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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. 4/16, ordinària de data 31 de març.

 Acta núm. 5/16, extraordinària de data 14 d'abril.

2n. Designació de membres  de Meses Electorals per a les eleccions al Congrés de Diputats 
i al Senat del dia 26 de juny de 2016.

3r. Proposta d'acord d’aprovació de l'excedent de recaptació anual del servei de regulació i 
control d'estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública (ORA) període 1 de 
març de 2015 a 29 de febrer de 2016 (Exp. relacionat 5683/2016).

4t. Proposta d’aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària núm. MP Ord 
5/2016 crèdit extraordinari (Exp. relacionat 8059/2016).

5è. Proposta d’aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària núm. MP Ord 
6/2016 transferència crèdit diferent àrea de despesa (Exp. relacionat 8341/2016).

6è. Proposta d’aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària núm. MP Ord 
7/2016 crèdit extraordinari i suplement de crèdit (Exp. relacionat 8424/2016).

7è.  Proposta  d’aprovació  de  l'anul·lació  de  drets  reconeguts  d’exercicis  tancats. 
EXP.BAJ.ING.ORD 1/2016 (Exp. relacionat 7928/2016).

8è. Proposta d'acord en relació a l'actualització del règim de càrrega i descàrrega i tarifa 
única del sector del taxi a l’illa d’Eivissa (Exp. relacionat 6657/2016).

9è. Mocions amb proposta d'acord:

 1.  Moció  del  grup  municipal  Popular,  amb  proposta  d'acord,  per  a  l'arranjament 
integral de carrers del municipi.

 2. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per fer públics a través 
del portal de transparència els resultats del seguiment i control de les concessions 
administratives.

 3. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, sobre el moll nord del 
Port  d'Eivissa, la confraria de pescadors, l'accés a la zona portuària per a veïns i 
comerciants i el tancament de la zona d'es Martell.

 4.  Moció  del  grup municipal  Popular,  amb proposta  d'acord,  per  instar  al  Consell 
Insular a que notifiqui a l'Ajuntament l'acord de finançament dels PIOS.

 5. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per renegociar el conveni 
amb l'Institut Balear de l'Habitatge per a la cessió de sis habitatges de protecció oficial 
a l'Illa de Mallorca.

 6.  Moció  del  grup  municipal  Popular,  amb  proposta  d'acord,  per  reservar  un 
percentatge  dels  contractes  públics  a  favor  dels  centres  especials  d'ocupació  i 
empreses d'inserció.

 7. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per a la dissolució urgent 
de l'empresa IMVISA.



Secretaria General

 8. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal  que l'Ajuntament 
acordi efectuar la revisió dels Plans Especials de Protecció i Reforma Interior de Sa 
Penya-La Marina-Ensanche i Dalt Vila-Es Soto, en el termini màxim de sis mesos.

 9. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal  que l'Ajuntament 
sol·liciti a l'Autoritat Portuària de Balears diferents qüestions sobre l'estació marítima 
de Botafoc,  i  que l'Ajuntament  acordi  redactar,  en el  termini  màxim d'un mes,  un 
informe jurídic sobre la preceptiva redacció del Pla Especial del Port.

 10. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal que l'Ajuntament 
efectuï la liquidació del contracte de licitació amb l'empresa "Park Control 2000 S.L.", 
en un termini màxim de tres mesos.

 11. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal que l'Ajuntament 
acordi  adquirir,  en  el  termini  màxim de  sis  mesos,  la  quantitat  mínima  de  dotze 
desfibriladors  externs  semiautomàtics,  per  a  la  seua  distribució  entre  diferents 
dependències municipals y/o establiments privats.

10è. Decrets i comunicacions:

 1. Donar compte del Decret d’aprovació de modificació de crèdits per transferències 
núm.4/2016 (Decret núm.2016-2316).

 2.  Donar  compte  del  Decret  d’aprovació  de  factures  amb  nota  d’Objecció 
Exp.Obj.Ord.2/2016 (Decret núm. 2016-2634).

 3.  Donar  compte  de  l’execució  del  Pressupost  1r  Trimestre  exercici  2016  (Exp. 
relacionat 7887/2016)

 4. Donar compte del període mitjà de pagament (PMP) referit al 1r Trimestre exercici 
2016  (TESINF2016/036  PERIODO  MEDIO  PAGO  1T  2016).(Exp.  relacionat 
8005/2016).

 5. Donar compte de l’informe de morositat corresponent al 1r Trimestre exercici 2016 
(TESINF2016/037  INFORME  MOROSIDAD  TESORERIA  E  INTERVENCION  1T 
2016).(Exp. Relacionat 8005/2016).

11è. Mocions sense proposta d'acord:

 1. Moció del grup municipal Popular, de control, sobre l'inici del nou servei de recollida 
i neteja viària.

 2. Moció del grup municipal EPIC, de control, sobre l'accés a la Marina.

12è. Precs i preguntes.

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  CELEBRADA,  AMB  CARÀCTER  ORDINARI,  PER  L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 30 DE MAIG DE 2016.

ASSISTENTS:

Sr. Alcalde-President:



Secretaria General

Sr. Rafael Ruiz González

Srs. Regidors:

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

Srs. que falten amb excusa:

Sra. María Fajarnés Ribas

Secretari-Acctal.:

Sr. Joaquim Roca Mata

Interventora-Acctal:

Sra. Carmen Fuster Ferrer

ACTA NÚM. 7/16

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

Actua de secretari el Lletrat de la Corporació que subscriu.

Sr. Ruíz: Abans de començar volia aprofitar per donar el recolzament d’aquesta Corporació 
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al treballadors del diari “El Mundo”, que es troben en una situació laboral força delicada. 

DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA

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

Per unanimitat s’acorda l’aprovació de les Actes anteriors, núm. 4/16, ordinària de data 
31 de març i 5/16, extraordinària de data 14 d’abril.

2n.  Designació  membres  Meses  Electorals,  Eleccions  al  Congrés  de  Diputats  i  al 
Senat, 26 de     juny de 2016:

De conformitat amb l’art. 26 de la Llei Orgànica de Règim General Electoral 5/1985, de 
19 de juny, es procedeix al sorteig dels membres de Meses Electorals.

El sorteig s’efectua per sistema aleatori amb aplicació informàtica, prèvia introducció 
d’un número de tres xifres proposat per tres regidors. Igualment, per unanimitat s’acorda que, 
en  el  cas  d’haver  de  fer  més  nomenaments  per  malaltia,  absència  o  qualsevol  altra 
circumstància,  es  designaran  les  persones  que  la  pròpia  aplicació  informàtica  triï  a 
continuació dels designats en el primer sorteig, amb el mateix mecanisme i dades d’iniciació.

A  continuació  es  procedeix  a  la  realització  del  sorteig  i  a  la  impressió  de  les 
notificacions a les persones designades per formar part de les meses electorals. 

3r.  Proposta  d'acord  d’aprovació  de  l'excedent  de  recaptació  anual  del  servei  de 
regulació i control d'estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública 
(ORA) període 1 de març de 2015 a 29 de febrer de 2016 (Exp. relacionat 5683/2016):

Donat compte del dictamen del tenor literal següent:

“Debatuda la proposta d’acord d’Aprovació excedent  Recaptació anual Servei Regulació i 
Control Estacionament Vehicles amb limitació horària a la via pública (ORA),  amb 5 vots a 
favor  (3  vots  Grup  Municipal  Socialista  i  2  vots  Grup  Municipal  Guanyem  Eivissa)  i  4 
abstencions (3 vots Grup Municipal Popular de la Ciutat d’Eivissa i 1 vot del Grup Municipal 
Movimiento  Ciudadano  Epic  Eivissa),  es  proposa  al  Ple  de  la  Corporació,  l’adopció  del 
següent acord:

“PROPOSTA D’ACORD AL PLE DE LA CORPORACIÓ

ASSUMPTE:  APROVACIÓ  EXCEDENT  RECAPTACIÓ  ANUAL  SERVEI  REGULACIÓ  I 
CONTROL ESTACIONAMENT VEHICLES AMB LIMITACIÓ HORÀRIA A LA VIA PÚBLICA 
(ORA) PERÍODE 1 DE MARÇ DE 2015 A 29 DE FEBRER DE 2016.-
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Donat  compte  de  l’escrit  i  factura  presentats  per  l’empresa  ESTACIONAMIENTOS  Y 
SERVICIOS SAU referents al cànon variable de l’excedent corresponent al període de l’1 de 
març de 2015 al 29 de febrer de 2016, del servei de regulació i control de l’estacionament de 
vehicles amb limitació horària a la via pública, per import de 259.885,88 €.
Vist que la clàusula tercera del contracte signat amb la concessionària en data 27 de febrer 
de 2013 estableix:
“.... Siempre que hayan transcurrido doce meses de prestación del servicio contados a partir  
de la fecha de la firma del Acta de inicio, se realizará una liquidación anual de los ingresos  
del  servicio.  A  tal  efecto  el  adjudicataria  presentará  al  Ayuntamiento,  dentro  del  mes  
siguiente, la documentación que se relaciona a continuación:

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

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

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

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

I vistos els informes emesos per Tresoreria, per la Tècnica de Mobilitat i per la Intervenció de 
Fons.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:

ACORDS
PRIMER.- Aprovar el cànon de l’excedent variable corresponent al període de l’1 de març de 
2015 al 29 de febrer de 2016, del servei de regulació i control de l’estacionament de vehicles 
amb limitació horària a la via pública, per import de 259.885,88 €.
SEGON.- Autoritzar i  disposar una despesa per import de 259.885,88 € (IVA inclòs) amb 
càrrec  a  la  partida  13300-22799  “Treballs  altres  empreses  servei  O.R.A.”  del  vigent 
Pressupost Ordinari de la Corporació.
TERCER.- Reconèixer l’obligació i  ordenar el  pagament per import de 259.885,88 € (IVA 
inclòs) a favor de la concessionària ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SAU.
Eivissa. EL  REGIDOR  DELEGAT  DE  MOBILITAT (Document  signat  electrònicament  al 
marge)”

EL PRESIDENT, LA SECRETARIA
DELEGADA

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

Intervencions:



Secretaria General

Sr. Molina: Es tracta de realitzar l’aplicació de la prima que té l’empresa de regulació de 
l’estacionament,  en  funció  de  la  recaptació.  Es  fa  d’acord  amb  el  que  fixa  el  plec  del  
contracte. Hi ha una sèrie d’indicadors que revisen els tècnics de la casa, i en funció d’això 
apliquen  uns  percentatges,  quant  a  l’excedent,  que  donen  com  a  conseqüència  que 
l’empresa cobraria addicionalment per als seus serveis, entre l’1 de març de 2015 i el 29 de 
febrer de 2016, 259.885,88 euros, com a prima per la recaptació de la zona blava.

Sra. Marí: Excusa l’assistència de la regidora Sra. Fajarnés.
El seu vot serà d’abstenció donat que és un tema que correspon a l’equip de govern.

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

4t. Proposta d’aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària núm. MP 
Ord 5/2016 crèdit extraordinari (Exp. relacionat 8059/2016):

Donat compte del dictamen del tenor literal següent:

“Debatuda  la  proposta  d’aprovació  inicial  Expedient  Modificació  Pressupostària  núm.  MP 
Ord. 5/2016 Crèdit Extraordinari, amb 5 vots a favor (3 vots Grup Municipal Socialista i 2 
vots Grup Municipal Guanyem Eivissa) i 4 abstencions (3 vots Grup Municipal Popular 
de la Ciutat d’Eivissa i 1 vot del Grup Municipal Movimiento Ciudadano Epic Eivissa), 
es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:

“PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE DE LA CORPORACIÓ

ASSUMPTE: APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 
MP ORD 5/2016  BAIX  LA MODALITAT  DE CRÈDITS  EXTRAORDINARIS  FINANÇATS 
AMB  EL  ROMANENT  DE  TRESORERIA  QUE  AFECTA  AL  VIGENT  PRESSUPOST 
ORDINARI DE LA CORPORACIÓ.

Vista la necessitat de consignar crèdit en l’estat de despeses de l’exercici 2016 per dur a 
terme obres de sanejament subvencionades per import de 300.000,00 € pel Consell Insular 
d’Eivissa,  així  com  altres  obres  de  reposició  dels  carrers  del  municipi,  que  no  poden 
demorar-se fins l’exercici següent, i per les quals no existeix, actualment, crèdit pressupostari 
adequat i suficient, segons el següent detall: 

CONCEPTE IMPORT
Projecte renovació sanejament Cr Sa Creu 421.663,16
Projecte remodelació Cr Barcelona 414.185,93
Reposició paviment i senyalització carrers del municipi 700.000,00

Donat  que  es  disposa  de  romanent  líquid  de  Tresoreria  segons  els  estats  financers  i  
comptables de la Liquidació de l’exercici anterior.
Vistos els informes emesos per Secretaria i la Intervenció de Fons.
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Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent:

ACORD:

PRIMER.- Aprovar, amb caràcter inicial, l’expedient de modificació pressupostària núm. MP 
ORD  5/2016  baix  la  modalitat  de  crèdits  extraordinaris  finançats  amb  el  romanent  de 
tresoreria,  que afecta  a  les partides  del  vigent  Pressupost  Ordinari  de  la  Corporació,  en 
l’estat d’ingressos i despeses, que es detallen a continuació: 

ESTAT DE DESPESES
APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT

15320-61901 INVERSIÓ REPOSICIÓ VIES PÚBLIQUES 700.000,00

16100-61900
INVERSIÓ REPOSICIÓ AIGUA Y SANEJAMENT 
(PIOS) 535.849,09

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 1.235.849,09

FINANÇAMENT DE L’EXPEDIENT

87000
ROMANENT TRESORERIA DESPESES 
GENERALS 1.235.849,09

TOTAL FINANÇAMENT 1.235.849,09

SEGON.- Exposar al públic l’expedient aprovat durant el termini de 15 dies hàbils des de la 
publicació de l’anunci corresponent en el BOIB, perquè els interessats que assenyala l’article 
170.1 del TRLRHL puguin presentar al·legacions dins aquest termini i pels motius relacionats 
en el punt 2 del mateix article. 

Si durant el termini indicat no es produeixen al·legacions ni reclamacions, l’aprovació inicials 
s’elevarà a definitiva, sense necessitat d’adoptar un nou acord. Es publicarà en el BOIB el 
resultat de la modificació pressupostària aprovada definitivament.
Eivissa.  EL TINENT  D’ALCALDE  DELEGAT DE  L’ÀREA ECONÒMICA,(document  signat 
electrònicament al marge)”

EL PRESIDENT, LA SECRETARIA
DELEGADA

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

Intervencions:

Sr. Molina: El romanent de tresoreria de les corporacions municipals es pot aplicar en tres 
casos taxats per la llei, un dels quals és la realització de projectes d’ampliació de les partides 
d’inversió, associats a projectes d’inversió financerament sostenible. Es determina també un 
límit,  quant a la quantitat  que es pot destinar a aquestes inversions,  que és d’1.241.199 
d’euros,  dels  quals  porten  una  proposta  d’assignació  d’1.235.848  d’euros,  que  es 
correspondrien amb el finançament dels PIOS. Aquesta corporació va elegir dos projectes 
que tenen un cost un poc major per a l’Ajuntament, però donat que són projectes que pensen 
que són claus, perquè tenen a veure amb la renovació d’infraestructures de sanejament i 
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remodelació de carrers de La Marina, i temes relacionats amb la pavimentació i senyalització 
de carrers del municipi, es va considerar adequat elegir aquests projectes.

Sr. Minchiotti: S’abstendran perquè és decisió de l’equip de govern.
Aquestes  actuacions  les  fan  aplicant  una  previsió  d’una  capacitat  de  finançament  del 
pressupost d’aquest any, que passarà si l’execució pressupostària no surt com es preveu?
Veient l’execució pressupostària del primer trimestre, de moment no surten els números.
Esperen que això es recondueixi durant l’any, com diuen els informes, i aquesta capacitat de 
finançament que han previst i que apliquen, s’acabi complint i tanquin l’any com toca.

Sr.  Molina: Durant  el  primer  trimestre  els  ingressos  són  escassos.  Tots  els  padrons 
s’incorporen en el  tercer trimestre,  que és quan es posen al  cobrament  els rebuts de la 
recaptació voluntària, que són els principals ingressos que rep l’Ajuntament, on evidentment 
hi haurà un excedent de recaptació que cobrirà de sobres les despeses.
No tenen cap preocupació, i a partir d’aquí que ningú pateixi que l’any que ve l’estabilitat 
pressupostària seguirà garantida.

Sr. Minchiotti: Troben a faltar alguna política de prevenció, via fons de reserva, via fons de 
contingència, via ampliació de determinades partides, per poguessin intentar tenir controlada 
la inestabilitat pressupostària.
Esperen que l’execució pressupostària  els hi  generi  una petita preocupació al  principi  de 
l’any, però que aquesta preocupació es vagi dilucidant a mesura que va passant l’any.
S’abstendran  perquè  és  la  decisió  de  l’equip  de  govern  d’aplicar  aquesta  capacitat, 
suposada, de finançament que tendran a final d’any a aquests projectes.

Sr.  Molina: La  ciutadania  d’Eivissa  és  complidora  en  el  pagament  dels  seus  impostos 
sempre. El pressupost d’aquest any s’executarà, la capacitat de finançament es mantendrà, 
l’estabilitat pressupostària es mantendrà.

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

5è. Proposta d’aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària núm. MP 
Ord 6/2016 transferència crèdit diferent àrea de despesa (Exp. relacionat 8341/2016):

Donat compte del dictamen del tenor literal següent:

“Debatuda  la  proposta  d’aprovació  inicial  Expedient  Modificació  Pressupostària  núm.  MP 
Ord. 6/2016 Transferència Crèdit diferent àrea de despesa, amb 5 vots a favor (3 vots Grup 
Municipal Socialista i 2 vots Grup Municipal Guanyem Eivissa) i 4 abstencions (3 vots Grup 
Municipal Popular de la Ciutat d’Eivissa i 1 vot del Grup Municipal Movimiento Ciudadano 
Epic Eivissa), es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:

“PROPOSTA DEL TINENT D’ALCALDE DELEGAT DE L’ÀREA ECONÒMICA
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ASSUMPTE:  EXPEDIENT  DE  MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  NÚM.  6/2016  PER 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT ENTRE PARTIDES DE DIFERENT ÀREA DE DESPESA 
QUE AFECTA AL PRESSUPOST ORDINARI VIGENT DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA.

Vista l’existència de diverses despeses i projectes que no poden demorar-se fins l’exercici 
següent, per als quals no existeix, actualment, crèdit pressupostari adequat i suficient i que 
es detallen a continuació:

CONCEPTE IMPORT
Remodelació Casal de Dones (Sa Colomina) 100.000,00
Equipament i instal·lacions Can Tomeu 16.300,00
Condicionament terrassa C19 14.000,00
Impermeabilització graderies Estadi Can Misses 129.159,20
Il·luminació pistes esportives Sa Bodega 18.000,00
Escola de Vela 16.303,40

SUMA 293.762,60

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent 

ACORD:

PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 6/2016 per transferències de 
crèdit  entre  partides  de  diferent  àrea  de  despesa  que  afecta  a  les  partides  del  vigent 
Pressupost Ordinari de la Corporació que es detallen a continuació:

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT

APLICACIÓ DENOMINACIÓ AUGMENT DISMINUCIÓ

23202-63200 Remodel.Casal de Dones (Sa Colomina) 100.000,00

33700-62300 Maquinària i instal·lacions Joventut 16.300,00

33700-63200 Inversió reposició edificis Joventut 14.000,00

34000-61900 Inversió reposició instal. esportives 163.462,60

13400-60900 Altres inversions mobilitat 293.762,60

TOTAL AUGMENTS I DISMINUCIONS 293.762,60 293.762,60

SEGON.- Exposar al públic l’expedient aprovat durant el termini de 15 dies hàbils des de la 
publicació de l’anunci corresponent al BOIB, perquè els interessats que assenyala l’article 
170.1 del TRLRHL puguin presentar al·legacions dins aquest termini i pels motius relacionats 
en el punt 2 del mateix article.
Si durant el termini indicat no es produeixen al·legacions  ni reclamacions, l’aprovació inicial 
es convertirà en definitiva, sense necessitat d’adoptar un nou acord. Es publicarà en el BOIB 
el resultat de la modificació pressupostària aprovada definitivament.
Eivissa.  EL TINENT D’ALCALDE DELEGAT DE L’ÀREA ECONÒMICA (Document  signat 
electrònicament al marge)”

EL PRESIDENT, LA SECRETARIA
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DELEGADA

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

Intervencions:

Sr.  Molina: En  el  punt  anterior  han  aprovat  un  pressupost  de  700.000  euros  per  a 
pavimentació i senyalització, associat als projectes de reordenació del tràfic de la ciutat, que 
varen esperar a executar-los a tenir un informe quant a l’impacte en la mobilitat dels canvis 
de direcció  de les avingudes,  la  qual  cosa ocasionava la  possibilitat  de què no tots  els 
projectes estiguessin acabats a la finalització d’aquest exercici, la qual cosa feia convenient 
convertir-los en projectes plurianuals. La manera de fer això ha set traslladar-los a la part de 
finançament, relacionada amb la inversió financerament sostenible, que els deixarà un crèdit 
d’inversió d’una quantitat que comencen a aplicar ara, i que destinen a una sèrie de projectes 
dels molts als que es podria haver destinat.

Sra. Marí: S’abstendran, perquè creuen que és una decisió de l’equip de govern.
Li preocupava, en principi, que haguessin tret els diners de la mobilitat però ho varen explicar 
a la comissió.
S’alegra de la decisió d’intervenir a l’escola de vela, que creu que era molt urgent i necessari.

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

6è. Proposta d’aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària núm. MP 
Ord 7/2016 crèdit extraordinari i suplement de crèdit (Exp. relacionat 8424/2016):

Donat compte del dictamen del tenor literal següent:

“Debatuda  la  proposta  d’aprovació  inicial  Expedient  Modificació  Pressupostària  núm.  MP 
Ord.  7/2016  Crèdit  Extraordinari  i  Suplement  Crèdit,  amb  5  vots  a  favor  (3  vots  Grup 
Municipal Socialista i 2 vots Grup Municipal Guanyem Eivissa) i 4 abstencions (3 vots Grup 
Municipal Popular de la Ciutat d’Eivissa i 1 vot del Grup Municipal Movimiento Ciudadano 
Epic Eivissa), es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:

“PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE DE LA CORPORACIÓ

ASSUMPTE: APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 
MP ORD 7/2016 BAIX LA MODALITAT DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS 
DE  CRÈDIT  FINANÇATS  AMB  EL  ROMANENT  DE  TRESORERIA QUE  AFECTA AL 
VIGENT PRESSUPOST ORDINARI DE LA CORPORACIÓ.

Vista la necessitat de consignar crèdit en l’estat de despeses de l’exercici 2016 per fer front a 
despeses  derivades  d’amortització  del  deute,  amb  la  finalitat  de  disminuir  el  ratio 
d’endeutament d’aquest Ajuntament.
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Donat  que  es  disposa  de  romanent  líquid  de  Tresoreria  segons  els  estats  financers  i  
comptables de la Liquidació de l’exercici anterior.

Vistos els informes emesos per Secretaria i la Intervenció de Fons.

