
Secretaria General 

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. 19/15, extraordinària de data 3 de desembre. 

− Acta núm. 20/15, extraordinària de data 22 de desembre. 

− Acta núm. 21/15, ordinària de data 22 de desembre. 

− Acta núm. 1/16, extraordinària de data 19 de gener. 

2n. Proposta d'acord per a l'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de 
crèdits núm. 3/2016 (Exp. Relacionat 2234/16). 
3r. Declaració Institucional del 8 de març Dia de la Dona. 
4t. Proposta d'acord de noms de carrers en reconeixement a dones per la seua trajectòria. 
5è. Mocions amb proposta d'acord: 
1. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord per tal que l'Ajuntament efectuï, en 
el termini màxim de sis mesos, una campanya informativa sobre els drets i deures dels 
ciclistes, una revisió de l'estat de senyalització dels carrils bici del municipi, reparant-los i 
millorant-los segons procedeixi, i prioritzar, en la revisió del Pla de Mobilitat, l'ampliació de la 
xarxa de carrils bici. 
2. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord per tal de promoure la instal·lació 
d'un sistema de sincronització semafòrica amb l'objectiu de millorar la fluïdesa en el trànsit 
rodat i reduir els temps de transport, l'estalvi de combustible i la contaminació a les 
Avingudes Espanya, Ignasi Wallis, Isidor Macabich i Santa Eulària i el Passeig de Vara de 
Rey. 
3. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per prioritzar la millora en el 
manteniment dels centres educatius segons els dictàmens del CEIE i per instar a la 
Conselleria d'Educació a iniciar els tràmits per a la construcció d'un nou IES a Eivissa. 
4. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per instar a Autoritat Portuària de 
Balears a reservar un mínim d'un 40 per cent dels llocs d'amarratge en la dàrsena de ponent 
del Port d'Eivissa per a embarcacions de base i amb una pujada de preus corresponent a 
l'IPC. 
5. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per establir un pla d'activació 
econòmica 2016/2020 per al municipi d'Eivissa. 
6. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per a la implantació d'un pla de 
seguiment i transparència de les mocions aprovades pel Ple de l'Ajuntament. 
7. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, sobre transparència en la 
contractació pública. 
8. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, pel reconeixement de la 
representativitat turística a Eivissa. 
9. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per acordar que la Banda 
Municipal participi en la processó del divendres sant, així com en altres actes de caràcter 
religiós, com ha estat tradicional. 
10. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal de sol·licitar al Ministeri de 
Justícia un increment substancial en personal i mitjans dels distints jutjats d'Eivissa. 
11. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal que s'autoritzi en els 
baluards murallats de Dalt Vila, únicament aquells esdeveniments musicals organitzats pel 
mateix Ajuntament, i per tal de modificar qualsevol autorització atorgada per a la realització a 
Dalt Vila del IMS o altre esdeveniment similar, proposant espais alternatius. 
6è. Decrets i comunicacions: 
1. Donar compte del Decret d'Alcaldia de la liquidació del Pressupost Ordinari any 2015, i 
informe d'estabilitat pressupostària (Exp. Relacionat 1484/16). 
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2. Donar compte del Decret d’aprovació de l’expedient de Generació de Crèdits per 
ingressos núm. 01/2016 (Decret núm. 2016-0415). 
7è. Mocions sense proposta d'acord: 
1. Moció del grup municipal Popular, de control sobre la celebració del 'Internacional Music 
Summit' en el Baluard de Santa Llúcia de Dalt Vila.  
2. Moció del grup municipal EPIC, de control sobre la realització dels informes sobre 
irregularitats CETIS.  
8è. Precs i preguntes 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB CARÀCTER ORDINARI,  PER L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 25 DE FEBRER DE 2016. 
 
 
ASSISTENTS: 
 
Sr. Alcalde-President: 
 
Sr. Rafael Ruiz González 
 
Srs. Regidors: 
 
Sra. María del Carmen Boned Verdera 
Sr. Ildefonso Molina Jiménez 
Sra. Montserrat García Cuenca 
Sr. José Juan Tur Cardona 
Sra. Elena López Bonet 
Sr. Agustín Perea Montiel 
Sra. Estefania Torres Sánchez 
Sr. Juan Ribas Ferrer 
Sra. Gloria Corral Joven 
Sr. Juan José Hinojo Domene 
Sra. Vicenta Mengual Lull 
Sra. Virginia Marí Rennesson 
Sr. Juan José Tur Ripoll 
Sra. María Fajarnés Ribas 
Sr. Juan Flores Jiménez 
Sra. Lurdes Cardona Ribas 
Sr. Alejandro Minchiotti Fabregas 
Sr. Jacobo Maria Varela de Limia Chorda 
Sr. Antonio Villalonga Juan 
 
