la ciutat. No està d’acord 
com s’han portat les coses, l’han decebut amb la qüestió del Port, perquè lo fàcil, i més amb 
tot un Ajuntament en bloc com estaven fa cinc mesos, hagués set ajuntar-se tots i arribar a 
una actitud, encara que fos de confrontament amb l’Autoritat Portuària, per recuperar l’espai 
públic per a ús de la ciutadania, i no el que han fet.
Demana que es votin els punts per separat.
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Sr. Tur Ripoll:  El Port és Port des de temps immemorials. És més, la ciutat s’ha creat on 
s’ha creat  per  la  badia que tenien que era un port  natural.  Després ha vengut  Autoritat 
Portuària i ha urbanitzat el que era la badia, i és evident que és un ens que té per obligació 
auto  proveir-se  econòmicament  de  les  taxes  que  cobra  dins  del  que  són  les  seues 
instal·lacions, i que està dins de la legislació que li permet fer el que fa.
Recorda lo difícil  que va ser treure els vaixells de dins del Port, perquè molts grups aquí 
presents no estaven d’acord que es fes res en es Martell. Quan una ciutat creix necessita 
infraestructures diferents de les que tenia. No sap si aconseguiran recuperar l’ús total del 
Port per a la ciutat, però el que sí han d’intentar és gaudir-lo, i treure el màxim profit de les 
instal·lacions que té Autoritat Portuària.
Escoltar  han  escoltat  tots  els  presidents  d’Autoritat  Portuària,  però  degut  a  les  seues 
necessitats a vegades era complicat poguessin atendre a les demandes que se’ls hi feien.
Com diu el Sr. Molina, és potestat d’Autoritat Portuària que ho poden fer i ho faran, però el 
que estaria bé és que els projectes els facin atenent les necessitats de l’Ajuntament i dels 
ciutadans, perquè puguin gaudir d’aquestes instal·lacions, com les places de La Marina, els 
futurs aparcaments, o la part de dalt de l’edifici d’es Martell.
El grup popular, si hi ha disculpes, perquè es va decidir una cosa en Ple i ara se n’està fent 
una altra, cap a l’anterior Alcaldessa Sra. Pilar Marí per la seua reprovació, s’abstendran de 
la reprovació al Sr. Ruiz, sinó hi ha disculpes votaran a favor.

Sr. Molina:  La base per arribar a acords és la negociació, i el que planteja el Sr. Villalonga 
és no negociar.
Vol agrair les aportacions de tots els grups en les meses de negociació que, encara que el 
Sr. Villalonga no vulgui negociar, el seguiran convidant perquè opini sobre allò que no està 
disposat a firmar.
Si voten els punts per separat l’equip de govern votarà que no a tots els punts. No els agrada 
el talant de la moció i creuen que han de seguir negociant.
Quant a la reprovació de l’Alcalde, lamenta que el grup popular voti a favor, és el seu dret. 
Entenen que no és la mateixa situació, l’Alcalde no ha compromès el vot de l’Ajuntament, 
com sí ho va fer l’anterior Alcaldessa en el seu moment, no és comparable, i no votaran a 
favor.

Sotmès el punt 1.1. a votació  és desestimat  amb els vots en contra dels Srs. Molina, Tur 
Cardona,  Perea,  Ribas,  Hinojo,  i  Sres.  Boned,  García,  López,  Torres,  Corral,  Mengual, 
l’abstenció  dels  Srs.  Tur  Ripoll,  Garriz,  Flores,  Minchiotti,  Varela  de  Limia,  i  Sres.  Marí, 
Fajarnés, Cardona, i a favor del Sr. Villalonga.

Sotmès el punt 1.2. a votació  és desestimat  amb els vots en contra dels Srs. Molina, Tur 
Cardona, Perea, Ribas, Hinojo, i Sres. Boned, García, López, Torres, Corral, Mengual, i a 
favor dels Srs. Tur Ripoll, Garriz, Flores, Minchiotti, Varela de Limia, Villalonga, i Sres. Marí, 
Fajarnés, Cardona.

Sotmès el punt 1.3. a votació  és desestimat  amb els vots en contra dels Srs. Molina, Tur 
Cardona,  Perea,  Ribas,  Hinojo,  i  Sres.  Boned,  García,  López,  Torres,  Corral,  Mengual, 
l’abstenció  dels  Srs.  Tur  Ripoll,  Garriz,  Flores,  Minchiotti,  Varela  de  Limia,  i  Sres.  Marí, 
Fajarnés, Cardona, i a favor del Sr. Villalonga.

Sotmès el punt 1.4. a votació  és desestimat  amb els vots en contra dels Srs. Molina, Tur 
Cardona, Perea, Ribas, Hinojo, Tur Ripoll, Garriz, Flores, Minchiotti, Varela de Limia, i Sres. 
Boned, García, López, Torres, Corral, Mengual, Marí,  Fajarnés, Cardona, i a favor del Sr. 
Villalonga.
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Sotmès el punt 1.5. a votació  és desestimat  amb els vots en contra dels Srs. Molina, Tur 
Cardona, Perea, Ribas, Hinojo, i Sres. Boned, García, López, Torres, Corral, Mengual, i a 
favor dels Srs. Tur Ripoll, Garriz, Flores, Minchiotti, Varela de Limia, Villalonga, i Sres. Marí, 
Fajarnés, Cardona.

Sotmès el punt 1.6. a votació  és desestimat  amb els vots en contra dels Srs. Molina, Tur 
Cardona,  Perea,  Ribas,  Hinojo,  i  Sres.  Boned,  García,  López,  Torres,  Corral,  Mengual, 
l’abstenció  dels  Srs.  Tur  Ripoll,  Garriz,  Flores,  Minchiotti,  Varela  de  Limia,  i  Sres.  Marí, 
Fajarnés, Cardona, i a favor del Sr. Villalonga.

Sotmès el punt 1.7. a votació  és desestimat  amb els vots en contra dels Srs. Molina, Tur 
Cardona, Perea, Ribas, Hinojo, i Sres. Boned, García, López, Torres, Corral, Mengual, i a 
favor dels Srs. Tur Ripoll, Garriz, Flores, Minchiotti, Varela de Limia, Villalonga, i Sres. Marí, 
Fajarnés, Cardona.

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

5è. Decrets i comunicacions :

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

5.2.-  Donar  compte  del  Decret  d’aprovació  de  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  per 
transferències núm. 27/2015 (Decret núm. 2015-7573).

Donat compte del Decret del tenor literal següent:

“DECRET.- De conformitat amb el que estableixen l’article 180 del R.D.L. 2/2004 de 5 de març 
pel que s’aprova el Text Refós de la LRHL i les Bases d’Execució del Pressupost General per a 
l’exercici 2015, i vist l’informe emès per la Intervenció de fons; amb aquest decret, en virtut de 
les atribucions que m’han estat delegades mitjançant decret de data 24 de juny de 2015, vinc 
en ordenar l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits per transferències núm. 27/2015 
dins del vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa: 

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

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT POSITIVES

APLICACIÓ DENOMINACIÓ AUGMENT

ÀREA DE DESPESA 1:

13000-22799 Treballs altres empreses policia 60.886,00

16400-21200 Manteniment edificis cementeris 6.310,00

17100-21000 Reparació i conservació jardins 6.190,00
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Total Àrea de despesa 1 73.386,00

ÀREA DE DESPESA 3:

32000-22100 Submin.energia elèctrica escoles 19.750,00

33300-21200 Manteniment edificis museus 1.725,00

33400-22699 Festa Eivissa medieval cultura 1.525,00

Total Àrea de despesa 3 23.000,00

ÀREA DE DESPESA 4:

43100-22799 Treballs altrs empreses prom.econòmica 8.600,00

43200-22609 Activitats diverses turisme 2.800,00

Total Àrea de despesa 4 11.400,00

ÀREA DE DESPESA 9:

91200-22601 Atencions protocolàries òrgans govern 7.725,00

91200-23300 Altres indemnitzacions òrgans govern 725,14

92000-22201 Comunicacions postals admó.general 15.000,00

92001-22100 Submin.energia elèctrica edificis 90.700,00

92002-16204 Acció social personal 14.800,00

92002-23300 Altres indemnitz.personal funcionari 470,00

92400-48900 Subvencions partits polítics 1.160,00

Total Àrea de despesa 9 130.580,14

TOTAL AUGMENTS 238.366,14

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT NEGATIVES

APLICACIÓ DENOMINACIÓ DISMINUCIÓ

ÀREA DE DESPESA 1:

16500-22799 Treballs altres empreses enllumenat 68.386,00

17000-13000 Retribucions bàsiques medi ambient 5.000,00

Total Àrea de despesa 1 73.386,00

ÀREA DE DESPESA 3:

33000-12000 Sous Grup A1 cultura 4.000,00

33000-12003 Sous Grup C1 cultura 2.000,00

33000-12100 Complement destí cultura 3.000,00

33000-12101 Complement específic policia 4.000,00

33000-16000 Seguretat social funcionaris cultura 10.000,00

Total Àrea de despesa 3 23.000,00

ÀREA DE DESPESA 4:

43000-14302 Altre personal telecentre 2.800,00

43100-48900 Aportació convenis prom.econòmica 8.600,00
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Total Àrea de despesa 4 11.400,00

ÀREA DE DESPESA 9:

92000-12101 Complement específic admó.general 18.625,00

92000-22604 Despeses jurídiques i indemnitzacions 21.685,14

92004-22110 Submin.productes neteja edificis 15.000,00

92004-22799 Treballs altres empreses neteja edificis 60.000,00

93100-12101 Complement específic admó.financera 15.270,00

Total Àrea de despesa 9 130.580,14

TOTAL DISMINUCIONS 238.366,14

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

Eivissa.
     En don fe,

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

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

5.3.- Donar  compte  del  Decret  d’aprovació  de  l’expedient  de  Generació  de  Crèdits  per 
ingressos núm. 28/2015 (Decret núm. 2015-7586).