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent:

ACORD:

PRIMER.- Aprovar, amb caràcter inicial, l’expedient de modificació pressupostària núm. MP 
ORD 7/2016 baix la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit finançats amb 
el romanent de tresoreria, que afecta a les partides del vigent Pressupost  Ordinari  de la 
Corporació, en l’estat d’ingressos i despeses, que es detallen a continuació: 

ESTAT DE DESPESES
APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT

CRÈDITS EXTRAORDINARIS:
01100-31100 DESPESES PRÈSTEC AJUNTAMENT 235.865,00
01100-82190 PRÈSTEC LLARG TERMINI IMVISA 3.689.682,09

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 3.925.547,09
SUPLEMENTS DE CRÈDIT:

01100-91300 AMORTITZACIÓ PRÈSTECS LLARG TERMINI 1.644.230,78
TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT 1.644.230,78

TOTAL INCREMENTS DESPESES 5.569.777,87

FINANÇAMENT DE L’EXPEDIENT

87000
ROMANENT  TRESORERIA  DESPESES 
GENERALS

5.569.777,87

TOTAL FINANÇAMENT 5.569.777,87

SEGON.- Exposar al públic l’expedient aprovat durant el termini de 15 dies hàbils des de la 
publicació de l’anunci corresponent en el BOIB, perquè els interessats que assenyala l’article 
170.1 del TRLRHL puguin presentar al·legacions dins aquest termini i pels motius relacionats 
en el punt 2 del mateix article. 

Si durant el termini indicat no es produeixen al·legacions ni reclamacions, l’aprovació inicials 
s’elevarà a definitiva, sense necessitat d’adoptar un nou acord. Es publicarà en el BOIB el 
resultat de la modificació pressupostària aprovada definitivament.
Eivissa.  EL TINENT D’ALCALDE  DELEGAT DE  L’AREA ECONÒMICA (document  signat 
electrònicament al marge)”

EL PRESIDENT, LA SECRETARIA
DELEGADA

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

Sr.  Molina: Una  altra  de  les  possibilitats  que  té  el  govern  per  aplicar  el  romanent  de 
tresoreria,  és  l’amortització  anticipada  d’operacions  de  crèdit  que  tengui  contretes 
l’Ajuntament.
En aquest cas porten, per a la seua aprovació, l’amortització de dues operacions de quanties 
bastant importants. Una és un préstec a llarg termini de la societat pública municipal IMVISA, 
per valor de 3.689.682 euros,  i  l’altra,  és una operació presa l’any 2012 amb una entitat 
bancària, que és l’operació que tenia el tipus més alt. En total l’amortització que porten suma 
5.569.777 euros,  que és  una quantitat  bastant  important,  però  que encara  els  deixa  un 
romanent de tresoreria molt notable.
L’amortització  d’aquestes  dues  operacions,  incloent  els  costos  associats  a  la  pròpia 
amortització, estalviarà a l’Ajuntament en propers exercicis 881.025 euros d’interessos, sous 
que podran destinar a altres fins.

Sr. Minchiotti: S’abstendran en aquest punt perquè és una política que l’equip de govern 
aplica i decideix.
En aquest sentit el PP quant ha governat, també ha aplicat polítiques paregudes, sobretot, en 
el  Consell  Insular  es  varen  dedicar  a  amortitzar  préstecs,  però  una  part  del  PSOE  els 
criticava que donaven liquiditat als bancs i no a les persones, quan la realitat és que alliberen 
recursos deixant de pagar interessos per poder-los aplicar a altres coses, per la qual cosa el 
missatge  que  ara  donen  és  positiu.  Benvinguts  a  la  política  d’intentar  treure  costos  a 
l’Ajuntament.

Sr. Villalonga: Votarà a favor. Està content que amortitzin més deute. Li pareix molt bé que 
hagin canviat la seua postura.

Sr. Molina: Agraeix al Sr. Minchiotti el to de la seua intervenció, i al Sr. Villalonga el vot a 
favor.
Aquesta proposta no li  agrada, preferiria  destinar aquests diners a inversions a la ciutat. 
Preferiria  incrementar  la  despesa  en  partides  de  despesa  corrent  que  ho  necessiten. 
Preferiria poder contractar personal, que és imprescindible en àrees com Benestar Social, en 
el Servei d’Atenció a la Ciutadania, a les Brigades d’Obres i de Jardineria, en molts altres 
espais  municipals  que són deficitaris  en recursos humans,  que és l’essencial  en  aquest 
Ajuntament, i no obstant això, la llei els permet única i exclusivament amortitzar deute.

Sr.  Minchiotti: S’abstendran  perquè  és  el  PSOE  qui  governa  i  qui  pren  la  decisió. 
L’abstenció és deixar fer. No poden votar a favor perquè no estan governant.
Espera  que  a  més  alliberin  els  recursos  quant  abans,  i  que  es  noti  en  l’execució 
pressupostària d’aquest any, perquè tenen tant pocs ingressos que fan poca despesa que ja 
s’han passat, ja estan en estabilitat de 2,6 milions que és l’informe que rep Madrid. Això tal  
vegada ajudarà, a part de que els ciutadans paguin els seus impostos, a solucionar aquest 
problema, que parlant del primer trimestre, existeix.

Sr. Villalonga: Prefereix que es dediquin a pagar deute i que s’estalviïn els interessos.

Sr. Molina: Suposa que no hi haurà ningú en la ciutadania que pensi que a l’escàs any que 
porta  aquest  equip  de  govern,  ha  acumulat  19  milions  d’euros  de  deutes  de  dubtós 
cobrament,  que es qualifiquen d’aquesta manera passat un cert  temps. Tal vegada el Sr. 
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Minchiotti hauria de dir a regidors del seu partit que han estat en aquesta casa, què han fet 
per cobrar aquests deutes que venen del passat.
No es cobra tot.  En alguna ocasió han dit  que,  l’execució del  pressupost  d’ingressos de 
l’Ajuntament, en el que té a veure amb la recaptació voluntària està als voltants del 90%, la 
qual cosa suposa que un 10% dels padrons que es posen al cobrament cada any no es 
cobra. Tot això va incrementant quantitats que estan posades en el pressupost d’ingressos 
però que no s’arriben a cobrar. Si ningú depura això, aquests pendents de cobrament es van 
acumulant indefinidament.

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

7è.  Proposta  d’aprovació  de  l'anul·lació  de  drets  reconeguts  d’exercicis  tancats. 
EXP.BAJ.ING.ORD 1/2016 (Exp. relacionat 7928/2016):

Donat compte del dictamen del tenor literal següent:

“Debatuda  la  proposta  d’aprovació  d’Anul·lació  Drets  Reconeguts  d’Exercicis  tancats 
EXP.BAJ.ING.ORD. 21/2016, amb 5 vots a favor (3 vots Grup Municipal Socialista i 2 vots 
Grup Municipal Guanyem Eivissa) i 4 abstencions (3 vots Grup Municipal Popular de la Ciutat 
d’Eivissa i 1 vot del Grup Municipal Movimiento Ciudadano Epic Eivissa), es proposa al Ple 
de la Corporació, l’adopció del següent acord:

“PROPOSTA DEL PRIMER TINENT D’ALCALDE DELEGAT DE  L’ÀREA ECONÒMICA EN 
REFERÈNCIA  A  L’EXPEDIENT  D’ANUL·LACIÓ  DRETS  RECONEGUTS  D’EXERCICIS 
TANCATS – EXP.BAJ.ING.ORD 1/2016.-

D’acord amb l’ordenat per decret d’Alcaldia, per procedir a l’anul·lació de drets reconeguts de 
Pressupostos tancats pendents de cobrament.
Vist l’informe sobre el procediment a seguir emès per Secretaria.
Vist l’informe de fiscalització favorable emès per la Intervenció de Fons.
I vist l’informe-proposta emès per Tresoreria, on es proposa l’anul·lació dels drets reconeguts 
de Pressupostos tancats que es relacionen a continuació, fent constar l’any i el motiu de 
l’anul·lació:

TERCER/CONCEPTE
NÚM. 

OPERACIÓ
ANY PARTIDA IMPORT

ANUL·LACIONS PER PRESCRIPCIÓ

Institut Balear de l'Habitatge

Aport.conveni remodl.pista atletisme Can Misses 12006132523 2006 175100 360.607,20

Suma    360.607,20

Agència Turisme Illes Balears

Reste aport.conveni 2011 promoció Eivissa Patrimoni 12011129667 2011 1453 12.782,76

Suma    12.782,76

Institut d'Innovació Empresarial
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Aport.2008 conv. 2008/09 foment esperit emprenedor 12008124742 2008 145106 50.000,00

Aport.2009 conv. 2008/09 foment esperit emprenedor 12009103631 2009 145106 50.000,00

Aport.2010 conv. 2010/11 foment esperit emprenedor 12010130055 2010 145106 40.000,00

Aport.2011 conv. 2010/11 foment esperit emprenedor 12011129654 2011 145106 40.000,00

Suma    180.000,00

Fundació Centre Pitius Estudis Avançats

Aport.2008 conveni projecte I+D 12008117123 2008 1482 44.778,40

Suma    44.778,40

Consell Insular d'Eivissa

Aportació 2001 conveni pla volujntariat 2001-2003 12001125244 2001 146100 12.020,24

Aport.conv.millora i creació instal.Estadi C.Misses 12001132237 2001 176100 75.126,51

Aport.conveni 2002 noves instal.estadi Can Misses 12002128778 2002 176100 369.279,50

Aportació 2003 conveni pla voluntariat 2001-2003 12003120754 2003 146106 12.020,24

Reste aport."Remod.Avda.8 d'agost" PIOS 2005 12005131260 2005 176100 105.713,86

Aport.2006 conveni educació adults curs 2005/2006 12006132536 2006 146101 20.000,00

Reste aport.conv. 2008 manten.Centre Acollida Munic. 12008116768 2008 146100 30.000,00

Subv.2008 restauració cuina casa "Can Tomeu Jaume" 12008117124 2008 176102 14.999,01

Reste aport.conv.2008 personal Centre Madina Yabisa 12008111406 2008 146112 8.000,00

Aport.2009 conveni gestió telecentre 12009110149 2009 146113 5.950,00

Aport.2010 conv. 2009/10 foment esperit emprenedor 12010130042 2010 146106 50.000,00

Aport.2010 conv. 2010/11 foment esperit emprenedor 12010130052 2010 146106 50.000,00

Aport.2011 conv. 2010/11 foment esperit emprenedor 12011129656 2011 146106 50.000,00

Suma    803.109,36

Comunitat Autònoma Illes Balears

Reste subv.2008/09 fomen esperit empres.i innovació 12009107101 2009 145504 18.000,00

Aport.2010 subv."Ampl.i millora acces.polisp.Es Pratet" 12010130068 2010 175080 73.068,57

Aport.conv.2010 progr.intervenció socioeduc.(PISE) 12011120671 2011 145031 15.000,00

Suma 106.068,57

TOTAL ANUL·LACIONS PER PRESCRIPCIÓ 1.507.346,29

ANUL·LACIONS DIFERÈNCIES SUBVENCIONS NO JUSTIFICADES

Comunitat Autònoma Illes Balears

Reste subv.curs 704/09 formació desocupats 2009/10 12010129227 2010 145050 6.437,55

Reste subv.curs 705/09 formació desocupats 2009/10 12010129229 2010 145050 7.082,70

Reste subv.curs 709/09 formació desocupats 2009/10 12010129231 2010 145050 3.029,23

Reste subv.curs 711/09 formació desocupats 2009/10 12010129233 2010 145050 7.606,43

Reste aport.3ª fase Escola Taller "Can Escandell" 12010130040 2010 145101 2.583,33

Reste subv.curs 707/10 formació desocupats 2010/11 12011108017 2011 145050 3.098,72

Reste subv.curs 712/10 formació desocupats 2010/11 12011108019 2011 145050 7.359,81

Reste subv.curs 713/10 formació desocupats 2010/11 12011108021 2011 145050 6.562,50

Reste subv.curs 705/10 formació desocupats 2010/11 12011108702 2011 145050 9.533,40

Reste subv.curs 761/10 formació desocupats 2010/11 12011114264 2011 145050 4.110,93
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Reste subv.curs 765/10 formació desocupats 2010/11 1201114267 2011 145050 7.023,44

Reste subv.curs 711/10 formació desocupats 2010/11 1201113111 2011 145050 6.363,76

Reste subv.curs 764/10 formació desocupats 2010/11 12011131114 2011 145050 4.543,62

Reste subv.curs 708/10 formació desocupats 2010/11 12011131117 2011 145050 5.665,08

Reste subv.curs 706/10 formació desocupats 2010/11 12011131120 2011 145050 2.618,74

Reste subvenció projecte "Ocupació per tothom" 12011131166 2011 145100 6.835,83

Reste aport.4º fase Escola Taller "Can Escandell" 12011131183 2011 145101 8.008,92

Reste aportació 2012 conveni coordinació policial 12012117569 2012 145081 5,72

Reste subv.Orientació Laboral per l'Ocupació 2011/12 12012133751 2012 145103 4.302,52

Reste subv. 2012/13 projecte "Eivissa ciutat d'acollida" 12013100356 2013 145080 31.812,39

Reste subv.progr.form.col·lectius vulnerables 2011/12 12013103556 2013 145050 9.694,65

Reste subv.progr.qualif.profes. inicial (PQPI) 2012/13 12013123882 2013 145050 41,86

Reste subv.curs 949/12 formació desocupats 2012/13 12014101881 2014 145050 5.460,69

Reste subv.curs 251/13 form. col.vulnerables 2013/14 12014114057 2014 145050 467,18

Reste subv.curs 255/13 form. col.vulnerables 2013/14 12014114059 2014 145050 1.969,26

Reste subv.curs 261/13 form.col.vulnerables 2013/14 12014114061 2014 145050 2.799,66

Reste subv.progr.qualif.profes.inicial (PQPI) 2013/14 12014138032 2014 145050 2.016,46

Reste aport.conv.2014 proj. "Ajudes infància i família" 12015106457 2015 145080 2.256,52

Suma    159.290,90

TOTAL ANUL·LACIONS PER DIFERÈNCIES SUBVENCIONS NO JUSTIFICADES 159.290,90

TOTAL ANUL·LACIONS INGRESSOS PRESSUPOSTOS TANCATS EXP. 1/2016 1.666.637,19

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD:

PRIMER.- Aprovar  l’anul·lació de drets  reconeguts de Pressupostos tancats pendents  de 
cobrament  per  un  import  total  de  1.666.637,19  €,  d’acord  amb  la  relació  que  figura  a 
l’informe-proposta de Tresoreria. 

SEGON.- Practicar les operacions comptables necessàries per fer efectiva l’anul·lació dels 
drets reconeguts relacionats.
Eivissa.  EL TINENT D’ALCALDE DELEGAT,  Ildefonso  Molina  Jiménez  (Document  signat 
electrònicament al marge).”

EL PRESIDENT, LA SECRETARIA
DELEGADA

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

Intervencions:

Sr. Molina: La comptabilitat municipal recull una sèrie de quantitats associades a projectes, 
convenis, línies de subvenció, etc., d’altres administracions que per determinats motius no 
s’arribaran a cobrar.  Això es pot  deixar a la  comptabilitat,  acumulant  aquests imports  de 
dubtós cobrament, o es poden donar de baixa de la comptabilitat, donat que se sap que no 
es cobraran. Donen de baixa 1.666.637,19 euros.
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Sr. Minchiotti: El que donen de baixa és des del 2001 fins al 2011. El partit que més va 
governar durant tots aquests anys va ser el partit socialista. Tenen dubtes que no es pugui fer 
res més per cobrar aquestes quantitats,  o si  no es poden cobrar que es facin altra tipus 
d’accions si realment és important per a l’Ajuntament. Votaran en contra.

Sr. Molina: Aquesta és una de les coses que és desagradable fer perquè no llueixen, però lo 
responsable és fer el que estan fent ara.
Aquesta casa, no ara sinó en exercicis anteriors, ha fet el que tenia que fer per reclamar a 
altres administracions que complissin les seues obligacions,  i  així  els serveis  de la casa 
posen en l’informe: “... verificat que aquestes quantitats no estan en pendents de pagament  
de les diferents administracions...”, no queda més remei que fer lo raonable i responsable, 
que és donar-les de baixa. Si finalment, alguna d’aquestes partides s’arribés a cobrar, es fa 
una generació d’ingressos i l’Ajuntament no perd res.

Sr. Minchiotti: Sent Conseller va demanar interessos de demora al Govern Balear pel deute. 
Amb això també estan renunciant a demanar interessos de demora pel sobre cost caigut 
damunt l’Ajuntament.
No els agrada perquè pensen que es poden fer més coses.

Sr. Molina: A pesar del discurs catastrofista del Sr. Minchiotti, la situació de l’Ajuntament és 
bona.  Els  anima  a  què  comprovin  els  informes  d’estabilitat  del  primer  trimestre  d’anys 
anteriors, i veuran com diuen exactament el mateix que diu aquest.

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

8è.  Proposta d'acord en relació a l'actualització del règim de càrrega i descàrrega i 
tarifa única del sector del taxi a l’illa d’Eivissa (Exp. relacionat 6657/2016):

Donat compte del dictamen del tenor literal següent:

“ “2n. PROPOSTA ACTUALITZACIÓ RÈGIM CÀRREGA I DESCÀRREGA I TARIFA 
ÙNICA DEL SECTOR DEL TAXI A L’ILLA D’EIVISSA 

(Exp. 6657/2016) 
Vista  la  proposta  d'acord  al  Ple  de  l'Ajuntament  de  la  regidoria  de  Mobilitat  de  data 
17.05.2016 del tenor: 

“’Ordre de 20 de maig de 2013 del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del 
Govern de les Illes Balears (BOIB núm 76 de 30/05/2013) que regulava el règim de 
càrrega i descàrrega i tarifa única d’aplicació als serveis de taxi prestats en l’àmbit 
territorial de l’illa d’Eivissa va ser anul·lada per Sentència núm. 137 de 3 de març de 
2015 del T.S.J. Illes Balears, Sala Con. Ad. De Palma de Mallorca. 

El que ara es proposa es donar conformitat  a demanar al Govern de les Illes Balears 
l’aprovació d’una norma reglamentària que suposi el restabliment del contingut recollit 
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a l’Ordre  de 20 de maig  de 2013,  amb les  modificacions  i  actualitzacions  que a 
continuació es relacionen , així com amb la incorporació de les quanties actualment 
incorporades als taxímetres i que varen ser aprovades per Acord del Consell Executiu 
del Consell Insular  d’Eivissa en sessió celebrada en data 2 de juny de 2014 (BOIB 
núm. 77 de 07/06/14).

Vista  la  proposta  d’acord   presentada  a  aquest  Ajuntament  pel  Consell  Insular 
d’Eivissa a fi que pugui adoptar l’acord necessari per a poder informar favorablement 
la seua adhesió  per a demanar aprovar, amb la corresponent  tramitació per part del 
Govern de les Illes Balears,  d’una norma reglamentària d’actualització del règim de 
càrrega i descàrrega i de la tarifa única aplicable als serveis de taxi que es presten a 
l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa, el text de la qual és el següent: 

Text que es demana aprovar amb la corresponen tramitació de norma reglamentària 
d’actualització de    règim de càrrega i  descàrrega i  de  la  tarifa  única  aplicable  als  
serveis de taxi que es presten a l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa:

Article 1. Àmbit d’aplicació
(Sense variació en relació al text de l’Ordre de 2013)

Les tarifes que es regulen en aquesta Ordre són aplicables al servei del taxi, tant de 
caràcter urbà“ com interurbà, de caràcter ordinari o estacional, que es presta amb 
vehicles proveïts de la llicencia municipal d’autotaxi  i  de l’autorització de transport 
públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme, que es documenta en la targeta 
VT, quan el recorregut d’aquests serveis transcorri en el territori de l’illa d’Eivissa.

Article 2. Règim especial de recollida de viatgers
(Cinc primers apartats sense variació en relació al text de l’Ordre de 2013)

1. Els vehicles autoritzats per prestar el servei de taxi poden recollir viatgers sempre 
que no hi hagi taxis del mateix municipi a la parada o bé que n’hi hagi però que no 
siguin suficients per recollir els viatgers que esperen. En aquest darrer supòsit, s’ha 
de deixar l’espai necessari entre les parades de recollida i la resta de la parada, on 
els taxis han d’esperar ordenadament per incorporar-se a les parades de recollida, 
respectant sempre la preferència que tenen els taxis domiciliats en el municipi.

2. La recollida de viatgers s’ha d’efectuar al principi de les parades, respectant el torn 
d’espera. Queda expressament prohibit seleccionar els serveis.

3. Els taxis no han de romandre estacionats a les parades que no siguin del seu 
municipi si no hi ha viatgers que esperen per ser recollits.

4. Les parades són el punt de càrrega. No s’han de recollir viatgers a menys de 100 
metres d’una parada.

5. En qualsevol punt de qualsevol dels municipis que no sigui parada (o es trobi a 
més de 100 m d’una) es poden recollir viatgers a requeriment d’aquests, sempre que 
es tracti del taxi que en aquell moment sigui a menys distància.

(Incorporació d’un punt sisè, del tenor literal que segueix):
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6.  Els  serveis  assignats  de  forma  automàtica  pel  sistema  de  posicionament  por 
satèl·lit o per radiotelèfon hauran de realitzar-se de forma obligatòria, quedant prohibit 
seleccionar  serveis  o  rebutjar  serveis  assignats  sense  causa  justificada.  Tot  el 
relacionat  amb  el  sistema  obligatori  de  posicionament  per  satèl·lit  i  radiotelèfon, 
l’assignació  de  serveis  i  resta  d’aspectes  haurà  de  regir-se,  a  més,  pel 
desenvolupament específic en aquesta matèria a nivell insular i municipal.

Article 3. Tarifes obligatòries
(Actualització de les quanties del punt 1r de i substitució per les aprovades per A  cord 
del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa en sessió celebrada en data 2 de  
juny de 2014. Resta d’apartats amb redacció igual a l’Odre de 2013)

1. Els serveis de taxi que es presten en el territori de l’illa d’Eivissa s’han de subjectar 
a les tarifes màximes obligatòries següents, incloent-hi els imposts:

 Preu per km recorregut o fracció diürn:   1,09 €
 Preu per km recorregut o fracció nocturn o festiu:   1,33 €
 Preu hora d’espera diürna: 19,58 €
 Preu hora d’espera nocturna o festiva: 23,98 €
 Suplement d’inici del servei:   3,63 €     3,65 € arrodonit
 Suplement de port o aeroport:   1,81 €     1,80 € arrodonit
 Suplement de radio telèfon:   1,32 €     1,30 € arrodonit

2. Als efectes d’aplicar la tarifa per quilòmetre en horari nocturn, s’entén per servei en 
horari nocturn el que comença i té lloc entre les 21.00 hores i les 7.00 hores.

3. Es consideren festius els dissabtes a partir de les 15 hores, els diumenges i els 
dies que es publiquen en el  Butlletí Oficial de les Illes  com a festivitats nacionals i 
pròpies de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i també els dies de festa, si n’hi 
Balears ha, que tenguin caràcter insular.

4. El suplement de radiotelèfon s’ha d’aplicar als serveis concertats pels usuaris amb 
el  servei  de  radiotaxi.  Aquest  suplement  ha  de  quedar  incorporat  a  la  tarifa 
corresponent, s’ha de senyalar expressament en el plafó exterior del taxi i no hi ha 
d’haver  la  possibilitat  d’aplicar-lo  manualment  fora  d’aquest  supòsit.  En  el  plafó 
lluminós  exterior  ha d’aparèixer  la  tarifa  2,  diürna,  o  la  tarifa  4,  nocturna,  com a 
indicadora del servei amb radiotelèfon.

Article 4. Tarifa única
(Sense variació en relació al text de l’Ordre de 2013)

El règim tarifari de l’article anterior és aplicable als vehicles autoritzats per prestar el 
servei de taxi, tant de caràcter ordinari com estacional, de manera única, conjunta i 
indissoluble amb el règim especial de recollida de viatgers que autoritza l’Ordre del 
conseller de Foment de 27 de febrer de 1997.