Srs. que falten amb excusa:  
 
Sr. Pablo Garriz Galvan 
 
Secretari-Acctal.: 
 
Sr. Joaquim Roca Mata 
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Interventora-Acctal: 
 
Sra. Carmen Fuster Ferrer 
 
 

ACTA NÚM. 3/16 
 
 A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les nou hores del dia vint-i-cinc de febrer 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. 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA  
 
 

Sra. Marí:  Excusa l’assistència del Sr. Gárriz. 
 
 
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 de les sessions anteriors, núm. 19/15 
extraordinària de data 3 de desembre, núm. 20/15 extraordinària de data 22 de desembre i 
21/15 ordinària de data 22 de desembre. 
 
El Sr. Minchiotti formula la següent observació a l’Acta núm. 19/15: A la pàgina 17, quant 
s’està debatent sobre el pressupost, es va introduir un paràgraf que fa referència a les taxes 
d’esports. Entén que hauria d’anar a la pàgina 6, que es on s’està debatent aquest punt. 
 
 
2n. Proposta d'acord per a l'aprovació de l'expedie nt de reconeixement extrajudicial de 
crèdits núm. 3/2016 (Exp. relacionat 2234/16) : 
 
Donat compte del dictamen del tenor literal següent: 
 
“Debatuda la proposta d’aprovació expedient de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits 
núm.3/2016, amb 5 vots a favor (3 vots Grup Municipal Socialista i 2 vots Grup Municipal 
Guanyem Eivissa) i 3 abstencions (2 vots Grup Municipal Popular de la Ciutat d’Eivissa i 1 
vot de Grup Municipal Movimiento Ciudadano Epic Eivissa), es proposa al Ple de la 
Corporació, l’adopció del següent acord: 
 
“PROPOSTA DE LA PRIMERA TINENT D’ALCALDE DELEGADA D E  L’ÀREA 
ECONÒMICA EN REFERÈNCIA A L’EXPEDIENT DE RECONEIXEM ENT EXTRAJUDICIAL 
DE CRÈDITS NÚM. 3/2016.- 
Vista la relació de factures corresponents a exercicis anteriors, per un import total de 
273.601,41 euros, incloses dins l’exp. de reconeixement extrajudicials de crèdits núm. REC 
ORD 3/2016, segons es relaciona a continuació:  
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NÚM.FTRA. FECHA NIF PROVEÏDOR PROG. ECON. IMPORT 

28532 09/12/15  A07085806 CANA NEGRETA SA 13000 22799 18.810,70 

2015000019 31/12/15  U57641441 UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA 13000 22799 9.879,38 

      SUMA     28.690,08 

101/2015 30/07/15  G07786981 FUND.DIOCESANA ISIDOR MACABICH 23100 22799 2.675,81 

      SUMA     2.675,81 

005862/F1/15 24/11/15  B07320153 CARBURANTES IBIZA S L 32000 22103 1.800,00 

005928/F1/15 26/11/15  B07320153 CARBURANTES IBIZA S L 32000 22103 1.800,00 

005944/F1/15 27/11/15  B07320153 CARBURANTES IBIZA S L 32000 22103 1.800,00 

005945/F1/15 27/11/15  B07320153 CARBURANTES IBIZA S L 32000 22103 1.800,00 

006176/F1/15 09/12/15  B07320153 CARBURANTES IBIZA S L 32000 22103 1.800,00 

006314/F1/15 14/12/15  B07320153 CARBURANTES IBIZA S L 32000 22103 1.246,87 

      SUMA     10.246,87 
  2012 Q0700416A CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 33600 46701 1.243,79 