Donat compte del Decret del tenor literal següent:

“D E C R E T: Vist l’expedient tramitat de generació de crèdits per ingressos núm. 28/2015, 
per  import  de  CENT  VINT-I-SIS  MIL  SIS-CENTS  TRENTA-QUATRE  EUROS  A MB 
TRENTA-VUIT  CÈNTIMS  (126.634,38  €) dins  del  vigent  Pressupost  Ordinari  de  la 
Corporació per a l’any 2015.

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

Considerant que els ingressos que es detallen en l’expedient, no tenen naturalesa tributària, i 
existeix evident relació amb les despeses a què aniran destinats, segons la finalitat detallada 
en l’expedient;  vinc  en  aprovar  l’expedient  de  Generació  de  Crèdits  per  Ingressos  núm. 
28/2015 dins  del  Pressupost  Ordinari  de  l’Ajuntament  d’Eivissa  vigent,  per  import  de 
126.634,38  €,  introduint-se  en  els  estats  d’ingressos  i  de  despeses  les  següents 
modificacions:

ESTAT D’INGRESSOS

PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT
MODIFICACIÓ

139901 Altres ingressos centre protecció animal 2.020,75
139904 Altres ingressos cultural 3.858,00
139905 Altres ingressos joventut 4.570,00
139906 Altres ingressos turisme 2.871,50
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139909 Altres ingressos Can Tomeu 5.950,00
148000 Donatius centre protecció animal 367,00
175032 Conveni Nou CEIP Sa Joveria-Es Pratet 106.997,13

TOTAL IMPORT MODIFIC.INGRESSOS 126.634,38

ESTAT DE DESPESES

PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT
MODIFICACIÓ

17201-22799 Treballs altres empreses canera 2.387,75
32000-65002 Nou CEIP Sa Joveria-Es Pratet 106.997,13

33402-22609 Programació cultural Can Ventosa 3.858,00
33700-22609 Activitats diverses joventut 10.520,00
43200-22609 Activitats diverses turisme 2.871,50

TOTAL CRÈDITS GENERATS 126.634,38

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

Eivissa.

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

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

5.4.-  Donar  compte del  Decret  de modificació pressupostària  per  ampliacions  de Crèdits 
núm.29/2015 (Decret núm. 2015-7565).

Donat compte del Decret del tenor literal següent:

“DECRET.-  Vist  l’expedient  núm.  29/2015,  relatiu  a  la  modificació  pressupostària  per 
ampliacions de crèdit dins del vigent Pressupost de la Corporació per a 2015 . 

Considerant que segons certifica el Sr. Interventor, l’expedient compleix el que disposen 
l’article 178 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la LRHL, l’article 39 
del  RD 500/90  de  20  d’abril,  i  les  Bases  d’Execució  del  Pressupost  General  d’aquesta 
Corporació per a l’exercici de 2015.

Procedeix aprovar l’expedient, incrementant-se els crèdits de les partides de despeses 
del Pressupost Ordinari vigent que es relacionen, i que tenen caràcter d’ampliables.

Partida 
ampliable
despeses

Denominació Crèdit inicial 
+ modificac.

Ampliació 
aprovada Crèdit total

13000-22799 Treballs altres empr.policia 500.000,00 0,00 500.000,00

13300-22799 Treballs altres empreses ORA 1.420.000,00 42.000,00 1.462.000,00

93100-22708 Treballs altres empr.recapt. 1.084.000,00 0,00 1.084.000,00
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93101-22708 Serv.recpat.multes i sancions 700.000,00 0,00 700.000,00

92002-83000 Bestretes pagues personal 10,00 378.901,37 378.911,37

TOTAL AMPLIACIONS.................................. ........................ 420.901,37

Introduint-se en el Pressupost d’ingressos les següents modificacions:

Concepte
Ingressos
afectats

Denominació
Previsió 
inicial + 
modificac.

Increment
consignació

Total
consignació

32600 Retirada vehicles via pública 430.000,00 0,00 430.000,00

33000 Taxa estac.vehicles (ORA) 2.614.387,31 42.000,00 2.656.387,31

39120 Multes tràfic 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

39211 Recàrrec constrenyment 400.000,00 0,00 400.000,00

39300 Ingressos de demora 140.000,00 0,00 140.000,00

83000 Reintgr.prèstecs curt termini 10,00 378.901,37 378.911,37

TOTAL IGUAL A LES AMPLIACIONS...................... ... 420.901,37

Sent aquesta resolució ferm i executiva, sense necessitat d’ulteriors tràmits, per tant es 
procedirà per part dels Serveis Econòmics a introduir les modificacions de crèdits, amb 
efectes immediats.

Eivissa.

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

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

5.5.-  Donar  compte  del  Decret  d’aprovació  de  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  per 
transferències núm. 4/2015 dins del vigent  Pressupost  del Patronat  Municipal  de Música. 
(Decret núm. 2015-0084).

Donat compte del Decret del tenor literal següent:

“DECRET.- De conformitat amb el que estableixen l’article 180 del R.D.L. 2/2004 de 5 de 
març pel  que s’aprova el Text  Refós de la  LRHL i  les Bases d’Execució  del Pressupost 
General per a l’exercici 2015, i vist l’informe emès per la Intervenció de fons; amb aquest 
decret, vinc en ordenar l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits per transferències 
núm. 4/2015 dins del vigent Pressupost del Patronat Municipal de Música: 

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER TRANSFERÈNCIES DE CR ÈDITS

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT POSITIVES

APLICACIÓ DENOMINACIÓ AUGMENT

33403-110 Retribucions personal eventual 3.098,36
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33403-22609 Activitats culturals 12.001,64

TOTAL AUGMENTS 15.100,00

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT NEGATIVES

APLICACIÓ DENOMINACIÓ DISMINUCIÓ

33403-13000 Retribucions bàsiques personal 12.900,00

33403-15000 Productivitat personal 2.100,00

33403-16000 Seguretat social personal 100,00

TOTAL DISMINUCIONS 15.100,00

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

Eivissa.

    EL PRESIDENT, En don fe,

        EL SECRETARI,

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

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

5.6.- Donar compte del Decret de modificació pressupostària per ampliacions de crèdit núm. 
3/2015 dins del vigent Pressupost del Patronat Municipal d’Esports (Decret núm. 2015-0179).

Donat compte del Decret del tenor literal següent:

“DECRET.-  Vist  l’expedient  núm.  3/2015,  relatiu  a  la  modificació  pressupostària  per 
ampliacions  de crèdit  dins  del  vigent  Pressupost  del  Patronat  Municipal  d’Esports  per  al 
2015, . 

Considerant  que segons certifica el  Sr.  Interventor,  l’expedient  compleix  el  que disposen 
l’article 178 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la LRHL, l’article 39 
del  RD 500/90  de  20  d’abril,  i  les  Bases  d’Execució  del  Pressupost  General  d’aquesta 
Corporació per a l’exercici de 2015.

Procedeix aprovar l’expedient, incrementant-se els crèdits de les partides de despeses del 
Pressupost del Patronat Municipal d’Esports vigent que es relacionen, i que tenen caràcter 
d’ampliables.

Partida 
ampliable
despeses

Denominació
Crèdit 
inicial + 
modificac.

Ampliació 
aprovada Crèdit total

34000-83000 Bestretes pagues personal 10,00 11.282,32 11.292,32

TOTAL AMPLIACIONS.................................. ............... 11.282,32
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Introduint-se en el Pressupost d’ingressos les següents modificacions:

Concepte 
ingressos
afectats

Denominació
Previsió 
inicial + 

modificac.

Increment 
consignació

Total 
consignació

83000 Reintgr.prèstecs curt 
termini 10,00 11.282,32 11.292,32

TOTAL IGUAL A LES AMPLIACIONS................ 11.282 ,32

Sent aquesta resolució ferm i executiva, sense necessitat d’ulteriors tràmits, per tant es 
procedirà  per  part  dels  Serveis  Econòmics  a  introduir  les  modificacions  de  crèdits,  amb 
efectes immediats.

Eivissa.

En don fe,
EL PRESIDENT, EL SECRETARI,

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

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

5.7.-  Donar  compte Decret  d’aprovació  factures amb nota d’Objecció  Exp.Obj.Ord.5/2015 
(Decret núm. 2015-7449).

Donat compte del Decret del tenor literal següent:

“D E C R E T .-  A la vista de l’expedient tramitat respecte a l’informe emès per la Interventora 
Acctal. d’aquesta Corporació, referent a l’exp.OBJ ORD 5-2015 de factures amb reparo de 
l’esmentada funcionària, del tenor literal segÜent: 

“INFORME PROPOSTA  D’INTERVENCIÓ FACTURES AMB NOTA D’OBJECCIÓ – EXP.  
OBJ.ORD 5/2015.-

A la vista de varies  factures relacionades a continuació, corresponents a diferents proveïdors 
i per diversos conceptes, per un import total de 246.887,80 € i que s’han remés a aquesta 
intervenció per a la seva tramitación: 

PARTIDA NIF PROVEÏDOR NÚM. FTRA. DATA IMPORT

13000 22799  A07085806 CANA NEGRETA SA 27246 05/10/15 29.754,74

13000 22799  U57641441 UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA 2015000017 31/10/15 9.634,24

13000 22799  A07085806 CANA NEGRETA SA 27921 06/11/15 25.366,98

13000 22799  U57641441 UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA 2015000018 30/11/15 9.364,58

 SUMA  74.120,54

15320 21000  B59987529 BENITO URBAN S.L.U. 0210440196 23/11/15 2.039,04

15320 21000  B59987529 BENITO URBAN S.L.U. 0210440322 25/11/15 2.536,05

15320 21000  B59987529 BENITO URBAN S.L.U. 0210440331 25/11/15 1.971,55

 SUMA  6.546,64
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15320 61900  A26019992 FCC AQUALIA SA 1000295 21/10/15 10.122,50