Article 5. Incorporació de tarifes al taxímetre
(Sense variació en relació al text de l’Ordre de 2013)
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1. Les tarifes màximes autoritzades s’han d’incorporar obligatòriament al taxímetre 
per exigència dels ajuntaments respectius.

2. El taxímetre ha de calcular la tarifa pels quilòmetres realment recorreguts, i ha de 
completar el preu final amb l’import dels suplements autoritzats.

3.  El  taxímetre  ha d’entrar  en funcionament  quan s’abaixa la bandera o l’element 
electrònic que el substitueixi, en el moment que l’usuari accedeix al vehicle.

4. El suplement d’aeroport o port s’han d’introduir al taxímetre des del començament 
del  servei,  excepte  en  els  models  les  característiques  tècniques  del  qual  no  ho 
permetin. En aquest cas, s’han d’introduir al final del servei en la posició "A pagar".

5. Durant la prestació del servei, la tarifa corresponent s’ha d’identificar en el mòdul 
indicador, de manera que sigui visible des de l’exterior del vehicle, d’acord amb el 
detall que segueix:

- Tarifa 1: preu per quilòmetre en horari diürn.
- Tarifa 2: preu per quilòmetre en horari diürn, amb incorporació del suplement 
de radiotelèfon.
- Tarifa 3: preu per quilòmetre en horari nocturn o dia festiu.
- Tarifa 4: preu per quilòmetre en horari nocturn o dia festiu, amb incorporació 
del suplement de radiotelèfon.

Article 6. Paràmetres de programació del taxímetre
(Actualització dels paràmetres de programació i substitució pels aprovats per A  cord 
del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa en sessió celebrada en data 2 de 
juny de 2014)

Les  tarifes  i  els  suplements  que  s’estableixen  en  l’article  3  s’han  d’incorporar  a 
l’aparell comptador taxímetre d’acord amb el preu de l’hora d’espera, el valor del salt, 
el  preu  per  quilòmetre  i  la  velocitat  frontera  que  tècnicament  sigui  aplicable,  de 
conformitat amb els paràmetres de programació següents:

- Valor del salt: 0,10 euros
- Segons per salt en horari diürn: 18,39 segons
- Segons per salt en horari nocturn o en dia festiu: 15,01 segons
- Metres per salt en horari diürn: 91,74 metres
- Metres per salt en horari nocturn o en dia festiu: 75,18 metres
- Velocitat frontera en horari diürn: 17,96 km/h
- Velocitat frontera en horari nocturn o en dia festiu: 18,03 km/h

Article 7. Règim de contractació
(Sense variació en relació al text de l’Ordre de 2013)

1. Els serveis s’han de contractar en règim de cotxe complet. Els recorreguts s’han de 
fer per l’itinerari més curt, si no s’acorda expressament el contrari.

2. En contractar el servei s’han de fixar els recorreguts i les places.
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Article 8. Model oficial
(Sense variació en relació al text de l’Ordre de 2013)

Els vehicles als quals afecta aquesta Ordre han de dur l’imprès oficial de les tarifes 
aplicables,  facilitat  pel  Consell  Insular  d’Eivissa,  en un lloc visible de l’interior  del 
vehicle.

Article 9. Rebut
(Sense variació en relació al text de l’Ordre de 2013)

1. El taxista ha d’emetre un rebut, en dos exemplar, en el qual han de constar el nom, 
els llinatges i el document nacional d’identitat del titular de l’autorització interurbana; el 
nombre de la llicència municipal del vehicle i l’ajuntament que l’ha expedida; el preu i 
la data, el lloc i l’hora d’inici i d’acabament del servei; els quilòmetres recorreguts, i els 
suplements tarifaris aplicats.

2.  El  taxista  ha  de  facilitar  un  exemplar  del  rebut  a  l’usuari  i  conservar  l’altre  a 
disposició del Servei d’Inspecció durant un any comptador des que es va emetre.

Article 10. Equipatge
(Sense variació en relació al text de l’Ordre de 2013)

L’usuari té dret al transport gratuït de l’equipatge.

Article 11.  Vehicles de substitució
(Sense variació en relació al text de l’Ordre de 2013)

Els vehicles de substitució per avaria han d’estar proveïts de l’aparell taxímetre.

Article 12. Règim sancionador i col·laboració

Adaptació  a  contingut  de  la  Llei  4/2014  de  20  de  juny  de  Transports  i  Mobilitat 
Sostenible de les Illes Balears

Disposició  addicional  primera.  Capacitat  màxima  de  places  dels  vehicles 
adaptats

Adaptació a contingut de la Llei  4/2014 de 20 de juny de Transports Terrestres  i 
Mobilitat Sostenible. Desenvolupament reglamentari Disposició transitòria primera de 
la Llei 4/2014

Els vehicles destinats al  transport  públic de viatgers amb vehicles de turisme que 
estiguin autoritzats per transportar persones i que comptin amb cinc places ordinàries 
més  una  per  una  cadira  de  rodes,  podran  transportar  sis  persones  comptant  el 
conductor (la sisena plaça haurà d’estar ocupada obligatòriament per una persona 
amb mobilitat reduïda en cadira de rodes). 
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En la targeta de la inspecció tècnica o el certificat de característiques tècniques del 
vehicle  ha  de  constar  que  les  places  que  excedeixen  de  les  cinc  destinades  al 
transport de viatgers corresponen a la cadira de rodes.

Disposició derogatòria
(Sense variació en relació al text de l’Ordre de 2013)

Aquesta Ordre deroga l’Ordre de 27 de juliol de 2012 del conseller d’Agricultura, Medi 
Ambient  i  Territori  (BOIB  núm.  111,  de  2/8/2012),  com  també  qualsevol  altra 
disposició, del mateix rang o d’un rang inferior, que s’oposi al que s’hi estableix.

Disposició final. Entrada en vigor
(Sense variació en relació al text de l’Ordre de 2013)

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Butlletí Oficial  
de les Illes Balears.

S’eliminaran  en  relació  a  l’ordre  de  2013  l’anterior  Disposició  addicional  segona 
(desplegament reglamentari) i l’anterior Disposició final primera (mesures d’execució)”

Vist que la esmentada proposta d’acord va ser   comunicada a totes les associacions 
de taxistes del municipi d’Eivissa, així com a les associacions d’empresaris per a que 
poguessin presentar les al·legacions que estimessin oportunes, resultant que a data 
11  de  maig  de  2016   l'Associació  de  taxistes  Professionals  de  Vila  va  presentar 
al·legacions  a la proposta i que aquestes varen ser desestimades  segons informe 
dels serveis tècnics de data  17 de maig de 2016 . 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del present ACORD:

PRIMER:  Desestimar  les  al·legacions  presentades  per  “l'Associació  de  Taxistes 
Professionals  de  Vila”  en  relació  a  la  proposta  d'actualització  règim  càrrega  i 
descàrrega i tarifa única del sector del taxi a l'Illa d'Eivissa  en virtut de l'establert al 
informe  tècnic de data 17 de maig de 2016.

SEGON: Informar favorablement l’acord proposat .

TERCER:   Donar compte del present acord  a la Conselleria de Territori i Mobilitat 
del Consell Insular d’Eivissa als efectes oportuns.”.

Sotmesa a votació l'anterior proposta, es aprovada per part de les Sres. López, 
Garcia, Corral i Srs. Tur i Hinojo, amb Reserva de vot dels Srs. Flores i Villalonga.”.

Eivissa,

               LA PRESIDENTA LA SECRETARIA DELEGADA

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

Intervencions:

Sr. Hinojo: L’actualització de tarifes i  del  règim de càrrega i  descàrrega d’Eivissa,  es va 
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actualitzant periòdicament depenent de la fluctuació dels preus. El 2013 es va actualitzar de 
manera ordinària, es va portar als tribunals i finalment va ser anul·lat, degut a què en aquell 
moment l’actualització de les tarifes era competència del Govern Balear,  en canvi ara és 
competència dels Ajuntaments.
Aquest any les tarifes no han variat, ja que l’IPC ha baixat molt poc i per tant, han decidit que 
no es bona idea fer una baixada per les dificultats que això suposaria per als taxistes.

Sra. Marí: S’abstendran en aquest punt, perquè és un tràmit de gestió.

Sr. Villalonga: També s’abstendrà. El sector no està funcionant com correspondria, i haurien 
de prendre mesures.

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

9è. Mocions amb proposta d'acord:

9.1.- Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per a l'arranjament integral de 
carrers del municipi.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

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

CARRERS DEL MUNICIPI

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En les últimes setmanes s'han iniciat obres de re-asfaltatt de determinats carrers del municipi 
entre  les que es troben:  els  carrers  Talamanca,  Cas Dominguets,  Av.  8 d'Agost,  Púnica, 
Romana, Músic Fermí Marí, Canàries, Vicente Serra Orvay, Cabrera, Menorca i Mallorca.

És evident que hem d'optimitzar els recursos públics i això ens exigeix que abans d'asfaltar 
esmenem els defectes que puguin tenir aquests carrers pel que fa a sanejament i altres.

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

ACORDS

1r.- Que es planifiqui una actuació integral que suposi l'elaboració d'un inventari dels carrers 
de la ciutat en cada un dels barris establint un diagnòstic de les necessitats d'intervenció, en 
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cadascuna d'elles, analitzant les deficiències existents, el seu estat de conservació i  grau 
d'urgència.

2n.- Que el  tractament d'aquesta informació i les seves prioritats es comparteixin amb el 
veïnat afectat.
En base a aquest document d'anàlisi i diagnòstic, s'elabori:

3r.- Un llistat per a cada un dels barris de la ciutat de les necessitats més prioritàries pel que 
fa a obres es refereix i es determini en el mateix l'actuació més adequada a dur a terme.

4t.- S'estableixi un calendari anual, revisable any a any, d'actuació per barris, de manera que 
el pressupost anual d'aquesta corporació contingui una partida anual adequada al diagnòstic 
obtingut en base a les necessitats reals que es detectin en les diferents vies, atenent a una 
visió global del seu interès per a la ciutat i recollint la solució tècnica i constructiva més eficaç 
i idònia per a cada cas.

Eivissa, a 24 de maig de 2016
Sgt. Virginia Marí Rennesson

Portaveu del Grup Municipal Popular
Ajuntament de Eivissa”

Intervencions:

Sr. Minchiotti: Presenten aquesta moció en vistes a les diferents actuacions d’arranjament 
de carrers, que s’estan executant en el municipi a nivell de superfície.
Com a gestors de diners públics,  han de fer tot  el  possible per intentar fer una actuació 
integral  no només en superfície,  quan es fan actuacions en els carrers del  municipi,  per 
optimitzar al màxim els recursos públics.
Proposen els punts que figuren a la moció, en relació a aquestes actuacions d’arranjament 
de carrers.
.
Sra. López: Aquesta proposta ja està parlada i discutida prèviament en aquest Ple.
Aquest equip de govern des del minut 1, treballa en la línia de l’esperit que té la moció, en el  
sentit, no només de recollida d’informació d’anàlisis i diagnòstic, sinó d’un treball coordinat 
amb als  regidories  com la  de  Medi  Ambient,  perquè  estan  completament  a  favor  de  la 
actuació integral tant necessària a la ciutat.
Respecte a la comunicació amb el veïnat. Aquesta feina també és constant. Cadascun dels 
regidors, no només és regidor de la seua àrea sinó també ho és d’un barri, i tenen constant  
comunicació amb el veïnat i recull tota aquelles incidències i necessitats que hi ha a cada 
barri. A més la figura del policia de barri està molt activa.
Treballen amb un Pla Director que existeix des de l’any 2005, i en el qual ja hi estan fent 
feina des de fa temps.
Amb tota aquesta  informació,  la  proposta  de l’equip de govern  és fer  una transaccional, 
entenent que la proposta del PP va en la línia que acaba d’explicar:
Proposa  que  la  moció  digui:  “Actualitzar  el  Pla  Director  d’Infraestructures  del  2005, 
incorporant les dades actuals i les solucions tècniques més adequades per a cadascun dels 
barris del municipi.”.

Sr. Minchiotti: No els pareix malament la transaccional, perquè va amb l’esperit de la moció, 
de què es facin actuacions integrals, perquè el ciutadà el que demana és que quan es faci  
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una actuació, als sis mesos no s’hagi de tornar a actuar damunt la mateixa zona.
Si els hi pareix podrien afegir:
“1. Que la seua elaboració es comparteixi amb els vesins afectats.
2. Definir un calendari  d’actuacions revisable cada any, perquè estigui actualitzat amb les 
necessitats reals de cada zona.”.

Sra. López: Cap problema en afegir-ho, però li vol fer una aclariment. El propi Pla Director ja 
contempla obligatòriament aquests punts. No només té l’anàlisi i el diagnòstic del sistema de 
sanejament i de les infraestructures, sinó que un dels punts implícits a un Pla Director, són el  
pla d’actuació i les propostes, i no només el pressupost sinó la planificació de les actuacions.
Respecte  als  vesins,  cap  problema  transparència  total.  Podrien  afegir,  si  li  sembla  bé: 
“Afegint la informació aportada pels vesins.”.
Li sembla redundant afegir el tema del calendari d’actuacions, perquè va implícit a un pla 
director sigui del que sigui.
Proposa la següent redacció: : “1. Actualitzar el Pla Director d’Infraestructures, incorporant 
les dades actuals i les solucions tècniques més adequades per a cadascun dels barris del 
municipi, afegint la informació aportada pels vesins.”.

Sr.  Minchiotti: Doncs  agafarien  la  proposta  així  redactada,  amb  l’aclariment  de  que  el 
calendari ja és implícit, i per tant és una cosa que ja tenen.

Sotmès l’assumpte a votació per unanimitat s’acorda l’aprovació del següent text:

“1. Actualitzar el Pla Director d’Infraestructures, incorporant les dades actuals i les solucions 
tècniques més adequades per  a cadascun dels  barris  del  municipi,  afegint  la  informació 
aportada pels vesins.”.

9.2.- Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per fer públics a través del 
portal  de  transparència  els  resultats  del  seguiment  i  control  de  les  concessions 
administratives.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT 
D'EIVISSA SOBRE PROPOSTA D'ACORD PER FER PÚBLICS A TRAVÉS DEL 

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA ELS RESULTATS DEL SEGUIMENT 
I CONTROL DE LES CONCESSIONS ADMINISTRATIVES

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 de les formes de gestió amb major tradició en l'administració local són les concessions 
administratives.  El  Text  Refós de la  Llei  de Contractes de les Administracions Públiques 
(TRLCAP), en el  seu article 156 sobre modalitats de contractació de la gestió de serveis 
públics, inclou la concessió, per la qual l'empresari gestionarà el servei al seu propi risc i 
ventura. El Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals indica la concessió 
com una forma de gestió indirecta d'un servei públic local. La concessió de serveis locals 
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comporta que el concessionari assumeix la gestió i explotació del servei sota el seu propi 
risc, aportant els mitjans personals, materials i tècnics necessaris.

Són exemples de concessions administratives el subministrament d'aigua potable o el servei 
de recollida de residus sòlids urbans. La transferència d'aquesta gestió d'un servei públic es 
formalitza en un contracte administratiu que es caracteritza per les limitacions i el poder de 
control  que l'Administració  imposa i  es reserva  sobre  els  serveis  cedits,  és a  dir  que la 
titularitat segueix sent sempre de l'Administració.

La manca de recursos públics i l'endeutament de les administracions públiques han fet que la 
presència  del  sector  privat  sigui  cada  vegada  més  important  per  fer  viables  els  serveis 
públics. Una prova d'això és l'aprovació pel Parlament Europeu, amb data 15 de gener de 
2014, d'una directiva sobre contractes de concessió administrativa d'obres i serveis, en la 
qual s'afirma que aquestes contractacions constitueixen "un instrument molt important per al  
desenvolupament estructural a llarg termini de les infraestructures i els serveis estratègics a  
la Unió Europea i que, a més, contribueixen al desenvolupament de la competència en el  
mercat interior, permetent amb això que s'aprofitin les competències del sector privat, el que  
contribueix a aconseguir eficiència i a aportar innovació" (Directiva 2014/23/UE).

Les concessions administratives poden contribuir  igualment  a  una menor  despesa  i  a  la 
sostenibilitat  dels  serveis  públics,  optant  sempre  per  l'opció  més  avantatjosa  per  a 
l'Administració i per als usuaris. Però per aconseguir aquests resultats, s'ha de realitzar un 
seguiment continu sobre el compliment de les obligacions del concessionari per mantenir el 
servei públic en les millors condicions possibles. Per a això, l'ordenament jurídic reconeix a 
l'Administració una sèrie de potestats que li  permeten fer un seguiment de l'execució del 
contracte per garantir el bon funcionament del servei.

Els plecs de condicions administratives i tècniques són els documents contractuals que fan 
possible  aquest  control,  ja  que  estableixen  les  condicions  de  prestació  del  servei,  les 
obligacions del concessionari i els mecanismes d'inspecció i vigilància de l'Administració. Els 
plans  de  control  de  l'Administració  i  els  resultats  dels  mateixos  han  de  ser  públics, 
especialment  en  temes  tan  importants  com  la  qualitat  del  servei  (regulada  mitjançant 
indicadors), el seu cost, el compliment de les obligacions i responsabilitats del concessionari i 
la solució dels conflictes que puguin sorgir en la prestació del mateix. 

A la Gran Bretanya, per exemple, no hi ha restriccions per accedir a través d'una pàgina web 
a  tota  mena  d'informació  sobre  aquestos  contractes  de  col·laboració  entre  les  autoritats 
públiques i el món empresarial. La gestió indirecta d'un servei públic a través d'una concessió 
mai pot limitar l'exercici del dret a la informació del ciutadà.

En  aquest  context,  cobra  una  importància  vital  la  figura  del  'responsable  del  contracte', 
encarregat  de  dissenyar  i  desenvolupar  un  model  de  control  d'aquests  serveis  que 
l'Ajuntament presta de forma indirecta als ciutadans. L'article 52 del text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic assenyala que “els òrgans de contractació poden designar un 
responsable del contracte  (persona física o jurídica, vinculada a l'ens, organisme o entitat 
contractant o aliena a ell) al  que correspondrà supervisar la seva execució i  adoptar les  
decisions  i  dictar  les  instruccions  necessàries  amb  la  finalitat  d'assegurar  la  correcta  
realització de la prestació pactada, dintre de l'àmbit de facultats que aquells li atribueixin”.
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Per tant, el treball del 'responsable del contracte' no només garanteix la qualitat del servei 
que es presta al ciutadà -comprovant que es compleixen els objectius previstos durant el 
temps de prestació del servei o l'execució de l'obra-, sinó que, fins i tot, pot contribuir a una 
optimització dels costos i, per tant, a un estalvi dels diners públics.

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

ACORDS

PRIMER.-  El  Ple  de  l'Ajuntament  d'Eivissa  acorda  fer  públics  a  través  del  Portal  de 
Transparència els resultats del seguiment i control de les concessions administratives que 
realitzen els responsables d'aquests contractes (informes periòdics, indicadors de qualitat, 
llibre d'ordres...), com a mesura de transparència i per contribuir a un millor coneixement i 
acceptació social d'aquesta forma de prestació de serveis públics.

SEGON.- El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda articular en la Relació de Llocs de Treball la 
figura  del  'responsable  del  contracte',  especialment  en  els  contractes  de  concessió 
administrativa,  per la importància,  complexitat  i  responsabilitats que comporten les seves 
tasques.

Eivissa, a 24 de maig de 2016
Sgt. Virginia Marí Rennesson

Portaveu del Grup Municipal Popular
Ajuntament de Eivissa”

Intervencions:

Sra. Cardona: Una de les formes de gestió amb major tradició de l’administració local, són 
les  concessions  administratives.  La  transparència  de  la  gestió  d’un  servei  públic,  es 
formalitza amb un contracte administratiu que es caracteritza per les limitacions, i el poder de 
control  que l’administració imposa i  es reserva sobre  els  serveis  cedits,  és a dir,  que la 
titularitat segueix sent de l’administració.
Amb aquesta moció el que demanen és, que tots els vesins puguin tenir accés a tota la 
informació sobre aquests serveis públics, que presta aquest Ajuntament a través d’empreses 
privades, i conèixer totes les dades de qualitat d’aquests serveis. 

Sr. Molina: A la proposta de la moció fan una descripció molt encertada del que són les 
concessions administratives que té l’Ajuntament, que efectivament gestionen serveis d’una 
complexitat i importància per a la ciutat. Molts d’aquests contractes venen associats a uns 
informes de seguiment de control  de l’execució. Això és una innovació molt  positiva dels 
últims anys. Quant a què aquests contractes, en general, incorporen un cànon variable en 
funció  de  la  qualitat  dels  serveis  que  es  reben  per  part  d’aquestes  empreses 
concessionàries. L’oposició té accés a aquests informes, el que no tenen tant clar és que 
s’hagin  de  publicar  en  el  portal  de  transparència.  Són informes  molt  tècnics,  hi  ha  una 
persona dins  la  casa  que és  la  responsable  d’elaborar  aquest  informe,  i  de  proposar  el 
pagament o no pel servei prestat, i que té en compte una sèrie de variables que tal vegada 
no estan a l’abast de tothom, i si que està la percepció subjectiva de si s’està o no atenent 
correctament un servei determinat.
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A la moció també parlen de què s’articuli en la RPT la figura del responsable del contracte.  
No és una figura concreta i particular,  sinó una funció que diferents persones de la casa 
desenvoluparan en algun moment com a treballador de la casa. Amb la qual cosa no acaben 
de veure tampoc aquesta definició de figura, perquè a més tampoc tots els contractes tenen 
la mateixa transcendència.
Votaran que no perquè no els pareix que sigui necessari. Com ja han dit alguna vegada, 
l’equip de govern  té un camí  traçat  per  a  la  transparència  és diferent.  Independentment 
d’això, la ciutadania sap que té accés a la major part dels expedients de l’Ajuntament, tots els 
que estan tancats.

Sra. Cardona: El PP sÍ parla de transparència l’executa, i creu que aquesta moció va en 
aquesta  línia.  El  PSOE és  el  que  governa  i  és  el  que  decideix  com volen  fer  aquesta 
transparència.

Sr. Villalonga: Li  estranya que votin que no el  fet  de quE es millori  la transparència en 
aquesta institució. Votarà a favor.

Sr. Molina: L’equip de govern va posar en marxa el portal de transparència, amb la màxima 
celeritat, quan va prendre possessió. Encara que la llei estava en vigor des de feia temps,  
amb un termini determinat, no s’havia fet res en aquest Ajuntament.
En els  darrers  anàlisis  que s’han publicat  recentment,  aquest  Ajuntament  és  el  segon a 
Balears quant  a percepció objectiva de transparència.  És legítim que el  PP digui  per on 
anirien en aquesta qüestió. No diu que no pugui estar bé, però no és el camí que ha elegit 
l’equip de govern.

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

9.3.- Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, sobre el moll nord del Port 
d'Eivissa, la confraria de pescadors, l'accés a la zona portuària per a veïns i comerciants i el  
tancament de la zona d'es Martell.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT 
D'EIVISSA SOBRE PROPOSTA D'ACORD SOBRE EL MOLL NORD DEL PORT 

D'EIVISSA, LA CONFRARIA DE PESCADORS, L'ACCÉS A LA ZONA PORTUÀRIA 
PER A VEÏNS I COMERCIANTS I EL TANCAMENT DE LA ZONA DE ES MARTELL

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

El passat 16 de maig, el grup municipal Popular de l'Ajuntament d'Eivissa va tenir accés a la 
presentació  de  l'avantprojecte  de  la  "Terminal  marítima  per  al  trànsit  entre  Eivissa  i  
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Formentera  al  port  d'Eivissa".  Autoritat  Portuària  de  Balears  (APB)  sosté  que  aquesta 
presentació és una idea de partida per al disseny de la nova Terminal, ja que en l'actualitat 
s'està realitzant la contractació d'una assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i 
de construcció. És precisament  en aquesta Assistència Tècnica on es desenvoluparan la 
idea bàsica i tots els detalls de la nova Terminal per al trànsit entre Eivissa i Formentera.