  2013 Q0700416A CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 33600 46701 3.177,88 

  2014 Q0700416A CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 33600 46701 2.941,30 

            7.362,97 

  2013 Q0700416A CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 33600 76702 466.666,67 

  2013 Q0700416A CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 33600 76702 99.129,14 

      SUMA     565.795,81 

2015/17 14/12/15  G57745663 ASSOCIACIO UNA IDEA UN SERVEI 33700 22609 86,25 

2015/18 16/12/15  G57745663 ASSOCIACIO UNA IDEA UN SERVEI 33700 22609 1.933,50 

      SUMA     2.019,75 

A/2100031 30/04/10  B07218753 TRUI ESPECTACULOS SL 33800 22799 362,37 

A/2100054 12/08/10  B07218753 TRUI ESPECTACULOS SL 33800 22799 11.642,69 

A/2100055 12/08/10  B07218753 TRUI ESPECTACULOS SL 33800 22799 12.593,42 

A/2100056 12/08/10  B07218753 TRUI ESPECTACULOS SL 33800 22799 9.190,41 

A/2100057 12/08/10  B07218753 TRUI ESPECTACULOS SL 33800 22799 8.596,55 

A/2100058 12/08/10  B07218753 TRUI ESPECTACULOS SL 33800 22799 1.168,57 

A/2100740 12/08/10  B57634131 GRUP TRUI MALLORCA SL 33800 22799 158,12 

      SUMA     43.712,13 

8928 30/12/15  A33912445 ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SA 43200 22799 6.735,43 

      SUMA     6.735,43 

2015139567 30/12/15  B84454172 SDAD PREV.FRATERNIDAD MUPRESPA SL 92002 22799 6.604,94 

      SUMA     6.604,94 

001075K0272 30/11/15  B86657640 PROSEGUR ESPAÑA SL 93100 22706 790,42 

      SUMA     790,42 

      TOTAL     674.634,21 

 
Vistos els informes emesos al respecte per la Intervenció de Fons, així com per la Secretaria 
General, i atenent que les factures de referència corresponen a despeses que s’han realitzat, 
i tenint en compte que mitjançant el present expedient s’està possibilitant aprovar despeses 
que de no fer-se efectives per part de la Corporació,  perjudicaria els interessos dels 
proveïdors afectats; per tot això es proposa l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de factures corresponents a exercicis anteriors per un import 
total de 674.634,21, que corresponen a l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 
número 3/2016,  segons el següent detall: 
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NÚM.FTRA. FECHA NIF PROVEÏDOR PROG. ECON. IMPORT 

28532 09/12/15  A07085806 CANA NEGRETA SA 13000 22799 18.810,70 

2015000019 31/12/15  U57641441 UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA 13000 22799 9.879,38 

      SUMA     28.690,08 

101/2015 30/07/15  G07786981 FUND.DIOCESANA ISIDOR MACABICH 23100 22799 2.675,81 

      SUMA     2.675,81 

005862/F1/15 24/11/15  B07320153 CARBURANTES IBIZA S L 32000 22103 1.800,00 

005928/F1/15 26/11/15  B07320153 CARBURANTES IBIZA S L 32000 22103 1.800,00 

005944/F1/15 27/11/15  B07320153 CARBURANTES IBIZA S L 32000 22103 1.800,00 

005945/F1/15 27/11/15  B07320153 CARBURANTES IBIZA S L 32000 22103 1.800,00 

006176/F1/15 09/12/15  B07320153 CARBURANTES IBIZA S L 32000 22103 1.800,00 

006314/F1/15 14/12/15  B07320153 CARBURANTES IBIZA S L 32000 22103 1.246,87 

      SUMA     10.246,87 
  2012 Q0700416A CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 33600 46701 1.243,79 

  2013 Q0700416A CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 33600 46701 3.177,88 

  2014 Q0700416A CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 33600 46701 2.941,30 

            7.362,97 

  2013 Q0700416A CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 33600 76702 466.666,67 

  2013 Q0700416A CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 33600 76702 99.129,14 

      SUMA     565.795,81 

2015/17 14/12/15  G57745663 ASSOCIACIO UNA IDEA UN SERVEI 33700 22609 86,25 

2015/18 16/12/15  G57745663 ASSOCIACIO UNA IDEA UN SERVEI 33700 22609 1.933,50 

      SUMA     2.019,75 

A/2100031 30/04/10  B07218753 TRUI ESPECTACULOS SL 33800 22799 362,37 

A/2100054 12/08/10  B07218753 TRUI ESPECTACULOS SL 33800 22799 11.642,69 

A/2100055 12/08/10  B07218753 TRUI ESPECTACULOS SL 33800 22799 12.593,42 

A/2100056 12/08/10  B07218753 TRUI ESPECTACULOS SL 33800 22799 9.190,41 

A/2100057 12/08/10  B07218753 TRUI ESPECTACULOS SL 33800 22799 8.596,55 

A/2100058 12/08/10  B07218753 TRUI ESPECTACULOS SL 33800 22799 1.168,57 

A/2100740 12/08/10  B57634131 GRUP TRUI MALLORCA SL 33800 22799 158,12 

      SUMA     43.712,13 

8928 30/12/15  A33912445 ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SA 43200 22799 6.735,43 