 SUMA  10.122,50

16210 22700  A82741067 CESPA SA 15IB00103 27/11/15 1.051,85

 SUMA  1.051,85

16500 22799  J57812406 CONTROL TECNICO PITIUSO SC 1 27/11/15 10.672,20

 SUMA  10.672,20

17100 21000  A26019992 FCC AQUALIA SA 1000299 03/11/15 1.011,56

17100 21000  B07856651 TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL A000412 19/11/15 1.694,00

17100 21000  A26019992 FCC AQUALIA SA 1000326 02/12/15 1.011,56

 SUMA  3.717,12

17202 21000  A82741067 CESPA SA 15IB00095 27/10/15 1.216,38

 SUMA  1.216,38

17202 22799  B62137252 PRO ACTIVA SERVEIS AQUATICS SL 2015352 10/12/15 25.829,29

17202 22799  B62137252 PRO ACTIVA SERVEIS AQUATICS SL 2015354 10/12/15 21.524,40

 SUMA  47.353,69

33700 22609  G07786981 FUND.DIOCESANA ISIDOR MACABICH 133/2015 30/10/15 2.150,00

33700 22609  G07937097 APNEF 2 31/08/15 6.098,80

33700 22609  G57158479 ASOC JUNIORS MOV.DIOCESANO 11/2015 30/11/15 1.700,00

33700 22609  G57158479 ASOC JUNIORS MOV.DIOCESANO 10/2015 30/11/15 4.500,00

33700 22609  G57745663 ASSOCIACIO UNA IDEA UN SERVEI 2015/16 01/12/15 908,50

33700 22609  G57158479 ASOC JUNIORS MOV.DIOCESANO 12/2015 07/12/15 4.500,00

 SUMA  19.857,30

43100 20200  A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA 07J5KQ000002 26/10/15 4.253,76

43100 20200  A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA 07K5KQ000005 17/11/15 4.253,76

43100 20200  A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA 07K5KQ000010 30/11/15 4.253,76

 SUMA  12.761,28

43120 22699  B07779598 MERCAT NOU DE EIVISSA SL 4 01/10/15 28.389,00

 SUMA  28.389,00

43200 21900  B57202517 LUZ IMPRESION SL A01316/2015 26/10/15 1.134,98

 SUMA  1.134,98

43200 22609  B07727142 ANFIBIOS SL 2015-38 03/11/15 2.112,66

43200 22609  B07727142 ANFIBIOS SL 2015-36 30/10/15 704,22

43200 22609  B07727142 ANFIBIOS SL 2015-35 30/09/15 704,22

43200 22609  41453079H TORRES COSTA MARIA NEUS 6/2015 31/07/15 2.928,20

43200 22609  41453079H TORRES COSTA MARIA NEUS 7/2015 06/11/15 4.099,48

 SUMA  10.548,78

43200 22799  A33912445 ASTURSERVICIOS LA PRODUC.SAL 8712 30/11/15 6.735,43

 SUMA  6.735,43

92000 22604  41442962K ALCAIDE JUAN MANUEL 181/2015 10/11/15 2.722,50

92000 22604  41442962K ALCAIDE JUAN MANUEL 196/2015 02/12/15 2.722,50

 SUMA  5.445,00

92000 22799  B57266884 NOMESPAPER DCA SL 15/0104 30/11/15 3.322,03

92000 22799  B57266884 NOMESPAPER DCA SL 15/0125 04/12/15 2.771,64
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 SUMA  6.093,67

93100 22706  B86657640 PROSEGUR ESPAÑA SL 001075J0281 31/10/15 1.121,44

 SUMA  1.121,44

 TOTAL GENERAL  246.887,80

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

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

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

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

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

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

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

ordres de pagament.
c. En els casos d’omissió a l’expedient de requisits o tràmits essencials.
d. Quan el reparo derivi  de comprovacions materials d’obres,  subministraments, 

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

6è.- Que comprovat  l’estat  d’execució de les partides que formen el Pressupost  General 
d’aquesta Corporació de l’exercici de 2015, 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).”
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Vist,  igualment,  l’informe emès pels regidors afectats pel reparo formulat,  del tenor literal 
següent: 
“AL SR. ALCALDE
INFORME   DELS    REGIDORS   AFECTATS   PEL    REPAR   FO RMULAT  PER  LA 
INTERVENCIÓ DE FONS FACTURES ANY 2015 EXP. OBJ.ORD 5/2015---------------
Atès que la Interventora Acctal. de la Corporació, ha emès el següent informe:
“INFORME PROPOSTA  D’INTERVENCIÓ FACTURES AMB NOTA D’OBJECCIÓ – EXP.  
OBJ.ORD 5/2015.-

A  la  vista  de  varies   factures  relacionades  a  continuació,  corresponents  a  diferents  
proveïdors i per diversos conceptes, per un import total de 246.887,80 € i que s’han remés a  
aquesta intervenció per a la seva tramitación: 

PARTIDA NIF PROVEÏDOR NÚM. FTRA. DATA IMPORT

13000 22799  A07085806 CANA NEGRETA SA 27246 05/10/15 29.754,74

13000 22799  U57641441 UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA 2015000017 31/10/15 9.634,24

13000 22799  A07085806 CANA NEGRETA SA 27921 06/11/15 25.366,98

13000 22799  U57641441 UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA 2015000018 30/11/15 9.364,58

 SUMA  74.120,54

15320 21000  B59987529 BENITO URBAN S.L.U. 0210440196 23/11/15 2.039,04

15320 21000  B59987529 BENITO URBAN S.L.U. 0210440322 25/11/15 2.536,05

15320 21000  B59987529 BENITO URBAN S.L.U. 0210440331 25/11/15 1.971,55

 SUMA  6.546,64

15320 61900  A26019992 FCC AQUALIA SA 1000295 21/10/15 10.122,50

 SUMA  10.122,50

16210 22700  A82741067 CESPA SA 15IB00103 27/11/15 1.051,85

 SUMA  1.051,85

16500 22799  J57812406 CONTROL TECNICO PITIUSO SC 1 27/11/15 10.672,20

 SUMA  10.672,20

17100 21000  A26019992 FCC AQUALIA SA 1000299 03/11/15 1.011,56

17100 21000  B07856651 TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL A000412 19/11/15 1.694,00

17100 21000  A26019992 FCC AQUALIA SA 1000326 02/12/15 1.011,56

 SUMA  3.717,12

17202 21000  A82741067 CESPA SA 15IB00095 27/10/15 1.216,38

 SUMA  1.216,38

17202 22799  B62137252 PRO ACTIVA SERVEIS AQUATICS SL 2015352 10/12/15 25.829,29

17202 22799  B62137252 PRO ACTIVA SERVEIS AQUATICS SL 2015354 10/12/15 21.524,40

 SUMA  47.353,69

33700 22609  G07786981 FUND.DIOCESANA ISIDOR MACABICH 133/2015 30/10/15 2.150,00

33700 22609  G07937097 APNEF 2 31/08/15 6.098,80

33700 22609  G57158479 ASOC JUNIORS MOV.DIOCESANO 11/2015 30/11/15 1.700,00

33700 22609  G57158479 ASOC JUNIORS MOV.DIOCESANO 10/2015 30/11/15 4.500,00

33700 22609  G57745663 ASSOCIACIO UNA IDEA UN SERVEI 2015/16 01/12/15 908,50

33700 22609  G57158479 ASOC JUNIORS MOV.DIOCESANO 12/2015 07/12/15 4.500,00
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 SUMA  19.857,30

43100 20200  A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA 07J5KQ000002 26/10/15 4.253,76

43100 20200  A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA 
07K5KQ00000
5 17/11/15 4.253,76

43100 20200  A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA 
07K5KQ00001
0 30/11/15 4.253,76

 SUMA  12.761,28

43120 22699  B07779598 MERCAT NOU DE EIVISSA SL 4 01/10/15 28.389,00

 SUMA  28.389,00

43200 21900  B57202517 LUZ IMPRESION SL A01316/2015 26/10/15 1.134,98

 SUMA  1.134,98

43200 22609  B07727142 ANFIBIOS SL 2015-38 03/11/15 2.112,66

43200 22609  B07727142 ANFIBIOS SL 2015-36 30/10/15 704,22

43200 22609  B07727142 ANFIBIOS SL 2015-35 30/09/15 704,22

43200 22609  41453079H TORRES COSTA MARIA NEUS 6/2015 31/07/15 2.928,20

43200 22609  41453079H TORRES COSTA MARIA NEUS 7/2015 06/11/15 4.099,48

 SUMA  10.548,78

43200 22799  A33912445 ASTURSERVICIOS LA PRODUC.SAL 8712 30/11/15 6.735,43

 SUMA  6.735,43

92000 22604  41442962K ALCAIDE JUAN MANUEL 181/2015 10/11/15 2.722,50

92000 22604  41442962K ALCAIDE JUAN MANUEL 196/2015 02/12/15 2.722,50

 SUMA  5.445,00

92000 22799  B57266884 NOMESPAPER DCA SL 15/0104 30/11/15 3.322,03

92000 22799  B57266884 NOMESPAPER DCA SL 15/0125 04/12/15 2.771,64

 SUMA  6.093,67

93100 22706  B86657640 PROSEGUR ESPAÑA SL 001075J0281 31/10/15 1.121,44

 SUMA  1.121,44

 TOTAL GENERAL  246.887,80

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

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

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

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

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

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

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

ordres de pagament.
g. En els casos d’omissió a l’expedient de requisits o tràmits essencials.
h. Quan el reparo derivi de comprovacions materials d’obres, subministraments,  