No obstant això, hi ha algunes idees que ja estan consolidades a nivell d'avantprojecte, com 
són l'existència d'una Estació Marítima a Planta Baixa situada al moll  Ro-Ro Ponent,  i  la 
construcció d'una pèrgola de grans dimensions, al llarg dels molls de Ro-Ro Ponent i Ro-Ro 
nord, que englobarà tot l'àmbit d'actuació de la Terminal.

En una gran part  de l'esplanada dels  Molls Comercials  es realitzaran les operacions de 
pre-embarcament i estacionament de vehicles, i al llarg del moll de Ro-Ro Nord s'ubicarà una 
zona de passeig, en la qual es preveu, de moment, la construcció d'un mòdul rectangular 
d'ús públic (informació al públic, serveis públics, etc ...). Autoritat Portuària de Balears manté 
a més la possibilitat que en un futur la iniciativa privada pugui construir alguna construcció 
addicional de tipus comercial al moll Ro-Ro- Nord, seguint la mateixa estètica que tindrà el 
mòdul d'ús públic a construir per l'APB.

Tot i  la promesa que aquestes construccions comercials seran compatibles amb els usos 
municipals, l'Ajuntament d'Eivissa ha manifestat la seva rotunda oposició al disseny proposat 
per l'Autoritat Portuària de Balears (APB) per al moll nord del Port si, com sembla, el projecte 
inclou una desena de locals comercials al llarg de tot el passeig. En aquest sentit, el futur 
edifici de l'estació marítima n'hi hauria prou per a donar servei als usuaris, juntament amb els 
espais d'ombra projectats al llarg del passeig, sense necessitat d'ubicar locals comercials a la 
zona.

Totes les formacions polítiques amb representació al consistori sempre han mantingut que la 
reforma portuària no podria incloure establiments que entressin en competència directa amb 
els comerciants de les zones properes al port. La possibilitat que manté l'APB de transformar 
el passeig del moll nord en un complex comercial perjudicaria l'economia local i suposaria un 
nou incompliment amb els compromisos adquirits entre l'Ajuntament i aquest organisme.

Des de l'Ajuntament, hem de mostrar la nostra ferma oposició a la ubicació de deu locals 
comercials de 50 a 170 metres quadrats al moll nord i que suposaria permetre que l'APB 
anteposi novament els seus propis interessos econòmics als interessos de la ciutat d'Eivissa i 
dels seus veïns i comerciants.

D'altra  banda,  també  resulta  preocupant  l'eliminació  de  la  grua  que  presta  servei  a  les 
embarcacions de la Confraria de Pescadors -segons es desprèn de les infografies facilitades 
per  la  mateixa  Autoritat  Portuària  de  Balears-i  que  facilita  l'avarada  dels  vaixells  per  a 
tasques de manteniment, revisió i reparació. Aquesta estructura és necessària per al sector 
pesquer,  ja  que,  sense  ella,  s'obligaria  a  aquestes  embarcacions  a  traslladar-se  quan 
necessitessin treure els vaixells fora de l'aigua, amb el consegüent sobrecost econòmic.

Per  altra  banda,  l'Autoritat  Portuària  de  Balears  ha  començat  a  aplicar  les  restriccions 
d'accés a la zona portuària durant els mesos de temporada alta. Fins a finals d'estiu, els 
vehicles de repartiment podran accedir durant el matí entre les set i les onze i, a la tarda, 
entre les 16 i les 18 hores, el que impediria a veïns i comerciants de la façana marítima de la 
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Marina accedir al port. Des de l'Ajuntament, s'ha d'obligar per un sistema que faci possible 
que els residents i comerciants de la zona de la Marina tinguin també l'entrada autoritzada.

Finalment, després d'escometre la primera fase de demolició, neteja del solar i cimentació del 
futur  edifici  de l'estació marítima en és Martell,  l'APB no prosseguirà  amb les obres fins 
després de l'estiu, de manera que procedirà al tancament de la zona. Fins al començament 
de la segona fase de reforma de la façana marítima, s'hauria d'intentar minimitzar l'impacte 
visual negatiu que aquest tanca pot tenir en la imatge dels nostres turistes amb propostes 
que a més ofereixin algun valor afegit.

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

ACORDS

1.-  El  Ple  de  l'Ajuntament  d'Eivissa  insta  Autoritat  Portuària  de  Balears  a  desistir  de  la 
possibilitat de construir en un futur alguna construcció addicional de tipus comercial al moll 
Ro-Ro-  Nord,  d'iniciativa  pública  o  privada,  de  tal  manera  que  l'única  oficina  turística 
d'informació  i bar-cafeteria haurien instal·lar-se  a l'edifici central.

2.- El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta Autoritat Portuària de Balears a mantenir la grua 
d'hissat i avarada per embarcacions de la Confraria de Pescadors com un servei bàsic per al 
sector pesquer.

3.- El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta Autoritat Portuària de Balears a possibilitar l'accés a 
la zona portuària als vehicles de veïns i comerciants i altres vehicles autoritzats més enllà de 
l'horari establert de càrrega i descàrrega.

4.- El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta Autoritat Portuària de Balears a que el tancament 
que s'ha de dur a terme en és Martell  aquest  estiu es realitzi  amb fotografies antigues i 
informació del Port (Com fulles d'assentament de vaixells antics o similars), de tal manera 
que es minimitzi l'impacte visual de les obres i pugui servir com un atractiu turístic afegit.

Eivissa, a 24 de maig de 2016
Sgt. Virginia Marí Rennesson

Portaveu del Grup Municipal Popular
Ajuntament de Eivissa”

Intervencions:

Sra. Marí: Recordar que quan era Alcaldessa, es va dir que l’Ajuntament era el segon més 
transparent de Balears.  L’hi ha sorprès moltes coses que han sortit a Premsa. 
El passat 16 de maig, el grup municipal Popular de l'Ajuntament d'Eivissa va tenir accés a la 
presentació  de  l'avantprojecte  de  la  "Terminal  marítima  per  al  trànsit  entre  Eivissa  i 
Formentera al port d'Eivissa". Es va dir a la presentació que és una idea de partida per al 
disseny  de  la  nova  Terminal,  ja  que en  l'actualitat  s'està  realitzant  la  contractació  d'una 
assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i de construcció.

 No obstant això, hi ha algunes idees que ja estan consolidades a nivell d'avantprojecte, com 
són l'existència d'una Estació Marítima a Planta Baixa situada al moll  Ro-Ro Ponent,  i  la 
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construcció d'una pèrgola de grans dimensions, al llarg dels molls de Ro-Ro Ponent i Ro-Ro 
nord, que englobarà tot l'àmbit d'actuació de la Terminal. Ara de repent han manifestat que en 
aquesta part tenen la intenció de fer uns 10 locals comercials. Això no s’havia parlat en cap 
moment. Sempre han estat en contra de qualsevol complex comercial que vagi en contra de 
l’economia local. Això suposaria que primarien els interessos de l’Autoritat Portuària als dels 
ciutadans del municipi. 

Per  altra  banda,  l'Autoritat  Portuària  de  Balears  ha  començat  a  aplicar  les  restriccions 
d'accés a la zona portuària durant els mesos de temporada alta. Fins a finals d'estiu, els 
vehicles de repartiment podran accedir durant el matí entre les set i les onze i, a la tarda, 
entre les 16 i les 18 hores. Creu que s’estan oblidant dels veins.

Finalment, després d'escometre la primera fase de demolició, neteja del solar i cimentació del 
futur  edifici  de l'estació marítima en és Martell,  l'APB no prosseguirà  amb les obres fins 
després de l'estiu, de manera que procedirà al tancament de la zona. Creuen que fins al 
començament  de  la  segona  fase  de  reforma  de  la  façana  marítima,  s'hauria  d'intentar 
minimitzar  l'impacte  visual  negatiu  que aquest  tanca  pot  tenir  en  la  imatge  dels  nostres 
turistes amb propostes que a més ofereixin algun valor afegit.

Aquesta és la seua proposta, sempre han estat a favor de que el Port torni a la ciutat, i en 
aquest sentit demanen el vot a favor.

Sr. Villalonga: Tot el que està succeint en el Port és perquè l’Autoritat Portuària faci caixa. 
Creu que per part  de l’Ajuntament,  convé que hi  hagi una reclamació més contundent  a 
l’Autoritat Portuària sobre aquesta reforma, ja que els estan enganyant.
Votarà a favor d’aquesta moció. Preferiria que en comptes de posar cartells en Es Martell,  
directament es tregués l’edifici i es deixés tot una plaça.

Sr. Ruíz: En què els està enganyant l’Autoritat Portuària? Políticament l’hi interessa fer un 
debat poc seriós.
La Sra. Marí sí que fa un debat seriós. Estan treballant en comunicació continua per al bé 
d’aquest port. Sap del seu interès i el del seu partit en tenir el millor port per a la ciutadania.
Li agradaria treballar els punts de la moció amb temps, i amb el mateix diàleg que han fet  
servir aquest darrer any.
Demanaria que retirés la moció per treballar els punts,  perquè creu que poden arribar a 
acords.
Està en contra d’un gran centre comercial a la zona del moll nord i ho ha dit reiteradament.  
Ara bé una estació necessita serveis, i ja veuran quin tipus de serveis es proposen en el 
projecte. Tenen dos arquitectes representants a la taula tècnica, a on es decidirà quin tipus 
de projecte serà el definitiu, i allí és on l’Ajuntament podrà fer propostes. Convida a la Sra. 
Marí de la ma de l’equip de govern a treballar en la línia que volen. Evidentment no vol un 
centre comercial, però quedar com està ara tampoc. El tràfic de passatgers ha crescut molt i 
veu altres estacions, com Formentera, que hi ha més serveis.
Quan al tema de la grua ho han parlat amb la confraria, i hi ha un compromís ferm de que la 
grua  es  mantengui  i  es  millori.  Si  la  Sra.  Marí  vol  que  els  hi  passin  per  escrit  aquest 
compromís, la convida a la Junta de Portaveus, a que torni el president els ho passi per escrit 
i garanteixin aquesta grua. Estan concretant el treball d’un tancament perimetral a la zona 
dels pescadors, perquè allí  tenen els seus estris i  la gent hi camina per damunt, i  inclús 
poden passar a les seues barques que són d’alt valor.
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Respecte a l’accés a la zona del Port, estan treballant de la ma d’Autoritat Portuària i les 
mesures són coordinades i consensuades igual que tota la resta. Reconeix que l’accés tal i  
com està no és el que més li agrada, no és el sistema més àgil, per a la qual cosa la convida 
un altre cop, a que posin una proposta damunt la taula i l’estudiïn, però si el que proposa és 
que entri tothom a totes hores, l’equip de govern no està d’acord. Estàn decidits a treballar 
per a la peatonització de la ciutat, a fer un sistema de mobilitat més sostenible, més amable i 
a on el cotxe perdi protagonisme. Creu que hi ha un horari prou flexible per entrar dins el 
port, tant pel matí com per la tarda. La zona de les andanes, que és un disseny del PP, en la 
qual s’hi senten bastant identificats, és una zona primordialment per a vianants. 
Li agraeix la proposta del tancament d’es Martell que es prou interessant, però ja han arribat 
a un acord amb Autoritat Portuària per fer un tancament diferent. Treballaran amb artistes 
urbans, i faran una cosa més moderna. 

Sra. Marí: No retirarà la proposta. Creu que en realitat el Sr. Ruíz està bastant d’acord amb 
el que proposen. Això només és una línia d’actuació.
Respecte al tema de el gran centre comercial que han anunciat, és un anunci que ha fet 
l’Autoritat Portuària, o sigui que no s’està equivocant en res, sinó que diguin que no han 
declarat això.
La seva idea de l’edifici central, és que no està d’acord en que hi hagi un gran restaurant, ni 
botigues de tot tipus. 
Té molt contacte amb els pescadors, sap que tot va endavant  i que la grua es manté, i 
també el tancament, com havia demanat.
Quant  a  l’entrada  al  Port,  no  demana  que  entri  tothom,  només  vehicles  d’ús  públic, 
ambulàncies, taxis, vesins i comerciants.
Sent que no l’aprovin. També li dona la seua mà per continuar parlant.

Sr. Villalonga: Amb l’operació de l’estació marítima de Formentera, Autoritat Portuària treu el 
negoci de 1.500.000 de passatgers, i en comptes que siguin uns diners que quedin repartits 
entre els negocis que ja existeixen que paguen impostos en el municipi, i que són els que 
hauria de defensar l’Alcalde, ara Autoritat Portuària crea la seua nova estació amb uns nous 
negocis, que a qui tributaran serà a l’Autoritat Portuària. 
Hauria de ser l’Ajuntament qui controlés l’accés al Port. Ja es veurà si entraran els vehicles 
d’emergència. El que hi hauria d’haver al martell és una plaça. 

Sr.  Ruíz: Si  no  l’hi  agrada  com està  l’Autoritat  Portuària  vagi  al  congrés  i  canvia-ho.  A 
l’Autoritat Portuària la defineix l’Estat, és un estament que té un estatuts i que funciona com 
funciona. Aquest govern té una idea molt clara del Port i està plasmada en un document.
Creu que el Sr. Villalonga està equivocat quan diu que sigui l’Ajuntament qui controli l’accés 
al Port, amb el pressupost que tenen.
Els serveis d’emergència sempre poden entrar a la zona portuària. No confondre amb La 
Marina que si és competència municipal, on per cert han restringit l’accés a no residents, per 
tal que els vesins del Port hi tinguin més aparcament.
Estan en contra d’un gran centre comercial, però no de que hi hagi serveis complementaris a 
una estació que mou un milió  i  mig de passatgers.  Estaran encantats  de parlar-ho amb 
paciència i  tranquil·litat.  El  tema dels pescadors pareix que ja està aclarit.  Amb els usos 
comercials a la zona del moll nord, està segur que arribarien a un acord. Ara bé, el 16 de 
desembre de 2014 ja es parlava de l’àrea comercial a diferents diaris i no van dir res. 
Reitera que l’equip de govern no està d’acord que hi hagi un centre comercial. Hauran de 
veure  les  futures  ofertes  què concreten,  quin  és  el  projecte  guanyador,  i  a  partir  d’aquí 
reclamaran i posen el model, en el qual creu que estaran d’acord. 
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Li torna a passar el guant de que treballin en aquesta zona concreta, per arribar a un acord i  
saber quins punts estarien disposats que hi hagués i quins no.
En el tema de l’accés al port, creu que també poden trobar un sistema en el qual estiguin 
d’acord i que sigui per al bé de la ciutadania i que pugui gaudir del port. 

Sra. Marí: Demana la paraula per al·lusions.

Sr. Ruíz: Ja ha tengut els seus torns i passaran a la votació.

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

9.4.- Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per instar al Consell Insular a 
que notifiqui a l'Ajuntament l'acord de finançament dels PIOS.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT 
D'EIVISSA SOBRE PROPOSTA D'ACORD PER  INSTAR AL CONSELL INSULAR A 

QUE NOTIFIQUI A L'AJUNTAMENT L'ACORD DE FINANÇAMENT DELS PIOS

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

El Consell Insular aprova anualment un Pla Insular de Cooperació a les Obres i Serveis de 
Competència Municipal, que té per objecte establir aquesta cooperació municipal, per tal de 
millorar  les infraestructures de tots els municipis de l'illa.  La màxima institució insular  va 
anunciar fa mesos que destinaria tres milions d'euros a subvencionar les obres dels PIOS 
aquest any.

Cal destacar la importància d'aquesta línia de subvencions per a corregir els desequilibris 
territorials existents i possibilitar l'execució d'obres, que d'altra manera, no podrien dur-se a 
terme per part dels ajuntaments. Per això, no s'entén que, gairebé en el mes de juny, encara 
no s'hagi notificat a l'Ajuntament d'Eivissa l'acord de finançament per al present  exercici, 
havent transcorregut ja pràcticament mig any sense poder executar les obres incloses dins el 
pla insular d'obres i serveis.

Per a l'elaboració del Pla Insular d'Obres i Serveis de Competència Municipal es prenen en 
consideració, amb caràcter general, els dèficits d'infraestructures i serveis que presenten els 
diferents municipis de l'illa d'Eivissa, donant compliment a la participació activa d'aquests 
municipis en la elaboració del  Pla Insular  mitjançant  la proposició  d'obres a executar.  El 
Consell lliura les corresponents subvencions a mesura que els ajuntaments van presentant 
certificacions d'obra aprovades, d'aquí la importància que els projectes estiguin finalitzats en 
el termini establert.
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Per tot això, el Grup Municipal Popular proposa al Ple l'adopció del següent 

ACORD

El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda instar el Consell Insular a que en el termini de 5 dies 
notifiqui a l'Ajuntament l'acord de finançament dels PIOS perquè es puguin iniciar de forma 
immediata les obres en relació als mateixos i així aquesta institució pugui justificar en termini 
les mateixes.

Eivissa, a 24 de maig de 2016
Sgt. Virginia Marí Rennesson

Portaveu del Grup Municipal Popular
Ajuntament de Eivissa”

Intervencions:

Sr. Minchiotti: És una casualitat que al dia següent de donar registre a la moció, el Consell 
va aprovar la partida de 300.000 euros i la va notificar a l’Ajuntament, que era precisament el 
que demanen en aquesta moció.
Retiraran  la  moció,  però  amb  la  condició  que  siguin  més  exigents  amb  el  Consell,  per 
demanar el segon compromís que falta dels altres 300.000 euros perquè arribin quan abans.
Exigiran la segona part d’aquesta aportació al Consell?

Sra.  López: Primer  varen anar al  Consell  a parlar  amb la Consellera,  i  llavors dos dies 
després el PP va presentar la moció. Demanaran aquests i tots els que facin falta.

Es retira la moció.

9.5.- Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per renegociar el conveni amb 
l'Institut Balear de l'Habitatge per a la cessió de sis habitatges de protecció oficial a l'Illa de 
Mallorca.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT 
D'EIVISSA SOBRE PROPOSTA D'ACORD PER RENEGOCIAR EL CONVENI AMB 
L'INSTITUT BALEAR DE L'HABITATGE PER A LA CESSIÓ DE SIS HABITATGES 

DE PROTECCIÓ OFICIAL A L'ILLA DE MALLORCA

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El  passat  22  d'abril,  la  Junta  de  Govern  Local  va  aprovar  l'esborrany  del  conveni  de 
Col·laboració per a l'any 2016, entre l'Ajuntament d'Eivissa i l'Institut Balear de l'Habitatge 
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(IBAVI) per a la cessió de la gestió i administració de sis habitatges de protecció pública a 
l'illa de Mallorca.

D'acord amb aquest document, l’IBAVI cedeix a l’Ajuntament d’Eivissa els habitatges citats 
anteriorment i, en contrapartida per la cessió de la gestió i administració d’aquests habitatges 
l’IBAVI  rebrà  la  quantitat  anual  inicial  de  quinze  mil  cinc-cents  seixanta  cinc  euros  amb 
seixanta vuit euros (15.565,68€) pels habitatges, mil quatre cents quaranta euros (1.440 €) 
pels aparcament i quatre-cents vuitanta euros (480 €) pels trasters.

La renda mensual pactada en les estipulacions d'aquest esborrany de conveni (despeses i 
impostos  exclosos)  que  el  Ajuntament   ha  de  satisfer  a  l'empresa  pública  autonòmica 
ascendeix  a  1,457,14  euros,  tant  si  els  habitatges  es  troben  ocupats  com  si  estan 
desocupats.

A més i mentre desenvolupi la gestió i administració dels immobles, l'Ajuntament està obligat 
a satisfer la part  proporcional de les despeses comunitàries corresponents als habitatges 
cedits, i també de qualsevulla altra despesa que es derivi de l’ús i possessió de l’immoble; els 
costos de tot tipus de serveis i subministraments que corresponguin amb caràcter individual a 
l'immoble  cedit,  a  més  de  l’import  de  totes  les  reparacions  que  siguin  necessàries  per 
conservar l’habitatge en condicions adequades per servir a l’ús convingut; els impostos, els 
arbitris, les taxes o les contribucions, tant actuals com futurs, i qualsevol que sigui el seu 
import, que afectin a l'immoble cedit, inclòs l’import de la quota anual de l’impost sobre béns 
immobles  que  graven  l’habitatge  i,  finalment,  la  part  proporcional  de  les  assegurances 
concertades per la propietat sobre el total immoble i la part determinada objecte d’aquest 
acord. 

Inicialment, l'esborrany d'aquest conveni de col·laboració assenyalava que els sis habitatges 
de protecció pública a l'Illa de Mallorca eren per a "allotjament afectats desallotjament UA 27 
PGOU I OA 2 I  3 PEPRI  Sa Penya" (segons assenyalava el  títol  de la proposta d'acord 
aprovada  en  Junta  de  Govern  Local),  finalitat  posteriorment  generalitzada  a  "situacions 
d'emergència social". En aquest sentit, cal assenyalar que, pel que sembla, s'estan pagant 
allotjaments en hostals d'Eivissa a algunes de les persones que, en principi, haurien d'haver 
estat els beneficiaris d'una d'aquestes habitatges cedits a Mallorca, la qual cosa posa de 
manifest que no s'estan ocupant.

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

ACORDS

1.- El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta a la Junta de Govern Local a renegociar el conveni  
que ha de  subscriure  amb l'Institut  Balear  de  l'Habitatge  (IBAVI)  per  a  la  cessió  de  sis 
habitatges de protecció oficial a l'illa de Mallorca, de tal manera que el citat conveni inclogui  
una nova clàusula que estipuli que l'Ajuntament no estarà obligat al pagament de cap quota 
mentre aquests habitatges es trobin desocupats .

2.- El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta el Govern balear a ampliar el parc d'habitatges de 
l'IBAVI a l'illa d'Eivissa perquè es pugui comptar amb habitatges al nostre municipi on poder 
allotjar familias en situació d'emergència de manera temporal.
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Eivissa, a 24 de maig de 2016
Sgt. Virginia Marí Rennesson

Portaveu del Grup Municipal Popular
Ajuntament de Eivissa”

Intervencions:

Sr.  Varela  de Limia: Aquesta  moció fa referència a les vivendes que l’IBAVI  ha cedit  a 
l’Ajuntament, mitjançant un esborrany de conveni subscrit per ambdues administracions, per 
a la gestió i administració de sis vivendes de protecció oficial que estan situades a Mallorca.
L’Ajuntament es fa càrrec de les citades vivendes previ pagament d’aproximadament 17.500 
euros, tant si les vivendes estan ocupades com si no. Sota el punt de vista del grup Popular 
és aquí on està el problema, que no entenen que l’Ajuntament tengui que pagar si no fa ús 
d’aquestes vivendes. Per això presenten les dues propostes d’acord que figuren a la moció.

Sr. Villalonga: Està d’acord amb la moció i la votarà a favor.