      SUMA     6.735,43 

2015139567 30/12/15  B84454172 SDAD PREV.FRATERNIDAD MUPRESPA SL 92002 22799 6.604,94 

      SUMA     6.604,94 

001075K0272 30/11/15  B86657640 PROSEGUR ESPAÑA SL 93100 22706 790,42 

      SUMA     790,42 

      TOTAL     674.634,21 

 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a cadascun dels 
proveïdors relacionats amb càrrec a cadascuna de les partides pressupostàries recollides en 
la relació. 
Eivissa. EL TINENT D’ALCALDE DELEGAT, Ildefonso Molina Jiménez (Document signat 
electrònicament al marge)”. 
 
EL PRESIDENT      LA SECRETARIA 
        DELEGADA 
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Sgt.: Ildefonso Molina Jiménez   Sgt.: Sonia Cardona Aparicio 
(Document signat electrònicament al marge)   (Document signat electrònicament al marge)” 
 
Intervencions: 
 
Sr. Molina:  És un reconeixement extrajudicial de crèdits basat en factures que, per diferents 
motius, no es varen poder paga l’any passat, i algunes que venen de més enrere. Els motius 
són diversos, com partides que quedaren esgotades i que una vegada està el pressupost en 
vigor es procedeix al seu abonament. Només vol cridar l’atenció, de que l’Ajuntament 
continua regularitzant el deute que va quedar pendent de la legislatura passada, amb el 
Consorci Patrimoni de la Humanitat, al voltants de 573.000 euros relacionats amb 
aportacions que hauria d’haver fet l’Ajuntament els anys 2013-2014, i una petita quantitat del 
2012. És la part més important d’aquest reconeixement extrajudicial, i després de procedir a 
aquest abonament només quedarà una quota corresponent al 2014, perquè finalment 
l’Ajuntament estigui al corrent de les seues obligacions amb el Consorci. 
 
Sr. Minchiotti:  Ja es varen posicionar amb el tema del Consorci, de que sempre que es 
pugui és d’agrair que es posin al dia, però hi ha una altra part del reconeixement extrajudicial, 
que tornen a demanar que intentin evitar, i és que tots els mesos venguin expedients 
d’aquest tipus, perquè al final tenen una fiscalització disconforme, i es prescindeix del procés 
legalment establert. S’abstendran perquè entenen que és una responsabilitat de l’equip de 
govern. 
 
Sr. Molina:  Efectivament, és intenció d’aquest equip de govern reduir al màxim aquests 
casos, a vegades és difícil d’evitar, principalment quan hi ha canvis d’exercici. Sobretot és 
interès d’aquest govern evitar que passin coses com una part substancial d’aquests 100.000 
euros que comenta, d’unes factures de l’any 2010, que per algun motiu no s’han pagat i 
estan un poc espantats, de que hi hagi factures del 2010 que s’hagin de pagar al 2016, quant 
finalment han set conformades correctament. Això no pot ocórrer de cap manera, perquè 
genera un greuge cap a l’empresa o el particular que hagi prestat el servei, sobretot quant 
finalment no hi ha cap objecció per pagar-la. Agraeix el comentari, intentaran reduir al màxim 
això. 
 
Sr. Minchiotti:  Creu que és el moment de tornar a posar en valor el treball dels tècnics, 
perquè efectivament hi ha unes factures de les festes de la terra de l’any 2010, que fins ara 
no han pogut ser validades. Vol separar el que ve a reconeixement extrajudicial, perquè 
necessita d’una comprovació exhaustiva dels tècnics que entén que està justificat, i les altres 
que són de despesa corrent, que si posen un poc d’atenció tal vegada es puguin evitar. 
 
Sr. Molina:  Ja han vist i seguiran veient durant aquest any, que aquest govern gestiona molt 
activament el pressupost, és a dir, fent les modificacions de crèdit que facin falta per poder 
atendre totes les obligacions, i que no quedin partides amb saldo mentre altres no arriben per 
pagar obligacions que, en alguns casos són sobrevingudes. Aquesta política continuarà, és a 
dir, es gestionarà molt activament el pressupost, perquè en cada exercici es puguin abonar 
les despeses corrresponents a aquest exercici, i efectivament quantes menys vegades hagin 
de recórrer a reconeixements extrajudicials millor. 
Reconeix evidentment el treball dels tècnics de la casa. A vegades també fa falta impuls 
polític per desbloquejar segons quines coses. 
 