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

6è.- Que comprovat  l’estat  d’execució de les partides que formen el Pressupost General  
d’aquesta Corporació de l’exercici de 2015, 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  aquestos  Regidors  Delegats,  per  tractar-se  de 
subministraments, de serveis, de prestacions o d’activitats que efectivament s’han prestat, 
s’han executat i s’han facturat, com es deriva de la proposta a què es remeten.
Vist  que,   tot  i  l’informe  desfavorable,  el  Sr  Interventor  comunica  que  a  les  partides 
corresponents  del   Pressupost  General  d’aquesta  Corporació   per  a  l’exercici  de  2015, 
existeix  consignació  suficient  i  adient,  a  nivell  de  vinculació,  per  atendre  les  despeses 
proposades.
Atès aquest estat de coses, els Regidors Delegats a sota signants manifesten a l’Alcaldia 
que no es mostren conformes amb aqueix informe desfavorable del Interventor i expressen 
que  aquestes  despeses  s’han  d’abonar,  tot  això  pel  fet  que  és  notori  que  aquestos 
subministraments, aquestos serveis i aquestes activitats o prestacions s’han realitzat i de tot 
això s’ha beneficiat la comunitat i el conjunt del municipi, cosa que comuniquen a l’Alcaldia 
en execució d’allò previst a l’article 217.1 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat 
per Reial Decreto legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Per tot això,
Demanem sobre la base d’aqueix article del Text  refós,  que l’Alcaldia,  ateses les seves 
competències  i  totes  les  consideracions  que  pugui  ponderar  per  tal  que  siguin  abonats 
aquestos subministraments, aquestos serveis o aquestes activitats o prestacions, i per tal 
d’evitar  un  enriquiment  injust  o  sense  causa de  la  pròpia  Corporació  (els  treballs  o  les 
activitats fets o prestats per les persones amb què es relaciona l’Ajuntament i no abonats per 
la Institució), resolgui la discrepància a favor del que ara es proposa.
Eivissa.
Estefanía Torres Sánchez Elena López Bonet
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Regidora delegada de Policia Regidora delegada d’enllumenat i 
Mun(document signat electrònicament al marge) manteniment urbà

(document signat electrònicament al marge)
Montserrat García Cuenca Juan Ribas Ferrer
Regidora delegada Jardins, Neteja Regidor delegat Benestar Social
Viària i Platges (document signat electrònicament al marge)
(document signat electronicament al marge)          
Agustín Perea Montiel Ildefonso Molina Jiménez
Regidor delegat Joventut Regidor delegat  Viver d’Empreses, 
(document signat electronicament al marge)          Economia i Admó.General

(document signat electrònicament al marge)
Gloria Corral Joven
Regidora delegada de Turisme i Mercats
(document signat electrònicament al marge)”

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

RESOLC:

PRIMER.- Resoldre les discrepàncies formulades entre l’informe emès per la Interventora 
Acctal. i el regidors afectats a favor d’aquests, tenint en compte que els subministraments, 
serveis, activitats i prestacions objecte de les factures que es tracten han estat realitzats i el 
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:

PARTIDA NIF PROVEÏDOR NÚM. FTRA. DATA IMPORT

13000 22799  A07085806 CANA NEGRETA SA 27246 05/10/15 29.754,74

13000 22799  U57641441 UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA 2015000017 31/10/15 9.634,24

13000 22799  A07085806 CANA NEGRETA SA 27921 06/11/15 25.366,98

13000 22799  U57641441 UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA 2015000018 30/11/15 9.364,58

 SUMA  74.120,54

15320 21000  B59987529 BENITO URBAN S.L.U. 0210440196 23/11/15 2.039,04

15320 21000  B59987529 BENITO URBAN S.L.U. 0210440322 25/11/15 2.536,05

15320 21000  B59987529 BENITO URBAN S.L.U. 0210440331 25/11/15 1.971,55

 SUMA  6.546,64

15320 61900  A26019992 FCC AQUALIA SA 1000295 21/10/15 10.122,50

 SUMA  10.122,50

16210 22700  A82741067 CESPA SA 15IB00103 27/11/15 1.051,85

 SUMA  1.051,85

16500 22799  J57812406 CONTROL TECNICO PITIUSO SC 1 27/11/15 10.672,20

 SUMA  10.672,20

17100 21000  A26019992 FCC AQUALIA SA 1000299 03/11/15 1.011,56

17100 21000  B07856651 TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL A000412 19/11/15 1.694,00

17100 21000  A26019992 FCC AQUALIA SA 1000326 02/12/15 1.011,56
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 SUMA  3.717,12

17202 21000  A82741067 CESPA SA 15IB00095 27/10/15 1.216,38

 SUMA  1.216,38

17202 22799  B62137252 PRO ACTIVA SERVEIS AQUATICS SL 2015352 10/12/15 25.829,29

17202 22799  B62137252 PRO ACTIVA SERVEIS AQUATICS SL 2015354 10/12/15 21.524,40

 SUMA  47.353,69

33700 22609  G07786981 FUND.DIOCESANA ISIDOR MACABICH 133/2015 30/10/15 2.150,00

33700 22609  G07937097 APNEF 2 31/08/15 6.098,80

33700 22609  G57158479 ASOC JUNIORS MOV.DIOCESANO 11/2015 30/11/15 1.700,00

33700 22609  G57158479 ASOC JUNIORS MOV.DIOCESANO 10/2015 30/11/15 4.500,00

33700 22609  G57745663 ASSOCIACIO UNA IDEA UN SERVEI 2015/16 01/12/15 908,50

33700 22609  G57158479 ASOC JUNIORS MOV.DIOCESANO 12/2015 07/12/15 4.500,00

 SUMA  19.857,30

43100 20200  A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA 07J5KQ000002 26/10/15 4.253,76

43100 20200  A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA 07K5KQ000005 17/11/15 4.253,76

43100 20200  A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA 07K5KQ000010 30/11/15 4.253,76

 SUMA  12.761,28

43120 22699  B07779598 MERCAT NOU DE EIVISSA SL 4 01/10/15 28.389,00

 SUMA  28.389,00

43200 21900  B57202517 LUZ IMPRESION SL A01316/2015 26/10/15 1.134,98

 SUMA  1.134,98

43200 22609  B07727142 ANFIBIOS SL 2015-38 03/11/15 2.112,66

43200 22609  B07727142 ANFIBIOS SL 2015-36 30/10/15 704,22

43200 22609  B07727142 ANFIBIOS SL 2015-35 30/09/15 704,22

43200 22609  41453079H TORRES COSTA MARIA NEUS 6/2015 31/07/15 2.928,20

43200 22609  41453079H TORRES COSTA MARIA NEUS 7/2015 06/11/15 4.099,48

 SUMA  10.548,78

43200 22799  A33912445 ASTURSERVICIOS LA PRODUC.SAL 8712 30/11/15 6.735,43

 SUMA  6.735,43

92000 22604  41442962K ALCAIDE JUAN MANUEL 181/2015 10/11/15 2.722,50

92000 22604  41442962K ALCAIDE JUAN MANUEL 196/2015 02/12/15 2.722,50

 SUMA  5.445,00

92000 22799  B57266884 NOMESPAPER DCA SL 15/0104 30/11/15 3.322,03

92000 22799  B57266884 NOMESPAPER DCA SL 15/0125 04/12/15 2.771,64

 SUMA  6.093,67

93100 22706  B86657640 PROSEGUR ESPAÑA SL 001075J0281 31/10/15 1.121,44

 SUMA  1.121,44

 TOTAL GENERAL  246.887,80

Eivissa.

   En don fe,

        L’ALCALDE-PRESIDENT,     EL SECRETARI ACCTAL.,
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(Document signat electrònicament al marge)   (Document signat electrònicament al marge)”

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

Intervencions:

Sr. Minchiotti:  Demana que consti en acta que votar en contra del tercer punt de la moció 
del període mitjà de pagament, com ha fet l’equip de govern, és reconèixer que contracten a 
dit.

Sr. Molina:  Demana al Sr. Secretari que prengui nota de que, el vot negatiu en el tercer punt 
de la moció, fa referència exactament al text de la moció i no al que ha dit ara el Sr. Michiotti, 
perquè el que val és el que es presenta per escrit, i és el que es vota.

5.8.-  Donar compte del PMP referit al quart trimestre de l'any 2015 (TESINF195 PERIODO 
MEDIO PAGO 4T 2015).(Exp. relacionat núm. 56/2016).

Donat compte de l’informe emès per Tresoreria del tenor literal següent:

“INFORME
     

ASUNTO: CALCULO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO  PREVISTO  EN LA LEY 15/2010 
DE 5 DE JULIO, REFERIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO  2015.

ANTECEDENTES 

La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por  la  que  se  establecen  medidas  de  lucha  contra  la  morosidad  en  las  operaciones 
comerciales  propone,  tal  y  como establece su exposición  de motivos,  “un  procedimiento 
efectivo y ágil  para hacer efectivas las deudas de los poderes públicos,  y se establecen 
mecanismos de transparencia en materia de cumplimiento de las obligaciones de pago, a 
través de informes periódicos a todos los niveles de la Administración y del establecimiento 
de un nuevo registro de facturas en las Administraciones locales”.

 LEGISLACIÓN APLICABLE

• Ley 15/2010, de 5de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 
la  que  se  establecen  medidas  de  lucha  contra  la  morosidad  en  las  operaciones 
comerciales.

• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

 Ley 15/2010, en su artículo cuarto, establece:

Artículo 3 de la Ley 3/2004 , de lucha contra la morosidad de las operaciones comerciales, 
establece el ámbito objetivo de las mismas y se ciñe a las operaciones comerciales, entre 
empresas y la Administración.  Esta circunstancia explica que,  sólo se tengan en cuenta, las 
operaciones de los capítulos 2 y 6 del Presupuesto.

Artículo cuarto  Morosidad de las Administraciones Públicas.
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1. El  Interventor  General  del  Estado  elaborará  trimestralmente  un  informe  sobre  el 
cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de 
la  Administración  General  del  Estado,  que  incluirá  necesariamente  el  número  y 
cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el 
plazo.

2.  Las  Comunidades  Autónomas  establecerán  su  propio  sistema  de  información 
trimestral pública sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago en esta 
Ley.

3. Los  Tesoreros  o,  en  su  defecto,  Interventores  de  las  Corporaciones  locales 
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos 
en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, 

4. que  incluirá  necesariamente  el  número  y  cuantía  global  de  las  obligaciones 
pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.

5. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, 
dicho  informe  deberá  remitirse,  en  todo  caso,  a  los  órganos  competentes  del 
Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las 
Comunidades  Autónomas  que,  con  arreglo  a  sus  respectivos  Estatutos  de 
Autonomía,  tengan  atribuida  la  tutela  financiera  de  las  Entidades  locales.  Tales 
órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.

6.  La información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones receptoras 
para  la  elaboración  de  un  informe  periódico  y  de  carácter  público  sobre  el 
cumplimiento de los plazos para el pago por parte de las Administraciones Públicas.

El artículo 216.4 TRLCSP Pago del precio  establece: 

La  Administración  tendrá  la  obligación  de  abonar  el  precio  dentro  de  los  treinta  días 
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que 
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios 
prestados…

CONCLUSIONES

Durante el período correspondiente al 4º trimestre de 2015, según resumen que se adjunta a 
este informe, se desprende lo siguiente:

ORGANISMO RATIO 
OPERACIONES 

PAGADAS

IMPORTE PAGOS 
REALIZADOS

RATIO 
OPERACIONES 
PENDIENTES

IMPORTE PAGOS 
PENDIENTES

AYUNTAMIE
NTO

21 7995172,74 100,34 639160,22

OOAA 48,65 301723,31 20,5 62.748,83
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DEPORTES
OOAA 
MUSICA

55,16 41612,05 -5,43 45,57

OOAA 
MACE

55,16 41612,05 48,09 7820,93

PMP 
GLOBAL 8396880,46 787506,9

ORGANISMO PERIODO MEDIO DE PAGO
AYUNTAMIENTO 26,87
OOAA  DEPORTES 43,8
OOAA MUSICA 42,45
OOAA MACE 45,57
PMP GLOBAL 27,87

  
Eivissa a   4 de enero de 2016

EL TESORERO

 (documento firmado electronicamente al margen)”

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

5.9.-  Donar compte de l’informe de morositat corresponent al quart trimestre de l’any 2015 
(TESINF196  INFORME  MOROSIDAD  TESORERIA  E  INTERVENCION  4T  2015).(Exp 
relacionat núm. 56/2016).

Donat compte de l’informe emès per Tresoreria i Intervenció del tenor literal següent:

“INFORME DE TESORERIA E INTERVENCIÓN

Los funcionarios que suscriben, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del 
Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre y a los efectos establecidos en los artículos 
194 y siguientes de la  Ley  39/1988,  de  28 de diciembre,  Reguladora de las  Haciendas 
Locales, emite el siguiente informe en el estricto orden económico, con relación a:

Artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de mod ificación de la Ley 3/2004, de  
29 de diciembre, por la que se establecen medidas d e lucha contra la morosidad en las  
operaciones comerciales, y las facturas impagadas c on fecha de antigüedad superior  
a 30 días.

HECHOS

 El día 6 de julio de 2010, se publicó en el BOE la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales, entrando en vigor el día siguiente al de 
su  publicación,  es  decir,  el  día  7  de  julio  de  2010.  El  objetivo  último  de  la  ley  es  la 
disminución  de  los  plazos  de  pago,  y  la  lucha  contra  la  morosidad  en  las  operaciones 
comerciales,  dentro  de las cuales se  encuentran  las  realizadas  por  las administraciones 
públicas.

48



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 28 de gener de 2016

Del  texto de la  Ley se deducen unas obligaciones de rendición  de información y 
dación de cuentas por parte de las administraciones públicas, entre las cuales se encuentra 
el Ajuntament d' Eivissa.

                                                              LEGISLACION APLICABLE

• Artículos 3 y 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio.
• Artículo 200, y Disposición Transitoria Octava de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público.

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

En cuanto a la morosidad de las administraciones públicas, el artículo 4 de la Ley 
15/2010, dispone:

Artículo 4. Morosidad de las Administraciones Públicas.

1. El  Interventor  General  del  Estado  elaborará  trimestralmente  un  informe  sobre  el  
cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de 
la  Administración  General  del  Estado,  que  incluirá  necesariamente  el  número  y  
cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el  
plazo.

2. Las  Comunidades  Autónomas  establecerán  su  propio  sistema  de  información  
trimestral pública sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago en esta 
Ley.

3. Los  Tesoreros  o,  en  su  defecto,  Interventores  de  las  Corporaciones  locales 
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos 
en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local,  que incluirá  
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que  
se esté incumpliendo el plazo.

4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local,  
dicho  informe  deberá  remitirse,  en  todo  caso,  a  los  órganos  competentes  del  
Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las  
Comunidades  Autónomas  que,  con  arreglo  a  sus  respectivos  Estatutos  de  
Autonomía,  tengan  atribuida  la  tutela  financiera  de  las  Entidades  Locales.  Tales 
órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.

5. La información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones receptoras  
para  la  elaboración  de  un  informe  periódico  y  de  carácter  público  sobre  el  
cumplimiento de los plazos para el pago por parte de las Administraciones Públicas.

Queda claro que del mencionado precepto se deriva la  obligación de la elaboración 
por  parte  de  la Tesorería  y/o  la  Intervención  del  informe  que  ponga  de  manifiesto  el  
cumplimiento  de  los  plazos  previstos  en esta  Ley para  el  pago de las  obligaciones  del 
Ajuntament  d'  Eivissa,  que  incluirá  necesariamente  el  número  y  cuantía  global  de  las 
obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo, así como la obligación de 
remitir el mismo a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su  
respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus 
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respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades 
locales, sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno del Ayuntamiento.

Es todo cuanto se ha de informar, 

                                                               PROPOPUESTA 

1) Que del informe TESINF2015/196 y sus anexos se de traslado a los órganos 
competentes del Ministerio de Economía y Hacienda .

2) Que  se  de  traslado  igualmente  al  Pleno  del  Ajuntament  d'  Eivissa,  pues 
aunque el artículo 4 de la Ley dice al respecto del mismo “sin perjuicio de su 
posible presentación y debate en el Pleno del Ayuntamiento”.

Eivissa  a 4 de enero de 2016

    LA INTERVENTORA,                                             EL TESORERO,
Fdo. Carmen FUSTER FERRER                                           Fdo. José Torres Riera         
(firmado electrónicamente al margen)               Tesorero Acctal.                  
                     (firmado electrónicamente al margen)”

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

5.10.- Donar  compte  de  l’acord  de  la  Comissió  de  Control  del  PEPRI  en  relació  a  la 
construcció d’un memorial, en homenatge a les víctimes del franquisme, al Cementeri Vell.

Donat compte de l’acord de la Comissió de Control del PEPRI, del tenor literal següent:

“2n.Projecte  per  a  un  memorial  en  homenatge  a  les  ví ctimes  del franquisme  al 
Cementeri Vell d'Eivissa. (Exp. 16272)

“Es dona compte de la proposta presentada en data 20,11,2015, registre entrada 28294, 
expedient municipal 16272, presentat  un projecte per a un memorial  en homenatge a les 
víctimes  del  franquistes  al  Cementeri  Vell  d'Eivissa,  la  Ponència  Tècnica  ho  considera 
adequat.”.

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

Intervencions:

Sr. Hinojo:  És un gran dia perquè, malgrat que es va aprovar el dilluns a la Comissió del 
PEPRI, avui anuncien que es construirà en el Cementeri Vell un monument en homenatge a 
les víctimes del franquisme a Eivissa. Vol expressar la felicitat i l’alegria de l’equip de govern, 
de què per fi Eivissa pot reconstruir la seva pròpia història.

Sr. Villalonga:  En canvi, per la seva part, consideren que és un dia trist, continuen amb la 
crispació i amb la divisió social que hi ha hagut en aquest país durant quaranta anys. En 
comptes d’un memorial sectari, que és el que farà l’equip de govern, se’n faci un per a totes 
les víctimes de la guerra civil i posterior repressió franquista.
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6è. Mocions sense proposta d'acord :

6.1.- Moció del grup municipal EPIC, de control sobre les denuncies efectuades per la Policia 
Local i l'horari de tancament de local d'oci.

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 DENUNCIAS EFECTUADAS PO R LA

POLICIA LOCAL Y EL HORARIO DE CIERRE DE LOCALES DE OCIO

Esta  moción  pretende  conocer  el  estado  de los  expedientes  sancionadores  por 
incumplimiento del horario de cierre de los locales de ocio desde junio de 2015 hasta la 
fecha. Entre otros aspectos:

· ¿Cuantos se han efectuado?

· ¿Cuanto dinero se ha recaudado en base a dichas denuncias?

· ¿Cuantas denuncias han prescrito?

También  se  pretende  conocer  si  este  equipo  de  gobierno  otorgó  permiso  al 
establecimiento “Discoteca Pachá” para que dispusiera de horario libre de cierre en la fiesta 
celebrada la noche del pasado 31 de diciembre.

Eivissa, a 25 de Enero de 2016
Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr.  Villalonga:  Presenten  aquesta  moció  per  conèixer  l’estat  actual  dels  expedients 
sancionadors dels locals, per compliment d’horaris. Quants se n’han efectuat? Quant s’ha 
recaptat des que està governant aquest equip de govern? Ha prescrit alguna denuncia?
Vol saber si aquest govern va autoritzar que la discoteca Pacha, el dia 1 de gener pel matí, 
que pogués tancar a l’hora que considerés oportú, ja que li  preocupa que hi pugui haver 
discrecionalitat en aquest tema.

Sra. Torres:  Des del mes de juny de 2015 fins ara, s’han efectuat 34 denuncies de les quals 
es preveu cobrar un total de 20.550 euros, i que fins ara només s’ha recaptat 7.500 euros.
No ha prescrit cap expedient.
El Pacha no tenia autorització per tancament lliure.

Sr. Villalonga:  Demana que enviï una circular a tots els policies locals d’Eivissa, en la qual 
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se’ls  hi  digui  que cap establiment  té  cap permís  verbal  de  l’Ajuntament,  per  infringir  les 
normes o els horaris.

Sra. Torres:  Entén que no ha d’enviar cap circular als policies, perquè ja saben el que han 
de fer i coneixen molt bé les ordenances. De fet varen sancionar al Pacha per incompliment a 
l’horari de tancament. Els permisos es fan per escrit,  no verbalment.