Sr. Ribas: No és un esborrany és un conveni que ja està firmat. I és un molt bon conveni. La 
Conselleria d’Habitatge mitjançant l’IBAVI, varen ser els primers que varen estar disposats a 
col·laborar, per poder donar solució al problema que tenien aquí però els recursos no els 
tenen aquí. Ja els agradaria que l’IBAVI tingués habitatges a Eivissa però no els té.
És lògic que l’IBAVI els hi demani que facin front a un cost, des del moment que posa uns 
recursos a l’abast de l’Ajuntament.
D’aquests habitatges ja en tenen tres d’ocupats. Els cost serà cobert amb el conveni que 
firmarà amb la CAIB, per l’ajuda que els hi donaran per tota l’actuació a sa Penya.
Aquests habitatges no són únicament per la gent necessitada que ha sortit de sa Penya, sinó 
que passen a formar part de la xarxa de recursos de serveis socials de l’Ajuntament, i que 
poden ser utilitzats en qualsevol moment. Per això creuen que segueix tenint tota la lògica 
del  mon,  que l’IBAVI  demani  un cost  mensual  per  a  aquests  habitatges,  encara  que no 
estiguin ocupats.
Si hi hagués una necessitat urgent com ho podrien fer?
No acaba d’entendre  la segona part  de la  moció. No té sentit  instar  el  Govern Balear a 
ampliar el parc d'habitatges de l'IBAVI, perquè si no té habitatges no els pot ampliar, a no ser 
que l’instin a que construeixi més habitatges, però tampoc és l’IBAVI el que els construeix. A 
part en el moment que els construeixi, no seran per famílies en situació d’emergència, seran 
per qualsevol ciutadà de l’Illa que necessiti un habitatge, i compleixi els requisits per tenir una 
vivenda de protecció oficial. Votaran en contra de la seua moció.

Sr. Varela de Limia: Entén que el Sr. Ribas no sàpiga com fer-ho, per això fan la moció per 
instar  a  l’IBAVI  i  sabran  com modificar  això,  perquè  no  tenguint  que pagar  fins  que no 
s’ocupin les vivendes.

Sr. Ribas: El fet que se li doni un recurs a algú, té que passar tot un procés. No vol dir que 
no tenguint ja famílies que les tenguin que encaminar cap a aquest recurs, però tendrà que 
ser després de tot el procés.
A l’equip de govern ni li  sembla gens estrany el requisit que hi ha en el conveni, de què 
tenguent que pagar per tenir el recurs a disposició en qualsevol moment. A part el cost estarà 
obert amb la subvenció que els hi donaran. Per tant no entenen el sentit de la moció, i com ja 
li ha dit la votaran en contra.
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Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb els vots en contra dels Srs. Ruiz, Molina, Tur 
Cardona, Perea, Ribas, Hinojo, i Sres. Boned, García, López, Torres, Corral i Mengual, i a 
favor dels Srs. Tur Ripoll, Garriz, Flores, Minchiotti, Varela de Limia, Villalonga, i Sres. Marí i  
Cardona.

9.6.- Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per reservar un percentatge 
dels contractes públics a favor dels centres especials d'ocupació i empreses d'inserció:

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT 
D'EIVISSA SOBRE PROPOSTA D'ACORD PER RESERVAR UN PERCENTATGE 

DELS CONTRACTES PÚBLICS A FAVOR DELS CENTRES ESPECIALS 
D'OCUPACIÓ I EMPRESES D'INSERCIÓ

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

L'Ajuntament  d'Eivissa  té  l'obligació  d'actuar  a  favor  de  la  igualtat  d'oportunitats  de  les 
persones amb discapacitat i en situació d'exclusió i per això ha d'adequar la realitat de la 
contractació pública al context legal actual. Com a institució pública, el nostre Ajuntament 
està obligat a avançar cap a una contractació socialment més responsable, buscant -a través 
dels procediments de contractació-  aconseguir  objectius específics en matèria de política 
social, foment de l'ocupació de persones en situació o risc d'exclusió social i inserció social i 
laboral de persones amb discapacitat física i / o intel·lectual.

La  'Estratègia  Europa  2020,  una  estratègia  per  a  un  creixement  intel·ligent,  sostenible  i  
integrador' proposa com un dels seus tres objectius bàsics a assolir una economia amb alt 
nivell d'ocupació i de cohesió social. En aquest sentit, la contractació pública "té un paper 
clau" en aquest objectiu, ja que en manejar al voltant del 20% del PIB de la UE, pot contribuir 
activament  a  implementar  les  polítiques  de  la  Unió  en  matèria  social,  mediambiental, 
d'innovació, i de promoció a les pimes, sempre sense eludir els principis i objectius propis de 
la  contractació.  És  el  que  les  noves  directives  de  contractació  denominen  'contractació 
estratègica', implementar amb la contractació pública les polítiques públiques en aquestes 
àrees que es consideren essencials per al progrés de la Unió Europea.

La modificació de la regulació dels contractes reservats (article quart de la llei 31/2015, de 9 
de setembre)  va facilitar aquests objectius,  ja que va incloure també en la reserva a les 
empreses  d'inserció.  Així,  la  disposició  addicional  cinquena  del  text  refós  de  la  Llei  de 
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre 
quedar redactada de la següent manera:

Disposición adicional quinta. Contratos reservados.
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Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros o a través del órgano competente en el  
ámbito de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán porcentajes  
mínimos  de  reserva  del  derecho  a  participar  en  los  procedimientos  de  adjudicación  de  
determinados contratos o de determinados lotes  de  los  mismos  a  Centros  Especiales  de  
Empleo y a empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la  
regulación  del  régimen  de  las  empresas  de  inserción,  que  cumplan  con  los  requisitos  
establecidos en dicha normativa para tener esta consideración, o un porcentaje mínimo de  
reserva de la ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido, a  
condición de que al menos el 30 por ciento de los empleados de los Centros Especiales de  
Empleo,  de  las  empresas  de  inserción  o  de  los  programas  sean  trabajadores  con  
discapacidad o en riesgo de exclusión social.

En el referido Acuerdo del Consejo de Ministros o a través del órgano competente en  
el  ámbito  de  las  Comunidades  Autónomas  y  de  las  Entidades  Locales,  se  fijarán  las  
condiciones mínimas para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior.

En el anuncio de licitación deberá hacerse referencia a la presente disposición.

Aquesta nova regulació del contracte reservat no només ampliava la reserva a empreses 
d'inserció.  El  fonamental  d'aquesta  nova  regulació  és  que  la  reserva  de  contractes  es 
convertia en obligatòria. A més, la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell 
de 26 febrer 2014 sobre contractació pública, al·ludeix expressament als aspectes socials en 
la definició de l'objecte dels contractes (art. 62), en els motius d'exclusió de contractistes (art. 
57), com a criteris d'adjudicació (art. 67) i com a condició d'execució (art. 70).

Dins d'aquest marc legal, cal recordar que el Consell Insular d'Eivissa ha iniciat el procés 
d'aprovació  d'una  instrucció  interna  per  a  la  inclusió  d'aquestes  clàusules  socials  en  la 
contractació pública, iniciativa que hauria de tenir la seva continuïtat en tots els ajuntaments 
de la nostra illa.

A Eivissa, hi ha tres centres especials d'ocupació -Deixalles, Aspanadif i APFEM- que han fet 
de la integració un compromís amb tota la societat de la nostra illa, promovent la incorporació 
a un lloc de treball  a  les persones amb discapacitat.  Segons exposa l'art.  42 de la  Llei  
13/1982, de 7 d'abril, d'Integració Social dels Minusvàlids, aquests centres tenen per objectiu 
oferir un treball remunerat i adaptat a les discapacitats d'aquestes persones, al mateix temps 
que s'integren en un règim laboral normal. 

L'Ajuntament d'Eivissa  pot ampliar les oportunitats d'aquests centres que generen llocs de 
treball  adreçats  a  persones  amb  dificultats  d'accés  al  mercat  de  treball  convertint  la 
contractació  pública  en  una  veritable  eina  política  que  desenvolupi  tot  el  seu  potencial 
impacte en l'àmbit social.

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

ACORDS

1.- El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda fixar un percentatge per a contractes reservats per 
a centres especials d'ocupació, empreses d'inserció i entitats sense ànim de lucre.
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2.- La quantia econòmica de la reserva es fixarà anualment per la Regidoria Delegada de 
l'Àrea  d'Hisenda  i  Economia  a  la  vista  dels  informes  de  gestió  corresponents  a  l'any 
precedent.  La reserva s'efectuarà preferentment en aquells contractes que, per les seves 
característiques, permetin la contractació, o adscripció a l'objecte del contracte, d'un major 
nombre de persones, així com el seu suport i seguiment.

3.-  El  Ple  de  l'Ajuntament  d'Eivissa  acorda  incloure  obligatòriament  a  centres  especials 
d'ocupació,  empreses  d'inserció  i  entitats  sense  ànim  de  lucre  en  les  sol·licituds  de 
pressupostos per a contractes menors, sempre que compleixin tots els requisits.

4.- El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda donar un caràcter social a tots els contractes, 
definint l'objecte del contracte amb la inclusió d'un criteri social.

Eivissa, a 24 de maig de 2016
Sgt. Virginia Marí Rennesson

Portaveu del Grup Municipal Popular
Ajuntament de Eivissa”

Intervencions:

Sra. Cardona: Esperen que aquesta moció sigui recolzada per tots, igual que han fet els 
seus companys de govern del Consell Insular.
Creu que és un tema prou rellevant i que tots els partits polítics estan d’acord.
La Disposició Addicional cinquena del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
que  es  va  aprovar  pel  Reial  Decret  Legislatiu  en  novembre  de  2011,  va  ser  una  bona 
regulació que no només va ampliar la seua reserva, sinó que la va fer obligatòria.
Cal recordar que el Consell  ha iniciat el procés d'aprovació d'una instrucció interna per a la 
inclusió de totes aquestes clàusules socials en la contractació pública, i que creu que haurien 
de recolzar tots els ajuntaments. 

Sr.  Molina: Una  de  les  coses  que  demana  la  seua  moció  és  que  aquest  Ajuntament 
compleixi la llei, i aquest equip de govern mai votarà en contra de res que no sigui complir la 
llei, per la qual cosa ja l’hi anticipa que en general estan d’acord amb la moció. Sí que li  
demanarà uns aclariments d’un parell de punts concrets. En principi votaran a favor de la 
moció. Efectivament és una cosa que ja estan fent altres administracions, aquest Ajuntament 
també ho està fent. El muntatge i desmuntatge dels panells electorals, s’ha contractat amb 
un centre especial d’ocupació; trasllat de mobiliari entre les distintes dependències també; 
reparació  i  manteniment  dels  bancs  municipals,  s’ha  contractat  amb  un  centre  especial 
d’ocupació;  el  projecte  de  digitalització  de  l’arxiu  municipal  de  llicències  d’activitat  i 
urbanístiques, s’està fent amb un centre especial  d’ocupació que gent treballant aquí per 
realitzar aquesta feina; la neteja de pisos que ha contractat l’àrea de benestar social, per a 
casos d’emergència social també es fa amb un centre especial d’ocupació; s’ha contractat 
amb APFEM, amb Deixalles, ....
Moltes vegades s’han trobat amb la situació en la que, demanant un determinat servei a una 
entitat d’aquest tipus, han dit que no ho poden fer perquè no tenen les condicions concretes.
Només vol fer dos aclariments:
En el punt tercer que diu: “El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda incloure obligatòriament a 
centres  especials  d'ocupació,  empreses  d'inserció  i  entitats  sense  ànim de  lucre  en  les 
sol·licituds  de  pressupostos  per  a  contractes  menors,  sempre  que  compleixin  tots  els 
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requisits.”, entén que vol dir sempre que estiguin capacitats per aquest servei?
Demana que li aclareixi el sentit del 4t. punt de la moció, i com s’articularà a la pràctica.

Sra. Cardona: El punt 3 fa menció a què es contracti sempre i quant compleixin els requisits 
o puguin desenvolupar aquestes funcions.
I el punt 4 va vinculat al 3, el que volen dir és que sempre es tengui en compte a tots aquests  
centres especial d’ocupació, en totes les contractacions que es facin. No hi ha cap problema 
en retirar el punt 4.

Sr. Molina: Si retiren el punt 4, votaran a favor.

Sotmès l’assumpte a votació per unanimitat s’acorda l’aprovació del següent text:

“1.- El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda fixar un percentatge per a contractes reservats 
per a centres especials d'ocupació, empreses d'inserció i entitats sense ànim de lucre.

2.- La quantia econòmica de la reserva es fixarà anualment per la Regidoria Delegada de 
l'Àrea  d'Hisenda  i  Economia  a  la  vista  dels  informes  de  gestió  corresponents  a  l'any 
precedent.  La reserva s'efectuarà preferentment en aquells contractes que, per les seves 
característiques, permetin la contractació, o adscripció a l'objecte del contracte, d'un major 
nombre de persones, així com el seu suport i seguiment.

3.-  El  Ple  de  l'Ajuntament  d'Eivissa  acorda  incloure  obligatòriament  a  centres  especials 
d'ocupació,  empreses  d'inserció  i  entitats  sense  ànim  de  lucre  en  les  sol·licituds  de 
pressupostos per a contractes menors, sempre que compleixin tots els requisits.”

9.7.- Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per a la dissolució urgent de 
l'empresa IMVISA.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT 
D'EIVISSA SOBRE PROPOSTA D'ACORD PER A LA DISSOLUCIÓ URGENT DE 

L'EMPRESA PÚBLICA IMVISA 

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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

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

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

Aquestes gestions del Partit Popular han tingut continuïtat en els primers mesos del present 
mandat però es desconeix quins són els plans de l'actual equip de Govern sobre aquesta 
societat, si estan elaborant un pla econòmic que determini les actuacions que es van a dur a 
terme o què es pensa fer amb una empresa que des que es va crear solament ha tingut 
pèrdues, tal com va quedar de manifest en el Ple ordinari del passat mes de març quan es va 
debatre una moció de control presentada pel Partit Popular sobre IMVISA.

En aquests moment, l'Ajuntament segueix incomplint la Llei al no ampliar el capital social de 
l'empresa o dissoldre-la, ja que l'equip de Govern segueix sense registrar el terreny cedit a la 
societat per solucionar la seva situació actual de fallida tècnica. Tot això sembla indicar que 
l'actual equip de govern no té molt clars quins plans de futur tenen per a IMVISA, a què es 
vol dedicar la societat i com es pot obtenir el finançament necessari per al seu nou, si escau, 
objecte social.

La precària situació econòmica de la  societat  i  la indefinició de l'actual equip de Govern 
respecte a la mateixa semblen indicar que el més encertat seria solució definitivament el 
problema i procedir a la seva liquidació, tenint en compte a més que IMVISA no està complint  
en aquests moments l'objecte per al qual va ser creada que era promoure les grans obres i 
projectes públics sense haver d'usar de la maquinària administrativa.

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

ACORD

El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda iniciar amb urgència els tràmits necessaris per a la 
dissolució de l'empresa pública Iniciatives Municipals de Vila, SA. (IMVISA).

En Eivissa, 24 de maig de 2016
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

Sgt. Virginia Marí Rennesson”

Intervencions:

Sr. Tur Ripoll: Presenten aquesta moció perquè l’empresa IMVISA és una societat anònima 
de capital públic, que està controlada per l’Ajuntament.
En el seu moment aquesta societat estava vinculada a la societat mixta Itusa, que integraven 
l’empresa Bruesa i l'Ajuntament d'Eivissa. Aquesta empresa es va dissoldre el desembre de 
2014, per la situació econòmica que tenia i els problemes que causava. Va ser creada per 
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desenvolupar el projecte Eivissa Centre i transformar el centre de la ciutat. Per la qual cosa, 
el fet de què es dissolgui aquesta empresa mixta, els porta a pensar que IMVISA ja no té 
sentit, a part de què incompleix la llei quant a l’equilibri  pressupostari. Es va aprovar que 
s’ampliés el capital social perquè fos equilibrat, amb un solar en el Passeig Marítim de 4 
milions d’euros, que encara no s’ha cedit. Aquest solar ara està afectat pel PGOU i pot tardar 
uns quants anys perquè es pugui desenvolupar.
El grup popular proposa que l’empresa IMVISA, a part de que incompleix la llei, es dissolgui  
o al menys se li doni una acció, ja que no tenen clar quin és la funció d’IMVISA en aquest  
moment. Per tant proposen iniciar urgentment els tràmits necessaris per a la dissolució de 
l’empresa IMVISA.

Sr. Villalonga: Aquesta moció està molt bé la votarà a favor, però arriba 12 anys tard.

Sr. Ribas: Poden estar totalment d’acord amb que s’ha de dissoldre IMVISA, amb el que no 
estan d’acord és que tengui que ser el grup Popular qui marqui el ritme de les actuacions de 
l’equip de govern. La dissoldran quant estiguin en disposició de fer-ho correctament.
Els  hi  demana  que  tornin  a  repassar  l’Acta  del  darrer  Ple,  quant  els  hi  contestaren  la 
pregunta, que avui tornen a fer quasi com a acusació, quan diuen que incompleixen la llei i  
això no és cert. La cessió del terreny ja s’ha fet, estan tots els tràmits fets, i tant és així que ja 
reben ofertes per la compra d’aquest terreny.
L’equip de govern entén que els més adequat és la dissolució d’aquesta empresa, però serà 
quant ho tenguin tot arreglat. Tenint en compte que estan enmig d’un procés d’arbitratge, 
amb l’empresa ITUSA, i per tant estan en un moment en el qual no poden dissoldre IMVISA 
fins que no s’acabi aquest procés d’arbitratge.
Ja han venut tots els pisos i els pàrkings. Si ho haguessin fet abans potser ara podrien fer  
coses que no poden.
La situació d’IMVISA, en el moment que puguin posar en venda els actius que queden, que 
ja han tengut ofertes, seria de superàvit de quasi de 3 milions d’euros.
Estan d’acord que el que toca és dissoldre IMVISA, i ho faran, però votaran en contra de la 
moció, perquè consideren que no és el grup popular el que té que marcar el ritme de les 
actuacions de l’equip de govern.

Sr. Tur Ripoll: L’equip de govern no vol que li marquin cap ritme, però l’oposició està aquí 
per marcar el ritme que consideren que han de marcar.
Quant al tema de l’arbitratge no té molt a veure amb que es dissolgui o no IMVISA, perquè el  
responsable segueix sent l’Ajuntament.
Les ofertes són d’abans o després de saber el temps que poden tardar a gestionar aquest 
solar? Té dubtes de què aquestes ofertes es mantenguin, quan vegin el temps que tardaran 
en poder desenvolupar el solar.

Sr. Villalonga: Haurien de fer un calendari i hauria de ser aquest any.

Sr. Ribas: El passat Ple ja els hi varen dir que estava feta la cessió, no entén la insistència 
del grup Popular.
Les  ofertes  per  a  aquests  solars  són  de  la  setmana  passada,  per  la  qual  cosa  saben 
perfectament la situació en què es troben aquests terrenys.

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

9.8.- Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal que l'Ajuntament acordi 
efectuar la  revisió  dels  Plans Especials  de Protecció i  Reforma Interior  de Sa Penya-La 
Marina-Ensanche i Dalt Vila-Es Soto, en el termini màxim de sis mesos.

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

En la actualidad, se está aplicando en las zonas de Sa Penya-La Marina-Ensanche y 
Dalt  Vila-Es Soto, dos Planes Especiales de Protección y Reforma Interior,  redactados a 
principios de los años 90.

Estos  documentos  se  encuentran  desfasados por  la  evolución social,  económica, 
urbanística  y  demográfica  de  dichos  barrios,  así  como  por  las  nuevas  propuestas 
constructivas, materiales, etc., entre otros motivos.

Que es generalizada la opinión tanto por técnicos como políticos de la necesidad de 
revisar dichos planes y adaptarlos a la realidad actual y futura, siendo fundamental que esta 
revisión se lleve a cabo de una forma decidida, destinando al efecto los recursos necesarios 
y concretándose una fecha de término.

SOLICITA

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

PROPUESTA DE ACUERDO

El Ayuntamiento de Eivissa acuerda efectuar la revisión de los Planes Especiales de 
Protección y Reforma Interior de  Sa Penya-La Marina-Ensanche y Dalt Vila-Es Soto, en el 
plazo máximo de seis meses, destinando para ello los recursos necesarios. 

Eivissa, a 24 de Mayo de 2016

Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:
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Sr. Villalonga: Hi ha una idea generalitzada entre vesins, comerciants, polítics i tècnics de 
que s’han de revisar els PEPRIS, perquè ja estan més que amortitzats i s’ha de fer un canvi.
Considera que s’han de revisar, però no poden deixar-ho sense establir una temporalització. 
Creu que amb el treball que s’ha fet fins a la data, i amb la necessitat de tenir nous PEPRIS,  
considera que en el termini de sis mesos s’hauria d’efectuar aquesta revisió, i tot el que es 
faci l’any que ve ja sigui amb la nova normativa.

Sr. Tur Ripoll: Votaran a favor. Els PEPRIS estan obsolets. Hi ha necessitats noves dins de 
la zona. Veuen moltes dificultats per determinades instal·lacions. Consideren que hi té que 
haver una revisió dels Plans Especials, per adaptar-los a les necessitats i a la realitat social 
d’aquest entorn per donar-li valor.

Sr. Tur Cardona: Ja ho han dit en varies ocasions, està en el programa electoral dels grups 
progressistes. Està a l’acord de govern que tenen firmat en aquest Ajuntament. Les primeres 
passes per fer aquesta feina ja s’han començat a donar. L’hi votaran a favor sempre i quan 
tregui  el  termini  de  sis  mesos,  perquè no volen estar  fermats  a  un termini  tant  estricte.  
Pensen que encara hi ha feina per fer. Hi ha feina feta, estan totes les jornades que es varen 
fer a la Casa Broner de finals de l’any 2013, i  hi ha unes dades que són molt valuoses. 
Aquest estiu faran una fotografia sencera de tota la zona, per saber exactament en quina 
situació està, i la intenció és revisar completament aquest document i actualitzar-lo, perquè 
és veritat que hi ha moltes coses que han quedat obsoletes.

Sr. Villalonga: Si no hi ha una temporalització el que votin ara no serveix de res. Si diu que 
els hi fan falta vuit o nou mesos ho canvia, però hi ha d’haver un límit sinó no faran res.
A més de generar el PEPRI després s’ha d’aplicar, i això provocarà una sèrie de canvis en 
l’activitat econòmica i social dels barris. La gent que tengui que invertir ho tendrà que fer 
d’una manera o una altra, segons les noves solucions tècniques es permeti una cosa o una 
altra,  per  això  és  tant  important  treure-ho  quan  abans,  perquè  ja  estan  pensant  en  la 
temporada  de  2017.  Si  es  treu  al  proper  desembre,  hi  haurà  quatre  o  cinc  mesos  per 
preparar la temporada en base al nou PEPRI, sinó perdran una altra temporada.

Sr.  Tur Ripoll: Les vinculacions econòmiques de canviar una normativa tenen que estar 
quantificades. Té raó el Sr. Villalonga de que tindrien que tenir això aprovat en deu mesos 
com a màxim, perquè l’any que ve la gent pogués desenvolupar les actuacions necessàries 
dins de les normatives noves.
Proposen que es modifiqui el termini, però que hi hagi un termini.

Sr. Tur Cardona: La intenció es fer-ho quan abans, però ara mateix no estan en disposició 
d’establir un termini.

Sr. Villalonga: Rebent el suggeriment del PP, canvia la moció i la temporalització seria de 
deu mesos.

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

9.9.- Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal que l'Ajuntament sol·liciti  
a l'Autoritat Portuària de Balears diferents qüestions sobre l'estació marítima de Botafoc, i 
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que l'Ajuntament acordi redactar, en el termini màxim d'un mes, un informe jurídic sobre la 
preceptiva redacció del Pla Especial del 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 ante el proyecto por parte de la APB de instalar una Galería Comercial en el 
muelle Norte, junto a la proyectada Estación Marítima de Formentera, este ayuntamiento no 
puede permitir esta competencia desleal a los negocios existentes tanto en la zona portuaria, 
como en resto de la ciudad.