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, Mengual, i 
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l’abstenció dels Srs. Tur Ripoll, Flores, Minchiotti, Varela de Limia, Villalonga, i Sres. Marí, 
Fajarnés, Cardona. 
 
 
3r. Declaració Institucional del 8 de març Dia de l a Dona: 
 
Donat compte del dictamen del tenor literal següent: 
 
“Comentada la proposta d’aprovació la Declaració institucional del 8 de març Dia de la Dona, 
per unanimitat s'aprova i es proposa al Ple de la Corporació aprovar la següent declaració:  
 
El 8 de març, la comunitat internacional commemora el Dia Internacional de la Dona. És el 
dia en què es reconeix a la dona la lluita per la defensa dels seus drets mitjançant el llarg 
camí cap a la igualtat i la seva contribució al progrés, a la pau i al desenvolupament.  
 
Les Nacions Unides començaren a celebrar el Dia Internacional de la Dona el 8 de març de 
1975 i, de llavors ençà, aquesta commemoració ha assolit una dimensió global promoguda 
pel moviment internacional de les dones i pels compromisos polítics en matèria d’igualtat de 
gènere i, de manera especial, gràcies a les quatre conferències mundials sobre les dones. 
 
Des d’una perspectiva temporal, podem identificar avenços en les condicions laborals, en els 
drets jurídics, en l’assoliment de càrrecs de responsabilitat en tots els àmbits, en el 
compromís de treballar contra les formes de discriminació i de violència cap a les dones i en 
la defensa dels seus drets inalienables. 
 
La mateixa perspectiva també ens permet reflexionar sobre les dificultats que encara  trobam 
en el camí cap a la igualtat: es manté la bretxa salarial entre dones i homes pel mateix 
treball; quasi dues de cada tres persones adultes analfabetes són dones; només el 19% dels 
escons legislatius són ocupats per dones; la feminització de la pobresa; la desigualtat en 
l’accés de les dones a l’educació, la capacitació, la ciència i la tecnologia; l’impacte de la 
violència masclista, etc.  
 
Des de l’Institut Balear de la Dona i l’Ajuntament d’Eivissa, volem estimular el compromís en 
la proclamació i defensa dels principis d’igualtat de tracte i d’oportunitats en el conjunt de les 
activitats dels poders públics, perquè la societat no pot desaprofitar la meitat d’aquest 
potencial. Necessita la contribució i el talent de tothom, homes i dones.  
 
Per tot això,  
 
MANIFESTAM 
 
— Que reafirmarem el compromís polític en la defensa dels principis d’igualtat de tracte i 

d’oportunitats entre dones i homes en el conjunt de les activitats que dugui a terme 
aquesta corporació. 

 
— Que incorporarem l’estratègia de la perspectiva de gènere a la pràctica de totes les 

intervencions públiques, no només com a manera de corregir les desigualtats i les 
discriminacions que es detectin, sinó com a millora del funcionament i de l’eficàcia 
d’aquestes polítiques. 
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— Que promourem el segon pla d’igualtat amb objectius, actuacions i mesures per a la 
posada en marxa i l’execució de polítiques d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 
Aquesta planificació ha de preveure, en la mesura que sigui possible, els recursos 
suficients per a la implementació del Pla. 

 
— Que ens comprometem “Per un planeta 50-50 el 2030: fem el pas per a la igualtat de 

gènere, l’apoderament i els drets humans de les dones” (tema del 2016 d’ONU Dones). 
 
Virginia Marí                                Alfonso Molina 
Grup Municipal Popular           Grup Municipal PSOE 
 
Joan Ribas             Antonio Villalonga 
Grup Municipal Guanyem         Grup Municipal Moviment ciutadà EPIC” 
 
EL PRESIDENT                LA SECRETARIA 
        DELEGADA 
 (Document signat electrònicament al marge )              (Document signat electrònicament al marge)” 
 
 
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat. 
 