6.2.- Moció del grup municipal Popular, de control sobre la cursa Patrimoni de la Humanitat.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ DE CONTROL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POP ULAR DE 
L'AJUNTAMENT D'EIVISSA SOBRE LA CURSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT

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

L'Ajuntament d'Eivissa va suspendre el passat 8 de desembre la prova absoluta de la VI 
edició de la Cursa Patrimoni de la Humanitat, després que un error en la senyalització portés 
els participants a córrer durant centenars de metres entre el tràfic rodat.

Després de suspendre la carrera per aquesta problemàtica en la senyalització del trajecte, el 
Patronat Municipal d’Esports va programar de nou la seva celebració per al diumenge 27 de 
desembre.

Per tot això, el Grup Municipal del Partit  Popular de la Ciutat d'Eivissa, presenta aquesta 
moció de control per tal de conèixer el cost total per a l'Ajuntament d'Eivissa que va suposar 
l'organització  i  celebració  de  la  primera  i  fallida  VI  edició  de  la  Cursa  Patrimoni  de  la 
Humanitat 2015, el cost total de la segona VI edició de la Cursa Patrimoni de la Humanitat 
2015, desglossada per conceptes, així com el tipus de contracte amb l'empresa de serveis 
Gestiesport per a l'organització de les mateixes.

En Eivissa, 25 de gener de 2016

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

Intervencions:

Sr. Minchiotti:  Presenten aquesta moció per saber quin és el cost de l’organització de la 
primera cursa, i quin és el cost real de la cursa.
Per  altre  costat  volen  saber  quin  tipus  de  contracte  té  l'empresa  Gestiesport  per  a 
l'organització d’aquesta cursa.

Sr. Perea:  El cost de la primera carrera per a l’Ajuntament va ser de 1.274,36 euros, 425 
euros en trofeus i 849,36 euros en policia.
De la segona carrera el cost va ser de 2.483,94 euros, dels qual 288 euros en els jutges i 
2.195, 94 euros en policia.
Amb l’empesa Gestiesport es va fer un contracte menor, ja que l’import era inferior a 5.000 
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euros.

Sr. Minchiotti:  Hi ha hagut un tracte de favor cap al Sr. Perea, perquè no assumeixi el cost 
de la negligència. Han malbaratat la meitat d’un pressupost inicial que tenia una cursa, i no 
ha passat res.

Sr. Perea:  Els cost total de la policia de les dues curses, varen ser 3.045,30 euros.
En total a les dues curses hi participaren 784 persones, això vol dir que el cost de policia, 
que és on el Sr. Minchiotti veu la diferència, per persona i participant són 3,88 euros.
A l’any 2014 la mateixa cursa de patrimoni, el cost de la policia varen ser 3.045,12 euros, la 
diferència són 18 cèntims, el que suposa un cost de policia per participant de 5,86 euros. 2 
euros més car que les dues carreres d’enguany.

6.3.- Moció del grup municipal Popular, de control sobre parada d'autobusos al barri d'Es 
Pratet.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ DE CONTROL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POP ULAR DE 
L'AJUNTAMENT D'EIVISSA SOBRE PARADA D'AUTOBUSOS Al BARRI D'ES PRATET

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 el mandat anterior, el Departament de Mobilitat de l'Ajuntament d'Eivissa va informar 
favorablement  la  proposta  efectuada pel  Consell  Insular  d'Eivissa  per  situar  de  diferents 
parades d'autobusos en el municipi  d'Eivissa. Entre unes altres, es preveia la construcció 
d'una nova parada en l'avinguda Ignaci Wallis, enfront del poliesportiu d'es Pratet, les obres 
del qual serien sufragades íntegrament per la institució insular.

Per tot això, el Grup Municipal del Partit  Popular de la Ciutat d'Eivissa, presenta aquesta 
moció de control per tal de conèixer si es manté la voluntat de situar aquesta nova parada 
d'autobusos al barri d'es Pratet i quines intencions té l'actual equip de Govern respecte a les 
restants parades proposades en el seu moment pel Consell Insular d'Eivissa.

En Eivissa, 25 de gener de 2016
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

Sgt. Virginia Marí Rennesson”

Intervencions:

Sra. Marí:  L’anterior legislatura es va arribar a un acord amb el Consell Insular per realitzar 
noves parades d’autobús. N’hi havia una que era canviar la de l’Institut Santa Maria perquè 
molestava, es va decidir posar-la junt al poliesportiu Es Pratet. Li agradaria saber com està el 
tema.

Sr. Hinojo:  El Consell està reballant amb el tema, i no sap res més.

Sra. Marí:  No té cap previsió de data d’inici?
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Sr. Hinojo:  Que sàpiguen encara no.

6.5.- Moció del grup municipal EPIC, de control sobre el CETIS.

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 CETIS.

Esta moción pretende conocer diversos aspectos sobre el CETIS

_En  relación  a  las  negociaciones  para  la  posible  apertura  de  la  estación  de 
autobuses:

· El  calendario  de  reuniones  efectuadas hasta la  fecha por  el  nuevo equipo de 
gobierno con la Sociedad Gestora CETIS, y/o Consell Insular.

· Relación de personas que han participado en dichas reuniones.

· Calendario previsto de próximas reuniones.

· Situación en que se encuentran las negociaciones para la apertura de la estación, 
así como los motivos concretos que impiden que se abra dicha estación.

_En relación a la Comunidad de Propietarios CETIS:

· ¿Qué  porcentaje  del  complejo  inmobiliario  corresponde  al  Ayuntamiento  y 
específicamente, en base a qué elementos constructivos?

· ¿Qué gastos presenta anualmente dicha Comunidad y en base a qué conceptos?

· ¿Cuantas solicitudes de la documentación pedida por este concejal, ha formulado 
el equipo de gobierno a la Comunidad de propietarios CETIS?

· ¿Cuales han sido las respuestas?

Eivissa, a 25 de Enero de 2016
Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr. Villalonga:  Ha sortit  publicat  en premsa que l’equip de govern s’està reunint  amb la 
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Societat Gestora del CETIS. Com es troben aquestes negociacions, perquè fins el 22 de 
maig, l’equip de govern, tenia molt clar  que volia obrir  el  CETIS, després ja no. Que els 
impedeix obrir el CETIS?
Començaren a demanar la informació en relació a la Comunitat de propietaris del CETIS, en 
el  mes d’agost  i  estan quasi  a febrer  i  EPIC encara no disposa de les  actes  d’aquesta 
comunitat de propietaris. A part de tenir aquesta documentació, li agradaria saber què paga 
l’Ajuntament  en  percentatge  del  complex,  quines  despeses  hi  ha  i  en  base  a  quins 
conceptes. Aprofita per reclamar aquesta documentació.

Sr. Molina:  Una de les intencions a les quals se’ls hi  va prestar atenció,  des del primer 
moment, va ser a la situació del CETIS.
Una Alcaldessa anterior va firmar un Decret d’obertura del CETIS, que el Consell Insular va 
recórrer als tribunals, i  varen suspendre cautelarment l’execució d’aquest Decret. Per tant 
aquest Ajuntament, la legislatura passada, va fer el que tenia que fer per obrir el CETIS que 
era  decretar  la  seua obertura.  Després  hi  ha  un  òrgan judicial  que,  davant  un  conflicte 
d’interessos plantejat per una altra administració, opina que no és l’Ajuntament el competent 
per obrir  el CETIS, i decideix deixar sense efecte el Decret d’obertura del CETIS, i l’altra 
administració decideix no firmar el decret que hagués possibilitat que s’obrís el CETIS.
El dia 15 de juliol varen tenir la primera reunió en el Consell Insular sobre el tema. No li 
relatarà totes les reunions que s’han tengut doncs si vol pot consultar l’agenda pública de 
l’equip  de  govern.  Hi  ha  una  actuació  activa  per  part  de  l’Ajuntament,  per  aconseguir 
solucionar les diferències que una altra administració, en exercici de la seua competència, 
planteja davant l’obertura del CETIS. Està en millor situació que en el mes de juny.
El  Consell  planteja  problemes  de  caràcter  econòmic,  tècnic  i  jurídic  competencial.  Tots 
aquests temes s’estan tractant cadascun en el for que correspon, i la intenció de l’equip de 
govern és, al més breu termini possible, donar la alegria a la ciutadania, de plantejar que s’ha 
arribat a un acord tècnic, econòmic i jurídic amb el Consell, per aconseguir que quan abans 
l’estació tengui un ús.
Ja tenen la documentació i els hi donaran.

Sr. Villalonga:  En aquesta documentació hi ha les actes completes de totes les reunions?

Sr. Molina:  Li fa entrega de la documentació.

6.4.- Moció del grup municipal Popular, de control sobre les tanques publicitàries al municipi 
d'Eivissa i nou contracte de publicitat.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ DE CONTROL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POP ULAR DE 
L'AJUNTAMENT D'EIVISSA SOBRE LES TANQUES PUBLICITÀR IES AL MUNICIPI 

D'EIVISSA I NOU CONTRACTE DE PUBLICITAT

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 el mandat anterior es van iniciar 184 expedients d'infracció relacionats amb tanques 
publicitàries. És una voluntat compartida per tots els grups que integren aquesta Corporació 
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que Eivissa sigui un municipi lliure d'aquests reclams que distorsionen més que informen i 
que contribueixen a contaminar visualment el nostre entorn.

El passat mes d'octubre, el ple de l'Ajuntament va aprovar la comunicació de finalització de 
contracte  a l'empresa que gestiona la  publicitat.  A més,  es va  anunciar  el  nomenament 
d'interventors tècnics encarregats de realitzar un informe sobre les actuacions preparatòries 
de la reversió de la concessió i sobre l'inventari de suports publicitaris del municipi. El nou 
concurs  públic  per  a  l'explotació  d'aquests  panells  ha  de  fer-se  a  partir  de  les  noves 
normatives, que prohibeixen la col·locació de tanques.