Que la reforma de tráfico marítimo, no se puede convertir en una excusa recaudatoria 
para la APB, en la que el aprovechamiento comercial es máximo en detrimento de las zonas 
que hasta la fecha han ofrecido este tipo de servicios.

Que con una buena comunicación de transporte que conecte el muelle norte con el 
resto de la ciudad, no es precisa dicha galería comercial.

Así mismo, es fundamental que la APB ofrezca una explicación clara y detallada de 
los  usos  esporádicos  para  eventos  culturales  y  lúdicos  que  se  pretenden  realizar  en  la 
estación marítima de Botafoch y espacios anexos.

Que ha sido publicado un anuncio en el BOE de fecha 30 de abril de 2.016 por el cual 
la Autoridad Portuaria de Baleares somete a trámite de información pública por un plazo de 
20 días hábiles el proyecto de modificación y ampliación del plazo original de la Concesión 
para la “Explotación del Puerto Deportivo de Invernada Marina des Botafoch en la Ribera 
Norte del Puerto de Ibiza” 827-CP/G, presentado por PUERTO DEPORTIVO BOTAFOCH 
S.L.

Que tratándose de una modificación de una de las dos marinas con que cuenta el 
puerto de Ibiza, plenamente integrada en el tejido social y empresarial del municipio  y de la 
isla en general, es preciso que el Ayuntamiento de Eivissa tenga una participación activa en 
la tramitación de este proyecto, para asegurarse que:

1º) Se cumpla el Acuerdo Marco entre este Ayuntamiento y Autoridad Portuaria. A este 
respecto:

a) En el punto 2 del citado Acuerdo Marco, se dice textualmente, “L’APB i l’Ajuntament  
d’Eivissa, tenen com a objectiu compartit que es pugui transitar, a la vora de la mar,  
de mur a mur, des del dic vell  fins a Botafoc, respectant així el carácter costaner  
d’Eivissa i el costum tradicional de passejar pel Port. Pe donar resposta a aquesta  
idea,  qualsevol  actuació  que  es  porti  a  terme  tindrà  en  compte  als  vianants,  
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l’eliminació de barreres arquitectòniques i la incorporació d’espais lliures i vegetació.  
Tant  l’APB com l’Ajuntament faran les accions pertinents per eliminar  i  minimitzar  
l’efecte físic i visual de les tanques que separen el passeig de les marines Botafoch i  
Ibiza, així com les de l’avinguda de Santa Eulària.”

Es por tanto incomprensible que en dicha ampliación no se contemple la retirada 
de dichas vallas, cuestión que debería ser incluida en el  proyecto de modificación 
presentado por la concesionaria de Marina Botafoch.

b) En el punto 12 del citado Acuerdo Marco, se dice textualmente: “L’Autoritat Portuaria 
de Balears no contemplará ni ara ni al futur la reducció del mirall d’aigua a la petita  
platja entre la marina i els molls, que es conservarà tal i com està actualmente”.

Esta  dársena  o espejo  de agua se extiende entre el  límite exterior  de Marina 
Botafoch y los muelles de Botafoch y según el proyecto expuesto se pretende rellenar 
en  la  parte  más  cercana  a  la  marina  (pero  aún  así,  parte  de  la  dársena  cuya 
reducción  se  proscribe  en  el  acuerdo  marco  citado),  con  lo  que  se  estaría 
incumpliendo el acuerdo, que especifica claramente que esa dársena debe quedar tal 
y como está actualmente.

2º)  Se  maximice  el  aprovechamiento  del  dominio  público  portuario,  cuya  gestión 
compete  a  la  Autoridad  Portuaria,  pero  en  la  que  el  Ayuntamiento  debería  tener  una 
participación determinante, habida cuenta de la necesaria interacción puerto-ciudad, sin que 
el  volumen de edificación existente sea injustificadamente aumentado y con relación a la 
lámina de agua, que se optimice dando cabida a todo tipo de flota, no sólo grandes esloras,  
sino, en especial, las esloras medias y pequeñas que conforman la mayor parte de la flota 
local.

En  este  apartado,  es  importante  disponer  de  amarres  para  esloras  pequeñas  y 
medias, a fin de proteger el tejido social y empresarial vinculado con este segmento de la 
náutica deportiva. 

También es importante recordar que la marina seca planeada no podrá acoger a una 
gran parte de los barcos actuales debido a su tipología, como por ejemplo veleros, (sólo es 
apta para lanchas de menos de 9 metros).

Para  finalizar  esta  parte  expositiva,  es  preciso  recordar  que  para  efectuar  la 
construcción de las edificaciones proyectadas es  preceptiva  la  redacción de un Plan de 
Usos, tal y como establece la ley de puertos y que en la actualidad aún no se ha redactado. 
Sobre  esta  cuestión  es  fundamental  que  los  servicios  jurídicos  del  Ayuntamiento  se 
pronuncien.

SOLICITA

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

PROPUESTAS DE ACUERDO
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A.-El Ayuntamiento de Eivissa solicita a la Autoridad Portuaria de Baleares:

1. Que no se destine espacio alguno a la creación de una galería comercial o actividad 
análoga en el muelle norte, dada la competencia desleal que genera a los negocios 
ya existentes.

2. Una explicación clara y detallada de los usos esporádicos para eventos culturales y 
lúdicos que se pretenden realizar en la estación marítima de Botafoch y espacios 
anexos.

3. En relación a la reforma-ampliación de Marina Botafoch:

c) No  se  permita  la  construcción  de  nuevas edificaciones  destinadas a  usos  no 
relacionados con la actividad náutica deportiva o no justificadas en el entorno de 
un  puerto  deportivo,  concretamente,  para  uso  como  beach-club, 
restaurante-espectáculo o usos análogos como tampoco la construcción de un 
edificio  “mirador”  innecesario  e  injustificado o  una edificación de 200 m²  para 
albergar la nueva gasolinera. 

d) Que dicha ampliación no reduzca el espejo de agua actual entre la Marina y los 
muelles de Botafoch, tal y como se convino en el Acuerdo Marco en su apartado 
12.

e) Que se eliminen y/o minimicen el efecto físico y visual de las vallas que separan el 
Paseo Marítimo de la Marina, exigiendo la inclusión de esta medida en el proyecto 
de modificación presentado por la concesionaria de Marina Botafoch, tal y como 
se acordó en el Acuerdo Marco en su apartado 2.

f) Que se  modifique la  planta  de  amarres  propuesta  en  el  proyecto,  claramente 
enfocada a esloras superior de 12 metros, para que no se deje sin amarre a la 
flota  local  (pequeñas  esloras  -la  mitad  de  los  amarres  de  la  planta  actual- 
ocupados por titulares de derecho de uso y amarristas residentes en Ibiza en su 
mayoría), fomentando así la accesibilidad al disfrute del mar, dada la tradición y 
costumbre marinera de la isla. 

g) Que se verifique el impacto visual de la marina seca proyectada (hasta 11 metros 
de altura), para que no afecte a las vistas de los edificios del Paseo Marítimo, 
situados en una zona considerada de lujo.

B.- El Ayuntamiento de Eivissa acuerda redactar en el plazo máximo de un mes, a 
través de su Secretaría, un informe jurídico sobre la preceptiva redacción del Plan Especial, 
tal y como indica la ley de Puertos, para derruir inmuebles existentes y construir las nuevas 
edificaciones proyectadas en la reforma del Puerto, en concreto el edificio en Es Martell, la 
nueva estación Marítima de Formentera con su galería comercial Anexa, la nueva estación 
Marítima des Botafoch, y las nuevas construcciones en Marina Botafoch; mirador, beach club 
y gasolinera.

Eivissa, a 24 de Mayo de 2016

Antonio Villalonga Juan”
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Intervencions:

Sr. Villalonga: Abans de debatre la moció, com que hi ha hagut l’anunci de la licitació de la 
construcció de l’edifici d’Es Martell, vol incorporar-li els següent punt a la moció:
“4. En relación a Es Martell:

a) El  tamaño  del  edificio  se  reducirá  para  cubrir  únicamente  el  objetivo  de  dar 
servicio a la concesión.

b) No se  permitirán  actividades que supongan una  competencia  directa  para  los 
comercios del puerto, como es el ocio.

c) La terraza será un espacio transitable que hará únicamente funciones de mirador.”

Sr. Ruiz: El Sr. Villalonga sap els terminis i com s’han de redactar les mocions. Ha presentat 
una moció que ara vol canviar. Pregunta al Sr. Secretari si sense que sigui per urgència pot 
afegir un punt a una moció ja presentada i canviar-la.

Sr. Secretari: Entén que no és una nova moció i no s’ha d’introduir un nou punt per urgència.

Sr. Ruiz: Doncs es canvia la redacció de la moció presentada. També és cert que ara l’equip 
de govern no té temps de preparar la resposta, perquè és una afegit que no estava a l’ordre 
del dia i no estava presentat com tocava, i el Sr. Villalonga no ha avisat amb temps perquè el  
regidor competent en la matèria s’ho pugui preparar.  Creu que no és el procediment que 
toca. Aquesta moció no és urgent.La Sra. López tenia una sèrie d’arguments preparats en 
temps i forma com toca, i ja veuran si li contesten o no a aquest afegit, que posa per enredar.

Sr. Villalonga: No és enredar, és fer propostes i controlar a l’equip de govern. No veu que el 
text afegit sigui molt complicat, de totes formes l’explicarà perquè no tenguin dubtes del que 
votaran.
Porta una moció amb varies propostes:  La primera, que no hi  hagi galeria comercial.  La 
segona, demanar-li  a l’Autoritat Portuària que expliqui que vol fer a l’estació marítima de 
Botafoc.
En relació a la reforma-ampliació de marina Botafoc, està preocupat pel fet que es pretengui 
construir un beach club, un restaurant espectacle, o un edifici mirador. No entén perquè una 
gasolinera  ha de tenir  200 m2.,  creu que són molts.  També creu  que aquesta  proposta 
d’ampliació de Marina Botafoc està ampliant el que seria el mirall d’aigua que hi ha entre la 
Marina i el moll de Botafoc, i això és una de les coses que l’equip de govern va acordar amb 
l’Autoritat  Portuària  que  no  es  toqués.  Entenent  que  el  mirall  d’aigua  és  el  que  hi  ha 
estrictament entre La Marina i el Botafoc, i no des d’on està el far de La Marina i el Botafoc,  
per això li agradaria que ho aclarissin.
En el projecte de La Marina han de sol·licitar que es treguin o es minimitzin les tanques. No 
té sentit que l’Ajuntament aposti per treure les tanques, i ara en el projecte es tornen a posar 
les tanques.
Tampoc entén que,  per  la  gran  tradició  marinera  que hi  ha  en  aquesta  ciutat,  s’enfoqui 
aquesta  marina  als  grans  amarraments  i  es  perjudiqui  als  propietaris  de  petites 
embarcacions.
La marina seca que està projectada pot crear un greu impacte visual, ja que mesurarà més 
d’onze metres.
Respecte al que ha afegit del Martell, l’únic que ha fet ha set agafar l’acord marc i veient 
quina és la intenció de l’empresa concessionària, que aquest Ajuntament torni a demanar a 
l’Autoritat Portuària  que l’edifici es redueixi per cobrir únicament l’objectiu de donar servei a 
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la concessió.,  que no es permetin activitats que suposin una competència directa per als 
comerciants  del  Port,  com és  l’oci  i  que  la  terrassa  sigui  un  espai  transitable  que  farà 
únicament funcions de mirador.
Tot això està a l’acord marc, però creu que tal i com estan les coses, seria important que 
l’Ajuntament  fos  un  poc  més  contundent  amb  la  seua  postura  en  relació  a  l’Autoritat 
Portuària, ja que, segons els indicis,  la mida de l’edifici serà gran i no serà sols per a la 
marina. No li demanaran a Autoritat Portuària que redueixi els metres de l’edifici que no fan 
falta?
En relació a si es poden o no construir edificis en el Port, considera que els serveis jurídics  
de la casa haurien d’emetre un informe dient, que per a totes les construccions que estan 
projectades en el Port, primer l’enderrocament d’aquestes i la seua construcció, fa falta o no, 
que es redacti un pla especial per a construcció de nous edificis per a usos no portuaris, com 
els que estan projectats.

Sra. Marí: Vol aclarir que si la voten, serà per separat.
Demana que en el punt 1, el tema de la “galeria comercial o activitat anàloga en el moll nord”, 
quedés clar que  ho és excepte a l’estació central, que és on es podria posar algo.
En el punt 2 votaran a favor.
Respecte al projecte de Marina Botafoc, vol recordar que és un projecte que de moment està 
a l’APB, que ha de ser aprovat, que encara té molt de curs per endavant, per la qual cosa 
creu que l’Ajuntament hi podrà dir poca cosa en aquest tema.
Quant al punt 3.a), s’ha informat i li han assegurat que no hi haurà un beach club. Va ser un 
error de l’arquitecte i tampoc hi estaria d’acord. En el cas de la gasolinera, l’estan canviant 
perquè no compleix la llei.
Respecte al 3.b), el mirall de l’aigua serà una decisió de l’APB i es tem que poc podrà dir 
l’Ajuntament. S’abstindran de moment.
Quant al tema de les tanques, el Sr. Villalonga va votar en contra i vol recórrer l’acord marc i 
en canvi el té en compte per altres coses.
Un port esportiu té una necessitat de vigilància, pels robatoris i perills que corre la gent quant 
passeja per allí.  Si  l’Ajuntament o l’APB estan d’acord en assumir  les conseqüències de 
qualsevol contingència, accident o robatori que hi pugui haver dins d’aquestes marines, que 
es treguin les tanques.
Respecte als amarraments, efectivament disminuiran la flota dels 12 metres, com estan fent 
a la majoria de marines del mediterrani. Les embarcacions petites estan millor conservades 
en una marina seca que al mar. És un estalvi per als propietaris de les embarcacions de 
petita eslora, per la qual cosa el fet que es faci una marina seca en el lloc que es farà, no ho 
veu tant incongruent sinó al revés ja que creu que és necessària. Actualment en aquesta 
zona existeix un varador i serà millor lo nou que es posi.
Quant al d’es Martell, vol remarcar al senyor Alcalde que encara que l’APB publiqui coses, no 
vol dir que estigui d’acord amb elles.
La mida de l’edifici és una cosa que ja està més que debatuda. El grup popular també va 
votar per un edifici més petit. Tampoc està d’acord en que hi hagi comerços. Està d’acord 
que la terrassa sigui un mirador.
Al darrer punt, demana que tregui el termini màxim d’un mes perquè és un poc just, donat 
l’elevat volum de treball que té aquest Ajuntament, però sí que igual faria falta l’informe jurídic 
del Pla Especial.

Sra. López: El Sr. Villalonga no ha set elegant amb introduir aquest darrer punt. Encara que 
no té cap inconvenient en contestar-li. 
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A la moció número 3, el Sr. Alcalde li ha deixat clar el tema de la galeria comercial. Han de 
cuidar el comerç local i el que planteja el Sr. Villalonga surt molt de tot això.
En relació a Marina Botafoc, hi ha hagut informació pública. Ha presentat al·legacions com a 
grup EPIC? L’Ajuntament sí que les ha presentat. La idees clau d’aquestes al·legacions són, 
no ocupar més mirall  d’aigua del  Port;  injustificat  i  innecessari  un beach club;  recuperar 
l’accessibilitat dels ciutadans al Port; i oposició a la idea de Port que es planteja aquí, que ja 
ve reflectida en el Pla General.
Respecte al punt del martell, vota en contra d’un acord marc que ha pres l’Ajuntament i ara 
l’invoca. Han de ser coherents i no enganyar a la gent.
L’Autoritat  Portuària ja  s’ha pronunciat,  i  ha deixat  ben clar  que prima l’acord marc amb 
aquest Ajuntament damunt de l’edifici d’es Martell. El disseny de l’edifici és d’abans de l’acord 
marc.
Votaran en contra per totes les raons que li ha dit.

Sr. Villalonga: Modifica el punt 1 afegint “excepte en l’estació central”, i així quedarà més 
clar. Si allí no hi ha galeria comercial és una forma de cuidar el petit comerç.
Seria necessari que entre la nova estació marítima de Formentera i es Martell, hi hagués una 
comunicació àgil perquè poguessin seguir consumint a La Marina.
En relació a l’ampliació-reforma de marina Botafoc, clar que poden presentar al·legacions, i 
quan el projecte estigui més avançat poden dir moltes coses, però veient com actua Autoritat 
Portuària, ara ja li poden donar l’opinió del que volen o no que es faci en aquest port esportiu, 
independentment  de  les  al·legacions  que  ha  presentat  l’equip  de  govern.  Ara  serien 
al·legacions del Ple de l’Ajuntament.
Està clar que la gasolinera es tendria que deixar. Està clar que l’equip de govern permetrà o 
no la llicència d’activitat, per la qual cosa, la millor forma perquè no tenguin que veure’s 
obligats  a  denegar  llicències,  és  no  permetre  la  construcció  d’un  edifici.  No  entén  quin 
problema tenent en relació a la reducció del mirall d’aigua. 
Va votar en contra de l’acord marc, perquè en general és dolent per a aquest municipi, però 
independentment que li agradi o no és el que han aprovat i per tant parlarà d’aquest i no del  
que hagués aprovat ell. L’acord marc diu que es treguin les valles.
La tendència és anar cap a les marines seques, però el que no acaba d’entendre és com es 
pot posar un veler amb el pal i la quilla i un llaüt dins d’una marina seca. Per això li preocupa 
que passarà amb els amarraments de menys de 12 metres d’eslora, i d’aquí la intenció de 
que aquest Ajuntament sol·liciti aquest acord a l’Autoritat Portuària.
El punt que ha afegit fa referència al punt 4t. de l’acord marc. No entén perquè no voten a 
favor dels seus propis acords.
En relació a l’informe jurídic no té inconvenient en canviar un mes per dos mesos.

Sra. Marí: Com ja li ha dit abans, proposa en el punt A.1 afegir  “excepte en l’estació central”.
Els punts A.1 i A.2, els votarien a favor.
En el punt de Marina Botafoch, s’abstendran, perquè està en període d’al·legacions i han 
d’esperar a veure que passa.
En el punt del Martell  demana separar l’apartat a) del b) i el c). En el primer s’abstendran i  
els altres dos els votaran a favor.
I a l’últim, si en comptes de posar dos mesos en posa tres mesos li votaran a favor.

Sra. López: En el  Pla General  ja es diu que s’ha de redactar un pla especial. A l’anterior Ple 
ja varen dir que s’està  redactant el ODEUP i que posteriorment vendrà el Pla Especial.
Si això no es compleix l’Ajuntament insistirà amb el que posa el PGOU. Ja se l’hi ha acabat 
el plaç per fer al·legacions a Marina Botafoch. 



Secretaria General

Votaran que no per la incoherència general de la moció.

Sr. Ruiz: Entenen que el punt que ha afegit el Sr. Villalonga no compleix el ROF, així i tot el 
votaran.
A petició de la Sra. Marí, que vol expressar el seu sentit del vot depenent de cada punt de la 
moció, ho faran així.
Després de la votació,faran un descans de 10 minuts,  i  en tornar a les 12 en punt,  han 
acordat fer un minut de silenci per la mort de la dona assassinada a Mallorca.

Sotmès a votació el punt 1 següent: Que no se destine espacio alguno a la creación de una 
galería comercial o actividad análoga en el muelle norte, dada la competencia desleal que 
genera a los negocios ya existentes, excepto en la estación maritima central.
És desestimat amb els vots  en contra dels Srs. Ruiz, Molina, Tur Cardona, Perea, Ribas, 
Hinojo, i Sres. Boned, García, López, Torres, Corral i Mengual, i a favor dels Srs. Tur Ripoll,  
Garriz, Flores, Minchiotti, Varela de Limia, Villalonga, i Sres. Marí i Cardona.

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

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

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

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

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

Sotmès a votació el punt B, que queda igual simplement canviant el termini màxim d’un mes 
per tres mesos,  és desestimat amb els vots en contra dels Srs. Ruiz, Molina, Tur Cardona, 
Perea, Ribas, Hinojo, i Sres. Boned, García, López, Torres, Corral i Mengual, i a favor dels 
Srs. Tur Ripoll, Garriz, Flores, Minchiotti, Varela de Limia, Villalonga, i Sres. Marí i Cardona.

Es fa un recés de deu minuts.

Es reinicia la sessió sent les 12 hores.
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Sr. Ruiz: Van a començar el minut de silenci per rebutjar l’assassinat masclista ocorregut a 
Pollença. És la tercera víctima de les Illes Balears és lamentable.

9.10.- Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal que l'Ajuntament efectuï 
la liquidació del contracte de licitació amb l'empresa "Park Control 2000 S.L.", en un termini  
màxim de tres mesos.

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  a  fecha  de  hoy,  el  Ayuntamiento  de  Eivissa  no  ha  liquidado  el  contrato  de 
licitación de aparcamiento en zona azul a la empresa concesionaria Park Control 2000 S.L.

Que una vez archivada la causa judicial “Park Control”, es preceptiva la liquidación 
del  contrato  de licitación,  para  que se  conozcan el  resultado final  de  la  concesión y  se 
efectúe, si procede, la reclamación oportuna a la concesionaria.

Es por lo que se

SOLICITA

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

PROPUESTAS DE ACUERDO

El Ayuntamiento de Eivissa efectuará la liquidación del contrato de licitación con la 
empresa “Park Control 2000 S.L.” en un plazo máximo de tres meses.

Eivissa, a 24 de Mayo de 2016

Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr. Villalonga: Una vegada que pareix ser que s’arxivarà la causa, el que és preceptiu és 
que l’Ajuntament procedeixi a la liquidació del contracte. Per això proposa que en un termini 
màxim de tres mesos es procedeixi a aquesta liquidació, i que si fos procedent es reclami a 
l’empresa les quantitats oportunes.
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Sr. Flores: Estan d’acord amb la moció i la votaran a favor.

Sr. Molina: La liquidació ja s’està realitzant, així que li demana que retiri la moció.

Sr. Villalonga: La retiraria si l’equip de govern es compromet a tenir aquesta liquidació en un 
termini màxim de 3 mesos. Quant estarà acabada aquesta liquidació?

Sr. Molina: A cap lloc constarà que aquest Ajuntament es mou al ritme que marca el Sr. 
Villalonga. Els tècnics de la casa treballen molt bé i acabaran les coses quan els tenguin que 
acabar. Si no retira la moció el seu grup votarà en contra perquè ja s’està fent aquest treball.

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

9.11.- Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal que l'Ajuntament acordi 
adquirir,  en  el  termini  màxim  de  sis  mesos,  la  quantitat  mínima  de  dotze  desfibriladors 
externs semiautomàtics, per a la seua distribució entre diferents dependències municipals y/o 
establiments privats.

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 por  parada cardiorrespiratoria  (PCR) se  entiende toda situación clínica  que 
comprende  un  cese  inesperado,  brusco  y  potencialmente  reversible  de  las  funciones 
respiratorias y/o cardiocirculatoria espontáneas, no siendo resultado de la evolución natural 
de una enfermedad crónica avanzada o incurable, o del envejecimiento biológico. Si no se 
contrarresta  con  medidas  de  reanimación,  el  paro  cardiorrespiratorio  produce  una 
disminución brusca del  transporte de oxigeno que da lugar a una disfunción del  cerebro 
inicialmente y, posteriormente, conduce a lesiones celulares irreversibles en el organismo y a 
la muerte biológica.

Que en España se produce una cada 20 minutos y sólo 2 de cada 10 personas 
sobreviven. Entre los principales factores de este bajo porcentaje se encuentra la falta de 
respuesta  rápida  (cada  minuto  transcurrido  reduce  en  un  10%  la  probabilidad  de 
supervivencia de la víctima).

Dado que no siempre los servicios de emergencias sanitarios públicos pueden llegar 
en los primeros minutos, resulta vital la colaboración ciudadana. Practicando reanimación 
cardiopulmonar básica y haciendo uso del desfibrilador externo semiautomático se puede 
salvar una vida.
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Los  desfibriladores  automatizados  externos  (DESA),  son  pequeñas  unidades  que 
constan de: 

 un pequeño computador que puede  analizar el ritmo cardiaco e identificar aquellos 
ritmos que pueden tratarse con una descarga eléctrica 

 una batería capaz de liberar una elevada cantidad de energía determinar si  debe 
administrarse una descarga y aplicar la terapia eléctrica correspondiente. 

 un sistema  de  luces,  altavoces  y  voz  grabada  que  guían  al  operador  durante  el 
proceso.

Esta  iniciativa pretende instalar,  promover el  conocimiento de su uso y facilitar la 
localización de estos aparatos de primeros auxilios en dependencias municipales repartidas 
por toda la ciudad, como por ejemplo, la sede municipal en Dalt Vila, las oficinas de la policía 
local, las AAVV y sus pistas polideportivas anexas, el centro cultural Can Ventosa, Mercat 
Nou,  etc.,  así  como  aquellos  establecimientos,  como  por  ejemplo  hoteles,  que  por  su 
situación estratégica, apertura 24 horas e interés social deseen colaborar con esta medida, 
con el objetivo de conseguir la máxima cobertura en el término municipal.

Consideramos que pese a que el manejo de los desfibriladores es sencillo, también 
se debe instruir a aquellas personas cercanas en su manejo. También es fundamental que se 
identifiquen claramente los sitios en los que se coloquen dichos aparatos, y se publicite dicha 
situación  a  la  ciudadanía,  tanto  en  la  página  web  municipal  como  en  los  medios  de 
comunicación locales.

SOLICITA

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

PROPUESTA DE ACUERDO

El Ayuntamiento de Eivissa acuerda adquirir en el plazo máximo de seis meses la 
cantidad mínima de doce desfibriladores externos semiautomáticos, para su distribución 
entre diferentes dependencias municipales y/o establecimientos privados, estableciendo 
claramente una identificación al efecto, así como promover el conocimiento de su uso y 
su localización.

Eivissa, a 25 de Mayo de 2016

Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr. Villalonga: Proposa que en un termini màxim de sis mesos s’instal·lin en el municipi un 
mínim  de  dotze  desfibril·ladors,  per  donar  cobertura  propera  en  els  barris  a  aquelles 
persones que puguin precisar-ho de forma urgent i ràpida.
La idea és que a una sèrie de llocs, que decideixi l’equip de govern, que en base a la seua 
localització, l’horari d’obertura, l’afluència de persones, i que donin cobertura a tot el municipi, 
que  els  vesins  sàpiguen  que  allí  hi  ha  un  desfibril·lador,  i  que  si  hi  hagués  un  cas 
d’emergència hi poden acudir i actuar. Això és important perquè el temps d’intervenció és 
fonamental, i creu que seria molt positiu per al municipi.
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Sr. Garriz: Els pareix una proposta molt interessant, però els agradaria saber quins són els 
arguments d’uns i dels altres per poder fixar la seua postura.

Sra. García: Els agrada la moció, però el seu vot serà en contra. Ho estudiaran de cara a 
l’any  que  ve,  perquè  fa  falta  un  estudi  previ  per  saber  on  s’han  de  posar  aquests 
desfibril·ladors, i a més tenir una partida en el pressupost. Les idees estan molt be però sinó 
van recolzades per diners no es poden portar a terme.
A la ciutat ja disposen de 15 desfibril·ladors, tots a dependències municipals i amb personal 
qualificat per al seu ús. N’hi ha un a cada platja 3, policia 2, camp de futbol 3, pavellons 2,  
protecció civil 2, i ara en posaran 2 a la piscina i 1 en el SAC.
També faran un curs per a tots els monitors socorristes de les piscines, perquè sàpiguen 
utilitzar-los.
Per tant el seu vot serà en contra, perquè no disposen de l’estudi de les necessitats de la 
ciutat, ni la partida en el pressupost, no perquè la idea no els pareixi bona.

Sr. Villalonga: Es poden posar en un termini de sis mesos i no fa falta fer una gran estudi.  
Quant a la partida està segur que la trobarien.
Demana que es replanteigin i ho facin quant abans. No veu problemes per cap costat perquè 
votin en contra. Hi ha diners i hi ha intenció.

Sr. Garriz: Els cost d’aquesta acció i el benefici de retorn és tan alt, que no hi ha que fer 
grans plans perquè hi ha moltes coses que són de sentit comú.
Existeix una legislació específica que estableix quina és la senyalització que s’ha de posar en 
aquests  establiments.  Ja  existeix  un registre  i  un  catàleg per  a  aquestes  instal·lacions  i 
aquests tipus d’equips.
Hi ha una norma autonòmica per regular o tractar d’impulsar aquests temes, que és el Decret 
137/2008. Per tant demanen que s’agafi de referència aquest Decret i que es compleixi.
Demana a EPIC que converteixi aquesta moció en un compromís per proposar a aquest Ple, 
que és convertir Eivissa en un ciutat cardioprotegida. I això va més enllà que els simples 6 
desfibril·ladors,  per  col·locar  a  llocs  on  ja  tenen  constància  que  hi  ha  aglomeració  de 
persones.
Demanen que es compleixi la normativa que existeix, que s’analitzin els punts crítics que 
existeixen, com són les instal·lacions esportives, els col·legis, etc.
El que demanen és que es complementi aquesta proposta amb un pas més enllà, buscant 
que Eivissa es converteixi en una ciutat cardioprotegida, i que es prepari un programa de 
formació al ciutadà i de sensibilització, i que específicament, els recursos de l’Ajuntament 
que estan al carrer, tenguin una formació necessària por poder fer una prestació del primer 
intervinent.
Per tant entenen que sí estan parlant de seguretat i protecció de la gent, això és un element 
d’un impacte tremendo amb un cost ridícul.
Espera que el Sr. Villalonga accepta la modificació que entenen que enriqueix el text. En tot  
cas, com que creuen que això és positiu, votaran a favor.

Sra. García: Coneixen el Decret. El personal està qualificat per al seu ús. Ara en posaran 3 
més i es posaran a les dues piscines i en el SAC, que són llocs on hi va molta gent i es 
necessiten, i a més per això es farà el curs a tots els monitors i socorristes.
Respecte a les ciutats cardioprotegides, no li diu que no es facin, el que diu és que ho han 
d’estudiar. Que encara que siguin pocs diners són diners, que si no té l’ha de buscar i no es 
poden comprometre  a  dir  aquí  que ho faran,  perquè després  dins  de dos mesos els  hi 
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preguntin que passa amb això.
Es comprometen a estudiar-ho i si poden ho portaran a terme.

Sr. Villalonga: Accepta la proposta del Sr. Garriz, amb la qual cosa la moció tendria dos 
punts.

Sr. Garriz: Llegeix el text de com quedarà el segon punt de la moció:
“Que Eivissa es converteixi en un espai cardioprotegit i es desenvolupi un projecte específic 
de ciutat cardioprotegida i se faci complir l’establert a la normativa autonòmica al respecte.”

Sr.  Ruiz: Si  el  Sr.  Villalonga  retira  el  nombre  de  desfibril·ladors  i  el  termini,  i  amb  el 
compromís de la Sra. García de que buscaran una partida per a l’any que ve, i si pot ser serà 
abans, votaran a favor.

Sotmès l’assumpte a votació per unanimitat s’acorda l’aprovació del següent text:

“1. L’Ajuntament d’Eivissa acorda adquirir a la major brevetat possible desfibriladors externs 
semiautomàtics,  per  a  la  seua  distribució  entre  diferents  dependències  municipals  i/o 
establiments privats,  establint  clarament una identificació a l’efecte, així com promoure  el 
coneixement del seu us i la seua localització.

2.  Que  Eivissa  es  converteixi  en  un  espai  cardioprotegit  i  es  desenvolupi  un  projecte 
específic de ciutat cardioprotegida i se faci complir l’establert a la normativa autonòmica al 
respecte.”

10è. Decrets i comunicacions:

10.1.- 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.

10.2.-  Donar  compte del  Decret  d’aprovació  de modificació  de crèdits  per  transferències 
núm.4/2016 (Decret núm.2016-2316).

Donat compte del Decret del tenor literal següent:

“DECRET.- De conformitat amb el que estableixen l’article 180 del R.D.L. 2/2004 de 5 de 
març pel  que s’aprova el  Text  Refós de la LRHL i  les Bases d’Execució del  Pressupost 
General per a l’exercici 2016, i vist l’informe emès per la Intervenció de fons; en virtut de les 
atribucions que m’han estat delegades mitjançant decret de data 24 de juny de 2015, amb 
aquest  decret  vinc  en  ordenar  l’aprovació  de  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  per 
transferències núm. 4/2016 dins del vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa: 

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

PARTIDES A INCREMENTAR:

PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT
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32000-12003 Sous Grup C1 educació 3.908,40
32000-16000 Seg.social funcionaris educació 1.814,00

TOTAL INCREMENTS........................................ 5.722,4  0

PARTIDES A MINORAR:

PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT

93100-12000 Sous Grup A1 Admó.financera 5.722,40

TOTAL MINORACIONS...................................... 5.722,4  0

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

Eivissa.

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

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

10.3.- Donar  compte  del  Decret  d’aprovació  de  factures  amb  nota  d’Objecció 
Exp.Obj.Ord.2/2016 (Decret núm. 2016-2634).

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 2/2016 de factures amb 
reparo de l’esmentada funcionària, del tenor literal segÜent: 

“  INFORME PROPOSTA  D’INTERVENCIÓ FACTURES AMB NOTA D’OBJECCIÓ – EXP. 
OBJ.ORD 2/2016.-

A la vista de varies  factures relacionades a continuació, corresponents a diferents proveïdors 
i per diversos conceptes, per un import total de 87.000,67 € i que s’han remés a aquesta 
intervenció per a la seva tramitación: 

NÚM. 
FTRA.

DATA NIF PROVEÏDOR PROG ECON IMPORT

2016000003 31/03/16  U57641441 UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA 13000 22799 9.879,38

   Total 13000-22799   9.879,38

F1-000811 31/03/16  B07985716 PINTURAS MARTINEZ Y SELVA SL 15320 21000 2.634,63

065 12/04/16  B57550816 CONSTRUC.Y MEJORAS SA TORRE SL 15320 21000 2.767,55

066 18/04/16  B57550816 CONSTRUC.Y MEJORAS SA TORRE SL 15320 21000 2.205,64

   Total 15320-21000   7.607,82

2016-05 18/03/16  53951370V AMAYA ARIAS CARLOS ANDRES 17100 21000 907,50

425 16/02/16  B07856651 TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL 17100 21000 7.139,00
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FIC1600675 31/03/16  B07542673 POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SL 17100 21000 1.051,18

FIC1600674 31/03/16  B07542673 POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SL 17100 21000 1.721,49

   Total 17100-21000   10.819,17

0000000483 31/03/16  G08973224 INST.DE TREBALL SOCIAL I SERV.SOCIAL 23102 22799 21.366,97

   Total 23102-22799   21.366,97

1437/F1/16 09/03/16  B07320153 CARBURANTES IBIZA S L 32000 22103 1.359,53

   Total 32000-22103   1.359,53

2016/06 18/03/16  G57745663 ASSOCIACIO UNA IDEA UN SERVEI 33700 22609 241,50

   Total 33700-22609   241,50

2 05/02/16  B07779598 MERCAT NOU DE EIVISSA SL 43120 22699 7.733,27

   Total 43120-22699   7.733,27

9576 31/03/16  A33912445 ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL 43200 22799 6.735,43

   Total 43200-22799   6.735,43

2002206617 01/03/16  A81962201 EDITORIAL ARANZADI SA 92000 22001 6.965,29

   Total 92000-22001   6.965,29

52/2016 01/04/16  41442962K ALCAIDE JUAN MANUEL 92000 22604 1.875,50

   Total 92000-22604   1.875,50

2016036252 31/03/16  B84454172 SDAD PREV.FRATERNIDAD MUPRESPA SL 92002 22799 6.604,94

   Total 92002-22799   6.604,94

160209 14/04/16  B07843790 GRUPO ROYAL TELECOM SL 92003 22799 5.811,87

   Total 92003-22799   5.811,87

   TOTAL   87.000,67

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

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

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

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

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

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

Vist,  igualment,  l’informe emès pels regidors afectats pel reparo formulat,  del  tenor literal 
següent: 
“  AL SR. ALCALDE
INFORME   DELS    REGIDORS   AFECTATS   PEL    REPAR   FORMULAT  PER  LA 
INTERVENCIÓ DE FONS FACTURES ANY 2016 EXP. OBJ.ORD 2/2016---------------
Atès que la Interventora Acctal. de la Corporació, ha emès el següent informe:
“  INFORME PROPOSTA  D’INTERVENCIÓ FACTURES AMB NOTA D’OBJECCIÓ – EXP.  
OBJ.ORD 2/2016.-

A  la  vista  de  varies   factures  relacionades  a  continuació,  corresponents  a  diferents  
proveïdors i per diversos conceptes, per un import total de 87.000,67 € i que s’han remés a  
aquesta intervenció per a la seva tramitación: 

NÚM. 
FTRA.

DATA NIF PROVEÏDOR PROG ECON IMPORT

2016000003 31/03/16  U57641441 UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA 13000 22799 9.879,38

   Total 13000-22799   9.879,38

F1-000811 31/03/16  B07985716 PINTURAS MARTINEZ Y SELVA SL 15320 21000 2.634,63

065 12/04/16  B57550816 CONSTRUC.Y MEJORAS SA TORRE SL 15320 21000 2.767,55

066 18/04/16  B57550816 CONSTRUC.Y MEJORAS SA TORRE SL 15320 21000 2.205,64

   Total 15320-21000   7.607,82

2016-05 18/03/16  53951370V AMAYA ARIAS CARLOS ANDRES 17100 21000 907,50

425 16/02/16  B07856651 TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL 17100 21000 7.139,00

FIC1600675 31/03/16  B07542673 POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SL 17100 21000 1.051,18

FIC1600674 31/03/16  B07542673 POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SL 17100 21000 1.721,49

   Total 17100-21000   10.819,17

0000000483 31/03/16
 
G08973224 INST.DE TREBALL SOCIAL I SERV.SOCIAL 23102 22799 21.366,97

   Total 23102-22799   21.366,97

1437/F1/16 09/03/16  B07320153 CARBURANTES IBIZA S L 32000 22103 1.359,53
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   Total 32000-22103   1.359,53

2016/06 18/03/16
 
G57745663 ASSOCIACIO UNA IDEA UN SERVEI 33700 22609 241,50

   Total 33700-22609   241,50

2 05/02/16  B07779598 MERCAT NOU DE EIVISSA SL 43120 22699 7.733,27

   Total 43120-22699   7.733,27

9576 31/03/16  A33912445 ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL 43200 22799 6.735,43

   Total 43200-22799   6.735,43

2002206617 01/03/16  A81962201 EDITORIAL ARANZADI SA 92000 22001 6.965,29

   Total 92000-22001   6.965,29

52/2016 01/04/16  41442962K ALCAIDE JUAN MANUEL 92000 22604 1.875,50

   Total 92000-22604   1.875,50

2016036252 31/03/16  B84454172 SDAD PREV.FRATERNIDAD MUPRESPA SL 92002 22799 6.604,94

   Total 92002-22799   6.604,94

160209 14/04/16  B07843790 GRUPO ROYAL TELECOM SL 92003 22799 5.811,87

   Total 92003-22799   5.811,87

   TOTAL   87.000,67

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eivissa. LA INTERVENTORA  ACCTAL., (document signat electrònicament al marge).”
Vist  que  l’esmentada  relació  de  factures  no  es  pot  aprovar,  per  haver-hi  informat 
desfavorablement la intervenció i que s’ha aturat la seva tramitació.
Vist que els Regidors Delegats donen el vist i plau i la seua conformitat a que s’aboni, i en 
particular  així  ho  fan  i  ho  tornen  a  fer  aquestos  Regidors  Delegats,  per  tractar-se  de 
subministraments, de serveis, de prestacions o d’activitats que efectivament s’han prestat, 
s’han executat i s’han facturat, com es deriva de la proposta a què es remeten.
Vist  que,   tot  i  l’informe  desfavorable,  el  Sr  Interventor  comunica  que  a  les  partides 
corresponents  del   Pressupost  General  d’aquesta  Corporació   per  a  l’exercici  de  2016, 
existeix  consignació  suficient  i  adient,  a  nivell  de  vinculació,  per  atendre  les  despeses 
proposades.
Atès aquest estat de coses, els Regidors Delegats a sota signants manifesten a l’Alcaldia 
que no es mostren conformes amb aqueix informe desfavorable del Interventor i expressen 
que  aquestes  despeses  s’han  d’abonar,  tot  això  pel  fet  que  és  notori  que  aquestos 
subministraments, aquestos serveis i aquestes activitats o prestacions s’han realitzat i de tot 
això s’ha beneficiat la comunitat i el conjunt del municipi, cosa que comuniquen a l’Alcaldia 
en execució d’allò previst a l’article 217.1 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat 
per Reial Decreto legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Per tot això,
Demanem sobre la base d’aqueix article del  Text   refós,  que l’Alcaldia, ateses les seves 
competències  i  totes  les  consideracions  que  pugui  ponderar  per  tal  que  siguin  abonats 
aquestos subministraments, aquestos serveis o aquestes activitats o prestacions, i  per tal 
d’evitar  un  enriquiment  injust  o  sense  causa  de  la  pròpia  Corporació  (els  treballs  o  les 
activitats fets o prestats per les persones amb què es relaciona l’Ajuntament i no abonats per 
la Institució), resolgui la discrepància a favor del que ara es proposa.
Eivissa.
Estefanía Torres Sánchez Gloria Corral Joven
Regidora delegada de Policia i RRHH Regidora delegada de Turisme
Montserrat García Cuenca Elena López Bonet
Regidora delegada Jardins Regidor delegada Manteniment Urbà
Agustín Perea Montiel Ildefonso Molina Jiménez
Regidor delegat Joventut i Festes Regidor delegat  Admó.General 
Juan Ribas Ferrer Vicenta Mengual Llull
Regidor delegat de Benestar Social Regidora delegada d’Educació
(Document signat electrònicament al marge)”

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

RESOLC:
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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  detalll  que  es 
relaciona a continuació:

NÚM. 
FTRA.

DATA NIF PROVEÏDOR PROG ECON IMPORT

2016000003 31/03/16  U57641441 UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA 13000 22799 9.879,38

   Total 13000-22799   9.879,38

F1-000811 31/03/16  B07985716 PINTURAS MARTINEZ Y SELVA SL 15320 21000 2.634,63

065 12/04/16  B57550816 CONSTRUC.Y MEJORAS SA TORRE SL 15320 21000 2.767,55

066 18/04/16  B57550816 CONSTRUC.Y MEJORAS SA TORRE SL 15320 21000 2.205,64

   Total 15320-21000   7.607,82

2016-05 18/03/16  53951370V AMAYA ARIAS CARLOS ANDRES 17100 21000 907,50

425 16/02/16  B07856651 TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL 17100 21000 7.139,00

FIC1600675 31/03/16  B07542673 POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SL 17100 21000 1.051,18

FIC1600674 31/03/16  B07542673 POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SL 17100 21000 1.721,49

   Total 17100-21000   10.819,17

0000000483 31/03/16  G08973224 INST.DE TREBALL SOCIAL I SERV.SOCIAL 23102 22799 21.366,97

   Total 23102-22799   21.366,97

1437/F1/16 09/03/16  B07320153 CARBURANTES IBIZA S L 32000 22103 1.359,53

   Total 32000-22103   1.359,53

2016/06 18/03/16  G57745663 ASSOCIACIO UNA IDEA UN SERVEI 33700 22609 241,50

   Total 33700-22609   241,50

2 05/02/16  B07779598 MERCAT NOU DE EIVISSA SL 43120 22699 7.733,27

   Total 43120-22699   7.733,27

9576 31/03/16  A33912445 ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL 43200 22799 6.735,43

   Total 43200-22799   6.735,43

2002206617 01/03/16  A81962201 EDITORIAL ARANZADI SA 92000 22001 6.965,29

   Total 92000-22001   6.965,29

52/2016 01/04/16  41442962K ALCAIDE JUAN MANUEL 92000 22604 1.875,50

   Total 92000-22604   1.875,50

2016036252 31/03/16  B84454172 SDAD PREV.FRATERNIDAD MUPRESPA SL 92002 22799 6.604,94

   Total 92002-22799   6.604,94

160209 14/04/16  B07843790 GRUPO ROYAL TELECOM SL 92003 22799 5.811,87

   Total 92003-22799   5.811,87

   TOTAL   87.000,67

Eivissa.

   En don fe,

        L’ALCALDE-PRESIDENT,     EL SECRETARI ACCTAL.,

(Document signat electrònicament al marge)(Document signat electrònicament al marge)”
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Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

10.4.- Donar compte de l’execució del Pressupost 1r Trimestre exercici 2016 (Exp. relacionat 
7887/2016)

Donat compte dels documents sobre execució pressupostària del 1r. trimestre de 2016, dels 
tenors literals següents:
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Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

10.5.- Donar compte del període mitjà de pagament (PMP) referit  al 1r Trimestre exercici 
2016 (TESINF2016/036 PERIODO MEDIO PAGO 1T 2016).(Exp. relacionat 8005/2016).
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Donat compte de l’informe del tenor literal següent:

“INFORME
     

ASUNTO: CALCULO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO  PREVISTO EN LA LEY 15/2010 
DE 5 DE JULIO, REFERIDO AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

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.

4. 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.

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

6. 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, 
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7. que  incluirá  necesariamente  el  número  y  cuantía  global  de  las  obligaciones 

8. 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.

9.  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 1º trimestre de 2016, 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

9,76 3156554,62 13,98 2237576,45

OOAA 
DEPORTES

36,65 132357,18 14,77 104081,43

OOAA 
MUSICA

43,88 65902,35 24,16 59487,51

OOAA MACE 0 0 19,7 31315,66
PMP 
GLOBAL

3354814,15 2432461,05

ORGANISMO PERIODO MEDIO DE PAGO
AYUNTAMIENTO 11,51
OOAA  DEPORTES 27,02
OOAA MUSICA 34,52
OOAA MACE 19,7
PMP GLOBAL 12,69
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Eivissa a
   

EL TESORERO
(documento firmado electronicamente al margen)”

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

10.6.- Donar compte de l’informe de morositat corresponent  al 1r Trimestre exercici  2016 
(TESINF2016/037 INFORME MOROSIDAD TESORERIA E INTERVENCION 1T 2016).(Exp. 
Relacionat 8005/2016).

Donat compte de l’informe 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 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, y las facturas impagadas con 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.

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 
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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.

10. 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.

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

12. 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.

13. 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.