Recentment,  la  sala  contenciosa  administrativa  del  TSJIB  ha  dictaminat  que  aquestes 
normes municipals s'ajusten plenament a la legalitat, encara que ha anul·lat una desena de 
sancions imposades per l'Ajuntament d'Eivissa en entendre que les preceptives llicències 
havien d'haver estat sol·licitades per l'empresa explotadora dels suports i no pels anunciants.

Per tot això, el Grup Municipal del Partit  Popular de la Ciutat d'Eivissa, presenta aquesta 
moció  de control  per  tal  de conèixer,  entre altres qüestions,  la  situació  actual  d'aquesta 
problemàtica,  en  quin  estat  de  tramitació  es  troben  els  expedients  de  les  tanques 
publicitàries, quines mesures ha adoptat l'equip de Govern per garantir  l'eradicació de les 
mateixes i si existeix una previsió temporal per a la seva eliminació. Així mateix, interessa 
conèixer si l'Ajuntament disposa ja de l'inventari de suports publicitaris imprescindible per a la 
valoració econòmica del concurs del nou contracte de publicitat i en quin estat de tramitació 
es troba aquest concurs.

En Eivissa, 25 de gener de 2016
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

Sgt. Virginia Marí Rennesson”

Intervencions:

Sr. Garriz:  La moció fa referència a les tanques publicitàries, tant dels expedients d’infracció 
com de la situació del contracte de l’empresa que gestiona la publicitat.

Sr. Molina:  A l’equip de govern li consta que és un tema de comú preocupació de tots els 
grups municipals.
Les tanques publicitàries, en el passat, la Corporació havia enfocat des de dues vies. La via 
de l’acció publicitària i la via de l’acció urbanística. La infracció publicitària que es del que 
tracten aquestes sentències que s’han rebut recentment, i hi havia un canal més definitiu que 
era la disciplina urbanística, la tanca que és el que després actua com a suport publicitari.
Quant a l’actuació de caràcter  publicitari,  l’Ajuntament va posar una sèrie de sancions a 
empreses anunciants que incomplien l’ordenança municipal de publicitat. Hi va haver unes 
sentències  favorables  en  primera  instancia,  i  en  segona  instancia  hi  ha  hagut  unes 
sentències parcialment favorables, en el sentit de què dona la raó a l’Ajuntament en la via de 
la sanció que ha seguit, però no en el fet d’haver procedit contra l’empresa anunciadora, i no 
contra l’empresa que comercialitzava el suport publicitari.
Aquesta via torna a estar oberta tramitant-la de manera correcta, que és el que faran els 
serveis de la casa.
La via urbanística, ara mateix, és un poc més complexa pel PGOU. Es a dir, les infraccions 
urbanístiques que es varen obrir, ho varen ser a l’empara del PGOU de 2009 que no està en 
vigor, i el PGOU de 1987 no recull amb suficient claredat el tractament d’aquests medis, com 
per poder procedir urbanísticament. L’actuació correcta ja s’ha començat a fer pels tècnics de 
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la casa, i és fer caducar els expedients que s’havien incoat, i en el moment que hi hagi un Pla 
General nou, si segueix havent-hi tanques es tornaran a incoar aquests expedients.
L’altra part important que té a veure amb publicitat en el municipi, és la pròpia gestió dels 
espais publicitaris que posa a disposició de les empreses.  Es va comunicar a l’empresa 
explotadora que el dia 30 de juny venç la seua concessió, i s’està treballant en la redacció 
del plec.

Sr. Garriz:  Entén que aquesta documentació que s’està generant per a la licitació estarà a 
disposició en la Comissió corresponent.
En aquelles tanques que estan en sòl rústic, entén que allí no hi hauria lloc al desistiment i la 
caducitat.  Els  agradaria  saber  dels  expedients  d’infracció  urbanística  quants  estan  en 
aquesta situació, quants aniran endavant i quants quedaran en suspens.

Sr. Molina:  Té raó hi ha un cas particular dins de tots aquests expedients, que són els que 
estan terreny rústic, que el PGOU de 1987 sí que prohibeix. En això se seguirà actuant, no li 
pot dir el nombre ara però se li facilitarà des del departament d’Urbanisme.

6.6.- Moció del grup municipal EPIC, de control sobre la Regidoria de Cultura.

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 LA CONCEJALÍA DE CULTURA

Esta  moción  pretende  conocer  las  intenciones  de  este  equipo  de  gobierno  en 
relación a diversos aspectos relacionados con el Departamento de Cultura, entre otros:

· Programación prevista en el centro cultural Can Ventosa.

· Proyectos a realizar en el centro artesanal Sa Pedrera.

· Acciones destinadas a recuperar la Memoria Histórica: actos y rutas.

· Relación de nuevos espacios culturales (si los hubiera).

· Acciones a realizar en los bienes declarados Patrimonio de la Humanidad.

Así mismo, esta moción pretende conocer la situación de la subvención de 600.000 
€ solicitada a la Fundación para la Cultura y el Turismo de las Illes Balears (FUNDATUR).

Eivissa, a 25 de Enero de 2016
Antonio Villalonga Juan”
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Intervencions:

Sr. Villalonga:  El motiu de la moció és conèixer quines són les intencions, per a aquest any, 
de  la  Regidoria  de  Cultura en  relació  als  actes que volen  efectuar.  També com està la 
situació de la subvenció de FUNDATUR?
Quantes obres de teatre es faran en català aquest any?
Quins actes destinats a la memòria pensen fer?
Com es troba la subvenció en relació a programa platea?

Sra. Marí:  Té interès en saber com es troba la subvenció dels 600.000 euros.

Sr. Tur Cardona:  La programació prevista en el centre cultural de Can Ventosa. Està en el 
flyer que l’h entrega.
Sobre Sa Pedrera. Estan esperant que els artesans comuniquin quin és el projecte anual que 
tendran.
Quan als actes sobre la Memòria Històrica, segueixen treballant amb les iniciatives que volen 
portar a terme, s’estan concretant, però encara no hi ha un programa elaborat. Ja va dir en el 
Ple d’octubre que seria una memòria de tot el que va ocórrer a l’Illa.
Quant  a les accions en els  bens  Patrimoni,  torna al  Ple  d’octubre i  allí  li  va detallar  un 
calendari bastant extens, que no li tornarà a repetir perquè segueix sent igual.
Respecte a la subvenció de FUNDATUR, no és un sou garantit. FUNDATUR decidirà si ho 
dona o no. L’únic que demanaven era un projecte, l’anterior equip de govern en va presentar 
un, i l’actual un altre. D’una reunió que hi ha avui a Palma, sortiran els projectes que optaran 
a les subvencions.
Sobre la subvenció de platea, són ajudes segons les obres que es programen, i segons la 
taquilla que es fa, per la qual cosa no es pot quantificar quin serà el benefici de l’Ajuntament.

Sr. Villalonga:  Esperen que de seguida que es reuneixi FUNDATUR, conèixer que passarà 
amb la subvenció que s’havia demanat per crear espais culturals, que al final no tinguin ni 
espais culturals ni sous.

Sr. Tur Cardona:  En la intervenció del Sr. Villalonga, dona a entendre que la culpa serà de 
l’equip de govern. Insisteix la culpa serà de FUNDATUR que és qui decideix. Quan es varen 
demanar els espais culturals, aquests diners tampoc estaven garantits.

7è. Precs i preguntes :

7.1.- Sra. Marí:  Pregunta. 1. Quin mètode s’ha utilitzat per escollir el nou responsable del 
Servei a domicili?
Prec:  1.  Avui  en  aquest  Ple  s’han  fet  comentaris  molt  ofensius  i  molt  inapropiats.  Els 
comentaris  que  s’han  fet  són  lo  pitjor  de  lo  pitjor.  D’aquesta  forma  el  consens  no 
s’aconseguirà i no l’hi agradaria haver de recordar qui està imputat i qui no.

7.2.- Sr. Tur Ripoll:  Preguntes: 1. Hi ha alguna cosa prevista per Eivissa Crea?
2. S’ha mantingut alguna reunió amb el SOIB o s’ha firmat algun conveni per formació?
3. S’ha mantingut alguna reunió o s’ha firmat algun conveni per comerç?
4. Amb la reunió amb Air Europa, qui era el representant de la companyia i qui va participar 
en aquesta reunió?
5. Se sap l’oferta formativa del SOIB? I, quina part de l’oferta formativa es pot executar a 
Eivissa, amb les homologacions que hi ha en els centres?
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7.3.-  Sr.  Garriz:  Pregunta:  1.  A  data  de  la  signatura  del  Decret  de  retirada  d’armes  a 
diferents agents, quants policies faltaven per fer el reconeixement psicotècnic?

7.4.- Sr. Flores:  Pregunta: 1. No li han entregat l’estudi de mobilitat. El tenen fet?

7.5.- Sr. Minchiotti:  L’Ajuntament d’Eivissa va presentar a FITUR el projecte Eivissa Salut, 
que promouen empreses privades amb les quals col·labora l’Ajuntament, per atreure visitants 
que pretenen fer-se algun tractament metge o estètic:
Preguntes: 1. Té l’Ajuntament algun tipus de conveni per promocionar empreses privades o 
centres de salut en concret?
2. Comparteix Guanyem aquest tipus de promoció turística, en que l’Ajuntament presta els 
seu recolzament institucional a empreses privades?
3.  No és contradictori  que el  Sr.  Ribas  subscrigui  el  manifest  firmat,  en el  seu dia,  per 
Guanyem Eivissa, on es deia que Eivissa viu molt lluny del luxe fictici, i ara va a FITUR i ho 
ven d’aquesta manera?
4. Quin és el motiu de que el Sr. Ribas estigués a FITUR si hi havia la Regidora correponent i 
el Tinent d’Alcalde substituint l’Alcalde?
5.  Sismotur  és  el  projecte  de  senyalització  de  Dalt  Vila  amb  codis  QR.  Volen  deixar 
constància del  mal  estar  del  grup popular.  És  veritat  que s’ha  presentat  aquest  projecte 
sense debatre’l prèviament per la Junta Rectora del Consorci? I més quan l’adjudicació del 
contracte no està en el perfil del contractant ni en el llistat de contractes menors.
6. En què consistia el quid eròtic que l’Ajuntament, dins de la promoció turística, va repartir 
com a imatge del municipi a FITUR?

7.6.- Sr. Villalonga:  Pregunta: 1. La moció del TTIP d’avui, l’han presentat PSOE i Guanyem 
o només Guanyem?
Prec: Torna a demanar si poden pintar la línia groga de l’Avda. Santa Eulària cantonada Joan 
Castelló.

Sr. Molina:  Contesta verbalment a la pregunta 1 del Sr. Tur Ripoll. Hi ha un acord amb el 
Consell Insular, de fet en els pressupostos ha inclòs una partida, que s’haurà de convenir 
amb el projecte Eivissa Crea, per un import de 50.000 euros per aquest any.
Vol aclarir que qui substituïa a l’Alcalde, en els actes oficials de FITUR, era el Sr. Ribas. Ell 
tenia una reunió d’un altre tema, relacionat amb tecnologies, que coincidia en el temps, però 
que no es desenvolupava realment a FITUR. Després si hi va passar per donar un cop de ma 
a l’estand. Les accions en les quals va participar varen ser les que tenen a veure amb el 
Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat.

Sr.  Ribas:  Demana  disculpes  al  Partit  Popular  per  si  s’ha  ofès.  Estava  dins  d’una 
argumentació i igual que ha nomenat altres zones d’Europa, ha nomenat el País Valencià. El 
PP li ha contestat i després ha fet un acudit, però el retira.
Contesta verbalment a la pregunta de la Sra. Marí.  S’ha substituït la coordinadora perquè 
estava de baixa i l’altre d’excedència. Li explicarà amb més detall com s’ha fet, perquè no té 
les dades.
En relació  a la  pregunta  4 del  Sr.  Minchiotti,  ja  li  ha contestat  el  Sr.  Molina,  estava en 
representació de l’Alcalde perquè aquest estava de baixa per paternitat.
Respecte a les preguntes 2 i 3 del Sr. Minchiotti,prepararan les respostes i li contestarà la 
Sra. Corral que és la regidora de Turisme.

Sra. Torres:  Contestació verbal a la pregunta del Sr. Garriz. En falten quatre, perquè tres 
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estaven de baixa i un d’excedència. Ara s’estan reincorporant i les passaran.

Sr. Hinojo:  Contesta verbalment a la pregunta del Sr. Flores. Per desgracia les coses no van 
tan  ràpides  com  voldrien.  L’estudi  està  en  marxa  i  tindrà  els  primers  avanços  i  dades 
concretes a primer de mes.

Sra. Corral:  Contestarà per escrit.

Sr.  Molina:  Ara es contestaran les preguntes formulades amb 48 hores  d’antelació a la 
celebració d’aquest Ple.

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

 “PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL 
MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA, 

PARA SER CONTESTADAS EN LA PRÓXIMA SESIÓN PLENARIA.

Preguntas que formula D. Antonio Villalonga Juan, p ortavoz 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 al reparto de la Publicidad Institucional para este 2016:

a. ¿Qué valores del OJD de 2015, se han utilizado para los siguientes medios?

i.Diario de Ibiza.

      ii. Periódico de Ibiza.

     iii. El mundo.

b. ¿Qué valores del EGM de 2015, se han utilizado para los siguientes medios?

i. Radio Ibiza Ser

      ii. Onda Cero

     iii. COPE.

c. ¿Qué coste anual para este Ayuntamiento tiene la obtención de datos del IBES?

2. ¿En que estado se encuentra la redacción de un articulado sobre las actuaciones de 
músicos en la vía pública, tal y cómo se aprobó en el Pleno del 26 de noviembre de 
2015?

3. ¿En  que  estado  se  encuentra  la  redacción  de  un  articulado  sobre  la  normativa 
adecuada para regular el uso de los espacios privativos en la vía pública, tal y cómo 
se aprobó en el Pleno del 26 de noviembre de 2015?

Eivissa, a 25 de Enero de 2016
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Fdo. Antonio Villalonga Juan”

Contestació escrita del Tinent d’Alcalde d’Hisenda i Administració Municipal, Sr. Molina, del 
tenor literal següent:

“En resposta a les seves preguntes se li fa saber:

1.  La  OJD  que  s’ha  fet  servir  és  la  darrer  publicada  al  web  oficial  d’aquesta  entitat, 
corresponent al període juny 2014-juliol 2015.
L’EGM que s’ha fet servir és el que s’ha trobat disponible en el moment de l’elaboració del 
pla i que correspon al període juny 2014-maig 2015.
S’ha tingut accés a l’estudi de l’IBES referent a la Televisió d’Eivissa i Formentera. No es 
disposa d’un pressupost per a l’Ajuntament d’Eivissa donat que el Consell està estudiant la 
contractació d’aquest estudi i la possible cessió de dades als ajuntaments de forma gratuïta.

2 i 3. La redacció d’aquestes dues ordenances s’ha encarregat als serveis tècnics municipals 
però encara no ha començat donat que existeixen ara mateix altres prioritats en les que 
s’està treballant intensament per poder dur-les a ple abans de la temporada d’estiu. Tal i com 
es va parlar al debat plenari del 26 de novembre, aquestes dues ordenances són projectes 
per dur endavant durant la legislatura i no a curt termini.

Alfonso Molina,
Tinent d’Alcalde d’Hisenda i Administració Municipal.
Eivisa, 27 de gener de 2016”

Igualment el Sr. Molina, i en relació a la sol·licitud reiterada de còpia d’actes de la Comunidad 
de Propietarios del CETIS, fa entrega de les que encara no se li havien entregat una vegada 
han pogut ser localitzades.

7.8.- Preguntes escrites de la regidora 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 28 de gener de 2016, la següent

PREGUNTA

Quantes persones de l'Ajuntament d'Eivissa han assistit a l'edició d'enguany de FITUR, amb 
indicació del dia de partida i retorn a Eivissa de cadascuna d'elles, amb quins costos i quines 
reunions i trobades s'han mantingut allí?

Sgt. VIRGINIA MARÍ RENNESSON
PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

AJUNTAMENT D'EIVISSA”

Contestació escrita de la Regidora de Turisme i Comerç, Sra. Corral, del tenor literal següent:

“En relació al  vostre escrit  de data 25 de gener  de 2016, on demaneu informació sobre 
quantes persones de l’Ajuntament d’Eivissa han assistit a l’edició d’enguany a FITUR, amb 
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indicació dels dies de partida i retorn a Eivissa de cadascuna d’elles, quins costos i reunions i 
trobades s’han mantingut allí, us informem del següent:

Van assistir cinc persones:
Gloria Corral Joven, i Tomàs París Hidalgo, partida dimarts 19 gener i retorn diumenge 24 de 
gener. import: 162,00 €

-Bono Hotel Gloria (5 nits) import: 656,10 €
-Bono Hotel Tomás (5 nits) import: 619,65 €

total: 1.437,75 €

-Ildefonso Molina Jiménez, Milena Herrera García i Joan Ribas Escandell
-partida dimecres 20 de gener import: 132,66 €
i retorn el divendres 22 de gener import: 172,72 €

Bo Hotel lldefonso: import: 294,10 €
Bo Hotel Milena: import: 294,10 €
Bo Hotel Joan: import: 294,10 €

total: 1.187,68 €

Calendari cites FITUR:
S’anoten les mes importants, tot i això que es va atendre l’estand diàriament amb horari des 
de les 10 h. fins les 18 h.

Dimarts 19: 09:15 h. fins les 19:15 h. Assistència al Foro Exceltur (Gloria i Tomàs)

Dimecres 20: Reunions amb diferents agencies i entitats.
13,00 h.:  Entrega Certificació  ISO 9001 –  Eiviluxury,  amb presencia  de  l’ambaixador  de 
Noruega.
20,30 h.: Presentació Vídeo Modal Adlib.

Dijous 21: 09,00 h. a 11,15 h.: Esmorzar d’inspiració digital, (Think Travel Google), Alfonso i 
Tomàs
Reunions amb diferents agencies, tour operadors, entre ells Hotelbeds, Bedsonline.
13,00 h. Presentació del Ibiza gay Pride, (Joan Ribas) 
15,00 h. a 16,00 h.: Presentació Turisme de Salut (Joan Ribas)
16,00 h. a 18,00 h.: Assistència presentació Guia “Camino de Santiago para todos” (Joan 
Ribas)
20,30 h.: Nit “Q” entrega Qualitat Policlínica del Rosario. Ajuntament de Madrid

Divendres 22:
10,00 h.: Assemblea General Grups Ciutats Patrimoni (Comissió executiva del Grup) (Alfonso 
Molina)
10,45 h.: Reunió de l’Assemblea d’Alcaldes del Grup (Alfonso Molina)
11,30 a 12,30 h.: Firma Conveni Paradors (Alfonso Molina)
12,00 a 13,00 h.: Presentació SISMOTUR (Joan i Gloria)
13,00 a 14,00 h.: Presentació del Pla d’Acció 2016 amb Turespaña/grup ciutats i nova Web i 
App Ciutats Patrimoni de la Humanitat amb PREDIF.
14,30 a 16,00 h.: Dinar dels Alcaldes i
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La regidora de turisme va mantenir reunions en diferents empreses i agencies.

Dissabte 23:
10,00 h., 18,00 Degustació de Productes d’Eivissa i atenció al mostrador informatiu de la 
ciutat d’Eivissa.

Diumenge 24:
10,00 h. a 15 h. Degustació de Productes d’Eivissa i atenció al mostrador informatiu de la 
ciutat d’Eivissa.
13,00 Assistència a la Presentació de la prova esportiva Milla de Ibiza

Restam a la vostra disposició per a qualsevol dubte que tengueu.

Cordialment,

Gloria Corral Joven
Regidora de Turisme i Comerç
Eivissa, 27 de gener de 2016”

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