14. 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 
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 

i. Que del informe TESINF2016/037 y sus anexos se de traslado a los 
órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda .
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ii. 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 

        LA INTERVENTORA,                                             EL TESORERO,
Fdo. Margarita Riera Torres
Interventora-actal                                                         Fdo. José Torres Riera 
(firmado electrónicamente al margen)               Tesorero Acctal. 
                     (firmado electrónicamente al margen)”

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

Intervencions:

Sr. Molina: Vol felicitar als treballadors de la casa, que han que han permès que el període 
mitjà de pagament a proveïdors estigui a 12 dies. Ha dit públicament que costarà mantenir 
aquesta xifra pel complexa de la gestió completa d’una factura, des de que entra fins que es 
paga.

11è. Mocions sense proposta d'acord:

11.1.- Moció del grup municipal Popular, de control, sobre l'inici del nou servei de recollida i 
neteja viària.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ DE CONTROL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE 
L'AJUNTAMENT D'EIVISSA SOBRE L'INICI DEL NOU SERVEI DE RECOLLIDA I 

NETEJA VIÀRIA

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

El Grup Municipal del Partit Popular de la Ciutat d'Eivissa presenta aquesta moció de control 
per tal d'analitzar la conveniència d'iniciar el servei de recollida i neteja viària de manera que 
la prestació que es pagui resulti satisfactòria per als interessos de la població.

Actualment i sent molt conscients tots que és millorable, el servei de neteja viària té un cost 
mensual aproximat de 392.000 euros (més IVA), que és un preu fix al llarg de l'any. L'inici del 
nou servei,  en el qual la retribució es calcula en funció de la quantitat de tones i metres 
netejats,  suposarà un augment de 200.000 euros al  mes aproximadament.  Entenem que 
aquest import estarà justificat en el  moment en què els mitjans que s'implantin siguin els 
oferts per l'adjudicatària. 
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Després de la signatura del contracte de gestió, el mateix alcalde d'Eivissa va anunciar que 
la nova concessionària de neteja -l'empresa Valoriza Serveis Mediambientals, S.A.- entraria 
en servei el proper 13 de juny. Iniciar el servei quan abans és positiu per a la ciutat sempre 
que es pagui un preu just. No resultaria coherent que es pagués tal sobrecost per avançar un 
servei que no inclouria pràcticament cap de les novetats i millores del concessionari (no hi  
haurà contenidors nous, no hi haurà camions a gas eficients, no hi haurà escombradores 
noves ....).

El contracte regula que l'inici de l'explotació del servei serà quan hagin aportat els camions 
de recollida (amb un termini  màxim de 6 mesos),  segons es regula al Plec de Clàusules 
Administratives  Particulars  (PCAP).  El  mateix  document  estableix  que  “l'explotació 
començarà a partir del dia següent a l'acta de comprovació en conformitat de l'últim termini  
parcial per aportar la dotació oferta, deixant-se constància en una acta d'inici de la gestió del  
servei públic”.

Això garanteix que l'adjudicatari comenci a prestar el servei amb tots els mitjans oferts. Les 
penalitzacions  per  incomplir  els  terminis  de  maquinària  es  poden  articular  des  de  la 
formalització del contracte, per la qual cosa no justifiquen el seu inici per si soles. Els terminis 
parcials estan dissenyats com a mesura d'inspecció i control, però mai indica que el servei  
s'hagi de iniciar de forma progressiva. L'explotació ha de començar al dia següent de l'últim 
termini  parcial,  que són  els  sis  mesos  com s'ha  indicat  abans.  Aquesta  és  la  data  que 
garanteix la posada en marxa del servei ofert i és el moment en el qual està 100% justificat el 
seu pagament.

Per tot això, el Grup Municipal del Partit  Popular de la Ciutat d'Eivissa, presenta aquesta 
moció de control per tal de conèixer tots els aspectes relatius a aquesta decisió i, en concret, 
els següents:

1.- Quins són els mitjans materials i de personal que aportarà la nova concessionària en data 
13  de juny? Quina és  la  calendarització  real  d'incorporació  d'aquests  mitjans  materials  i 
personals que s'ha acordat entre l'Ajuntament i l'empresa?

2.- Segons els mitjans que aportarà l'adjudicatària en data 13 de juny, l'equip de Govern 
entén que es prestarà el servei d'una manera similar a l'actual? I si no és així, quines seran 
les millores de la neteja viària? 

3.- S'ha avaluat la relació entre sobrecost i millora fins que es compleixin els terminis de 
lliurament de maquinària i material prevists en el PCAP? Si s'ha fet, ens ho podrien mostrar? 
Si no s'ha fet, no sembla una qüestió prou rellevant com per haver-la treballat?

4.- Ens podrien indicar que cost estimat s'han previst per a la prestació del servei durant la 
temporada  alta  fins  que  es  compleixin  els  terminis  de  lliurament  dels  mitjans  oferts  pel 
concessionari?

Eivissa, a 25 de maig de 2016
Sgt. Virginia Marí Rennesson

Portaveu del Grup Municipal Popular
Ajuntament de Eivissa”
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Intervencions:

Sr.  Flores: Presenten  aquesta  moció  davant  l’imminent  posada  en  marxa  del  servei  de 
recollida i neteja viària. Actualment aquest servei costava uns 400.000 euros mensuals, amb 
el nou servei s’incrementa uns 200.000 euros més.
Després que es firmés el contracte d’adjudicació, el Sr. Alcalde va anunciar que a partir del 
dia  13  de  juny  es  posaria  en  marxa  la  nova  contracta  de  neteja.  Voldrien  que  els  hi 
expliquessin  si  el  plec  diu  que  fins  que  no  es  fes  la  última  aportació  per  part  de 
l’adjudicatària, no s’hauria de posar en marxa el servei, si que és veritat que els tècnics, en 
els quals tenen confiança plena, interpreten que a partir  dels dos mesos de la firma del 
contracte es pot posar en marxa. Per això presenten aquesta moció de control per tal de 
conèixer tots els aspectes relatius a aquesta decisió.

Sra.  García: L’actual  empresa  fa  22  anys  que  va  firmar  el  contracte,  en  aquest  temps 
l’estructura del municipi ha canviat considerablement, i pensen que és necessari un canvi.
El material que hi haurà el dia 13, amb el qual s’iniciarà la prestació del servei neteja viària i  
platges,  serà:  3  escombradores  mecàniques,  2  netejadores  d’aigua  de  10  m3. 
insonoritzades,  3  furgons  hidronetejadors  d’alta  pressió  d’aigua  calent,  2  fregadores 
decapadores, 3 bufadors elèctrics i 3 motxilles polvoritzadores.
I per a la recollida seran 12 equips: 3 camions compactadors de càrrega lateral de 23 m3., 2 
camions compactadors de càrrega darrera de 16 m3., 1 camió lava contenidors de càrrega 
lateral i darrera, 1 vehicle satèl·lit en moviment per a contenidors de càrrega lateral, 3 furgons 
bolquet, i 1 camió recol·lector de càrrega darrera de 8 m3.
La maquinària s’anirà complementant al llarg de la temporada. El calendari amb el qual estan 
treballant ara és el següent:
El dia 7 arribarà la maquinària que ha descrit.
El dia 22 arriben 6 pick ups elèctrics, destinats a la resolució d’incidències i neteja de punts 
negres i reforços dels sectors.
El dia 5 arribarà tota la maquinària nova per a la neteja de platges, i
El dia 20 de juliol arribarà una fregadora decapadora de voravies.
Aquestes  tres  darreres  tenien de termini  fins al  13  d’agost,  i  arriben quasi  amb un mes 
antelació.
El 13 d’agost arribarà la resta de la maquinària nova, i  el  13 d’octubre la maquinària de 
recollida de residus de nova adquisició i contenidors. La reposició dels contenidors es pot 
anar fent durant 3 mesos.
Quant  al  personal,  de  moment  l’empresa  inicia  el  servei  amb  el  personal  que  hi  ha 
actualment, i també assumeixen el personal de temporada que ja es va contractar el dia 1 de 
maig.
Creu  que  amb  tota  la  maquinària  aportada  en  data  13  de  juny,  més  la  que  incorpora 
l’Ajuntament  de la  reversió,  i  la  prompta  recepció  de la  maquinària  de neteja  viària  que 
arribarà abans d’agost.
L’empresa té com objectiu complir, des del principi, el plec de condicions de la licitació, amb 
la qual cosa creu que es començarà a veure la milloria, perquè faran tractaments específics 
per barris, major mecanització del servei.
S’ha  de  tenir  en  compte  que  començar  un  contracte  d’aquestes  característiques  és 
complicat, que es poden produir desajustos al principi, i que comencen en temporada alta.
Estan convençuts de què la recollida i la neteja viaria milloraran amb aquesta nova licitació.
En neteja viària tendran:
5 escombradores mecàniques i abans en tenien 2.
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3 netejadores d’aigua i abans en tenien 1.
2 hidronetejadores de presió d’aigua calenta i abans no en tenien cap.
2 hidronetejadores de presió d’aigua freda són les que tenien abans.
2 fregadores decapadores que abans no en tenien cap.
3 bufadors elèctrics abans no en tenien cap.
2 porters per a la recollida de papereres són les que tenien abans.
3 motxilles polvoritzadores que abans no en tenien cap.
En recollida de residus tendran:
6 compactadors de càrrega lateral abans en tenien 3.
5 compactadors de càrrega darrera abans en tenien 3.
3 lavacamions de contenidors abans en tenien 1.
2 satèl·lits en moviment abans en tenien 1.
8 furgons bolquets abans en tenien 5.
3 compactadors de càrrega darrera de 8 m3. abans en tenien 2.
4 furgonetes d’inspecció.
De moment la neteja de platges segueix amb el que tenien fins al dia 5 de juliol.
No hi ha sobrecostos, ja que el cost de la nova contracta s’ha tengut en compte a l’hora 
d’elaborar el pressupost municipal, i a més la taxa de fems ja la varen pujar fa quatre anys.
És pagarà el que correspongui per a millorar i iniciar la nova contracta, no per mantenir el  
mateix que tenien abans.
Si veuen que no compleixen amb el que tenen que fer els penalitzaran.
Els costos els han de separar, no és el mateix la neteja viària que no té maquinària adscrita, i 
per tant no s’ha d’abonar amortització, que la recollida que aquí sí que hi ha amortització.
En la neteja viària el concessionari ha de garantir la prestació d’un servei, i el compliment 
dels nivells que s’estipulen en els plecs. El cost d’aquest servei en temporada alta serà de 
714.544,05 euros.
Quant a la recollida de residus sí que hi  ha adscripció de maquinària, i  s’ha d’amortitzar 
durant 10 anys. El que passa és que la licitació contempla que a l’inici del contracte, com que 
la maquinària nova no estaria en funcionament, i per tant no correspondria l’abonament de la 
part corresponent a l’amortització dels equips i contenidors, regulava que l’empresa hauria de 
presentar un preu per tona, per fracció orgànica amb amortització i sense amortització, això 
vol dir que el plec preveu que l’empresa començarà a treballar amb una maquinària que no 
és nova. El total del cost de recollida en temporada alta serà de 796.047,90 euros.
El total del cost de la recollida i neteja viaria en temporada alta, des del 15 de juny al 14 de  
setembre, serà d’1.510.591,95 euros.
El cànon que s’està pagant a l’actual empresa és de 392.681,50 euros, a més se li  
paguen  treballs  que  no  estaven  inclusos:  els  reforços  de  l’estiu,  retirada  de 
posidònia, recollida extraordinària de paper i cartró en el barri de La Marina,.... Això serien 
14.144,56 euros més.
A la prórroga del contracte que es va fer a l’any 2001, una part dels ingressos de Cespa 
venen de les aportacions d’Ecoembes, Ecovidrio i Ecolec, que a partir de què comenci la 
nova empresa, el dia 13 de juny ho cobrarà directament l’Ajuntament. Han calculat que seran 
uns 83.333,33 euros.
Per tant el total que haurien pagat a l’anterior empresa seria d’1.275.522,39 euros.

Sr. Flores: Demana que li entregui les dades per escrit. Si hi ha dues interpretacions del 
plec, demana que s’agafi la més beneficiosa pel municipi.

Sra. García: També volen el millor per als vesins del municipi, aquesta ha set la seua prioritat 
des de què arribaren al govern, per això han treballat per treure endavant aquesta licitació.
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La seua voluntat política és iniciar progressivament el servei, a mesura que es vagi aportant 
la maquinària. Coincideix amb la interpretació dels Serveis Tècnics i Jurídics Municipals, a la 
vista de l’interès general.

11.2.- Moció del grup municipal EPIC, de control, sobre l'accés a la Marina.

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 ACCESO A LA MARINA.

Esta  moción  pretende  conocer  diversos  aspectos  sobre  las  últimas  actuaciones 
efectuadas en relación al acceso/restricciones de tránsito rodado al puerto / La Marina, entre 
otros:

 Acuerdo con la APB al respecto.

 Los vehículos y horarios.

 La temporalidad de la medida.

 Las motivaciones de la misma.

 Próximas actuaciones a realizar.

Eivissa, a 25 de Mayo de 2016.

Antonio Villalonga Juan

Intervencions:

Sr. Villalonga: El motiu de la moció és conèixer el que passarà amb el trànsit de vehicles a 
La Marina.
Vol saber la situació actual. La situació futura. Què passarà els propers mesos? L’equip de 
govern mantindrà  aquesta situació? L’any que ve es podrà corregir  la situació que hi  ha 
actualment? Què volen fer amb el trànsit rodat de La Marina?  A judici seu hauria de tenir 
controlat l’Ajuntament.

Sr. Hinojo: A la moció es barregen dues coses. El tancament del Port del qual té la potestat 
l’Autoritat Portuària, i l’altra és el tancament de La Marina.
En  el  primer  cas,  l’acord  al  que  s’ha  arribat  amb  l’Autoritat  Portuària  és  que  hi  ha  un 
tancament al trànsit rodat, excepte en horari de càrrega i descàrrega i en aquest horari hi 
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poden entrar tota mena de vehicles. 
L’horari d’entrada a La Marina aquest any és de 6 de la tarda fins a les 2 del matí.
Al port l’horari de càrrega i descàrrega és de 7 a 11 hores i de 16 a 18 hores, i també i poden 
entrar tota mena de vehicles.
Respecte a la temporalitat de la mesura, han començat al maig, ja que la temporada cada 
cop comença abans.
Respecte  a  quant  tornaran  a  la  situació  anterior,  és  difícil  contestar  perquè  aquest  any 
començaran les obres de Vara de Rey, i per tant s’haurà de resoldre després de les obres.
La motivació d’aquesta mesura, es tractar de reduir el trànsit rodat al barri de La Marina, i de 
fer-lo el més fàcil possible per als residents.
Qualsevol actuació futura quedarà condicionada a les obres de Vara de Rey.

Sr. Villalonga: Els taxis no poden accedir a La Marina, i això provoca greus problemes als 
vesins. Com pensen solucionar-ho?
Quan la marina estigui en funcionament i venguin els iots de 40 o 50 metres d’eslora, tampoc 
podran entrar els taxis?
Li  agradaria  tenir  el  compromís  de  l’equip  de  govern  de  que  aquestes  mateixes 
circumstàncies, no es canviaran per a uns sí i pels altres no.

Sr. Hinojo: Les condicions ja han set comunicades.Rrespecte al pacte de La Marina que és 
el que és competència de l’Ajuntament, ha set de mutu acord amb l’Associació de Vesins.
Respecte al tancament del Port, que no és competència de l’Ajuntament, les condicions han 
de ser les mateixes hi hagi megaiots o no n’hi hagi, i s’han de complir. 

12è. Precs i preguntes:

12.1.- Sra. Marí: Preguntes: 1. Segueix el compromís d’obrir el CETIS al juny?
2. Com està l’addenda que es tenia que incorporar en el conveni del CETIS? Vol que consti 
en Acta que fins que no estigui incorporada el seu vot és negatiu.
3. Quant els hi donaran el plànol d’O.V.P.?
4. Quant faran la reunió tècnic política i visita a la U.A. 27?
Prec: Posin ombres i bancs on estava la Delegació del Govern.

12.2.- Sr. Tur Ripoll: Pregunta: Quan els hi passaran l’informe de la sonometria del Summit? 
Qui ha pagat aquest informe?

12.3.- Sr. Garriz: Preguntes: 1. En quina situació es troba la RPT?
2. Quin pla tenen per a la reestructuració de la policia? Què farà el nou cap de policia amb 
les matèries que tenia encomanades de recursos humans?

12.4.- Sra. Cardona: Pregunta: Quines gestions s’han fet respecte a una petició de febrer?

12.5.- Sr. Varela de Limia: Prec: La zona del Bulevard Abel Matutes està plena de gent 
fumant i bevent al carrer, i a la zona d’es Pratet igual.
Pregunta: Aquesta vegada els hi faran cas?

12.6.- Sr. Villalonga: Prec: Demana la relació de queixes de l’IMS i sonometries que s’ha fet.
Pregunta: Quant s’obrirà el CETIS?
Demana: Un llistat de l’estat dels expedients oberts l’any passat d’O.V.P.
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Còpia de les al·legacions presentades per aquest Ajuntament al projecte de Marina Botafoc.
Pregunta:  De  les  5  mocions  que  ha  presentat  quines  de  les  3  són  sobrants,  atès  el 
Reglament que volen aprovar?

Sr. Ruiz: Contestació a les preguntes 1 i 2 de la Sra. Marí. 1. El compromís d’aquest govern i 
del Consell Insular, és obrir l’estació del CETIS el juny i esperen assolir-ho.
2. De seguida que les tenguin l’hi faran arribar les esmenes.
 
Sr. Molina: Contesta a la pregunta 3 de la Sra. Marí. Té raó ha set un descuit, ho corregirà  
immediatament.

Sra.  Torres: Contestació  a  les  preguntes  del  Sr.  Garriz.  1.  El  Plec  el  té  la  lletrada  de 
contractació. Creu que falta poc.
2. Són funcions que no es podran abandonar de manera immediata sinó progressiva, moltes 
d’elles  tenen  a  veure  amb  la  prevenció  de  riscs  laborals,  i  poc  a  poc  veuran  com les 
reparteixen.

Sra. Corral: Contesta a la pregunta del Sr. Tur Ripoll i al prec del Sr. Villalonga. Fins aquest 
moment no els consta que hi hagi hagut cap queixa per la celebració de l’IMS.
S’han  efectuat  sonometries  però  encara  no  tenen  l’informe  corresponent,  perquè  tenen 
intenció de repetir-les sense el concert per tenir una base comparativa.
La resta de preguntes sobre aquest tema les contestaran per escrit una vegada que tenguin 
totes les dades.

Sra. López: Respecte a la pregunta de la Sra. Cardona, ara la Sra. García li contestarà per 
escrit perquè ja la duien preparada.
Contestació a la pregunta 4 de la Sra. Marí.  La tenen present,  si  els hi sembla aquesta 
setmana des de Nucli Històric, el Sr. Tur Cardona o ella mateixa, els trucaran per tancar el 
calendari.

A continuació  es  contestaran  les  preguntes  formulades  amb  48  hores  d’antelació  a  la 
celebració d’aquest Ple.

12.7.- Preguntes escrites formulades pel regidor Sr. Villalonga, del tenor literal següent:

“PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL 
MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA, 

PARA SER CONTESTADAS EN LA PRÓXIMA SESIÓN PLENARIA.

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

base al artículo 97 del RD 2568/1986 ROF.

1. ¿A qué equipamientos se van a destinar las parcelas cuyo uso se ha modificado en el 
Sector 3 y Sector 4?

2. En  relación  al  recurso  presentado  por  este  concejal  sobre  el  acuerdo  marco  de 
apertura del CETIS, ¿Cuándo está prevista la contestación al mismo?
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Eivissa, a 25 de Mayo de 2016

Fdo. Antonio Villalonga Juan”

No es procedeix a la contestació de la pregunta, i es procedirà a la seva contestació en el  
següent Plenari.

A continuació es procedeix a la contestació de les preguntes que varen quedar pendents a 
l’anterior Ple.

Contestació escrita de la regidora de Seguretat  Ciutadana i  Recursos Humans,  del tenor 
literal següent:

“En relación con su pregunta sobre cuántas ofertas se solicitaron para hacer las nuevas 
pruebas psicotécnicas a los policías a los que se le retiró el arma, y cual fue el criterio de 
adjudicació, paso a contestar lo siguiente:

Se solicitaron tres ofertas aunque no es obligatorio dado que la cuantía del presupuesto no 
supera los 5.000, y en cuanto al criterio de adjudicación se descartó el presentado por el  
Colegio Oficial de Psicólogos por no ajustarse a las características de lo solicitado y de las 
restantes, la oferta económica más ventajos.

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

Eivissa, 30 de mayo de 2016”

Contestació escrita de la regidora de Medi Ambient, Salut Pública i Platges, del tenor literal 
següent:

“En  relació  a  la  seva  sol·licitud  de  28  d’abril  de  2016  sobre  “Quina  és  la  posició  de 
l’Ajuntament en l’extinció d’incendis forestals?

En l’àmbit insular s’està fent feina en la millora d’aquest servei, ja que com vostè sap les 
competències en aquesta matèria són del Consell i del Govern. Des de l’Ajuntament estam 
en contacte amb el Conseller Miquel Vericat per cooperar dins les nostres possibilitats. En 
aquests moments estam elaborant un llistat amb tots els camions que operen amb aigua que 
portarà  la  nova  contracta  de  neteja  i  que  es  posaran  a  disposició  de  l’IBANAT en  cas 
d’incendi.

Montse Garcia,
Regidora de Medi Ambient, Salut Pública i Platges

Eivissa, 30 de maig de 2016”

Contestació escrita de la regidora de Medi Ambient, Salut Pública i Platges, del tenor literal 
següent:

“En relació a la pregunta sobre la sol·lució als problemes que varen denunciar els vesins de 
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la zona de l’edifici Verdaguer, se li fa saber que, degut a què manifestava queixes sobre 
diferents temes que corresponien a més d’una regidoria no s’ha pogut contestar tan ràpid 
com ens hagués agradat.

Respecte a la manca de neteja de la zona es va donar trasllat a l’empresa concessionària de 
neteja de la ciutat perquè fesin una neteja més a fons de la vorera de l’Avinguda Espanya, 
davant  de  l’Edifici  Verdaguer,  ja  que la  neteja  del  carrer  peatonal  correspon  als  edificis 
confrontants.  Els  contenidors  no es  poden  canviar  d’ubicació  perquè,  com ells  mateixos 
diuen al seu escrit, hi ha molts de veïns a la zona, així com comerços i restaurants, i, per tant  
es fa necessària  la  presència  de tota la bateria  de contenidors.  En tot cas,  els  podriem 
deplaçar fins a l’entrada del carrer peatonal, si estan d’acord.

D’altra banda no poden atendre la petició de papereres perquè en aquests moments no en 
tenim, però tindrem en compte la sol·licitud per quan hi hagin papereres noves.

Respecte a la queixa sobre el solar del final del carrer peatonal, s’ha iniciat el tràmit per 
notificar a la persona propietaria però, de moment,  no l’hem pogut localitzar per no estar 
empadronada al municipi, per tnat, la solució a la situació d’aquest solar, s’allargarà més del  
que ens agradaria.

La distància entre fanals és la mateixa a tota l’avinguda Espanya, i quan tenim un fanal fos, 
s’intenta substituir-lo el més ràpid possible. Si el que volen és llum al carrer peatonal, com ja 
hem dit, és privat.

Montse Garcia cuenca
Regidora de Medi Ambient, Salut Pública i Platges

Eivissa, 25 de maig de 2016”

Contestació escrita de la regidora de Seguretat  Ciutadana i  Recursos Humans,  del tenor 
literal següent:

“En relación con su pregunta sobre las nuevas contrataciones efectuadas a profesores y 
demás personal del Patronato de Música en este año 2016, paso a contestar lo siguiente:

No ha habido ninguna contratación.

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

Eivissa, 30 de mayo de 2016”

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