 
4t. Proposta d'acord de noms de carrers en reconeix ement a dones per la seua 
trajectòria : 
 
Donat compte del dictamen del tenor literal següent: 
 
“Debatuda la proposta de noms de carrer en reconeixement a dones per la seua trajectòria i 
compromís social. S'aprova la proposta de noms, amb el compromís de consensuar la 
ubicació amb tots els grups abans del Ple de la Corporació, per 7 vots a favor (3 vots Grup 
Municipal PSOE), (2 vots Grup Municipal Guanyem) i (2 vots de PP) i abstenció (1 vot de 
Movimiento Ciudadano Epic Ibiza), i es proposa al Ple de la Corporació aprovar els noms de 
carrers següents:  
 

— Carrer de la practicant Maria Marí Guasch o carrer de Maria Marí Guasch 
— Carrer de la Mestra Antònia Riquer Escandell o carrer d'Antònia Riquer Escandell 
— Carrer de la professora Llanos Lozano Guevara o carrer de Llanos Lozano 
— Carrer de les treballadores de Can Ventosa o carrer de les obreres de Can Ventosa 
— Carrer de les Treballadores de l'albercoc o carrer de les Treballadores en la conserva 

de l'albercoc 
— Carrer de l'escriptora Maria Teresa León o carrer de Maria Teresa León 
— Carrer de Concha García Campoy o Carrer de la periodista Concha García Campoy.” 

 
EL PRESIDENT                LA SECRETARIA 
        DELEGADA 
 
(Document signat electrònicament al marge )              (Document signat electrònicament al marge)” 
 
Intervencions: 
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Sra. Boned:  Eivissa té un dèficit històric de carrers en nom de dones, per tant, d’acord amb 
les polítiques d’igualtat i d’oportunitats que estan impulsant des de la regidoria, i fent un pas 
ferm en vers al manifest del 8 de març, que acaben de votar tots, porten aquesta proposta 
avalada per informes tècnics, dels noms de set dones que es mereixen tenir un nom a un 
carrer d’Eivissa. No es volen substituir noms de carrers ja existents, sinó donar nom a noves 
vies de creació.  
 
Sr. Minchiotti:  Vol puntualitzar que, els agradaria que de cara al futur, aquests temes es 
parlin un poc més amb els diferents grups, i apel·len a que s’intenti consensuar més en el 
futur. Comparteixen els informes dels mèrits sobre totes aquestes persones, però sí els 
hagués agradat buscar noms entre tots, perquè hi ha molts de perfils i s’han de reconèixer 
els mèrits de molta gent que s’ho mereix. Per això prega que es posin a treballar en 
l’ampliació i actualització del reglament d’honors i distincions, ja que és un poc escàs el 
marge de maniobra que té l’Ajuntament per reconèixer el treball dels ciutadans, perquè el 
reglament només permet o fer fills adoptius o posar noms de carrers, i com ja varen parlar a 
la comissió, seria bo posar algun reconeixement intermig, per obrir la possibilitat a reconèixer 
el treball de molts ciutadans que ara queda un poc limitat a l’actual reglament. Votaran a 
favor. 
 
Sr. Villalonga:  Hi ha més noms d’homes en els carrers que de dones, perquè hi ha més 
homes que han exercit la professió militar, han set caps d’estat, o han tengut professions 
lliberals. Hi ha una relació que, en una societat moderna, poc a poc s’ha d’anar compensant. 
Però no com ho vol fer l’equip de govern, de qualsevol manera. Demana que es faci la 
votació per separat. Està a favor del nom de sis carrers, excepte la de la Sra. María Teresa 
León, perquè no l’hi pareix oportú que se li atorgui un carrer a una senyora per ser la dona 
d’algú, per haver estat aquí en un moment de la seua vida, o per un llibre que va escriure, no 
creu que siguin mèrits suficients perquè se li dediqui un carrer. 
Els hi demana que a l’hora de nomenar carrers es fes d’una manera menys ideològica, i es 
fes reconeixent els mèrits. A Eivissa hi ha moltes dones que es mereixen carrers, sense 
haver de recórrer a gent forana. 
 
Sra. Boned:  Està molt bé la proposta que fa el Sr. Minchiotti de parlar d’aquests temes 
abans de les comissions. Si tenen alguna proposta sempre serà ben rebuda, però quan s’han 
posat noms d’homes als carrers, mai han tengut que consensuar res abans. 
No li serveix l’argument del Sr. Villalonga de que hi ha més homes militars, més que res 
perquè creu que la dona ha estat a la foscor, no hi ha hagut un interès públic fins a 
l’actualitat, de donar protagonisme a les dones. Per això creu que ningú havia pensat que 
una dona fos mereixedora de tenir un nom de carrer. 
Que el Sr. Villalonga qüestioni que una escriptora com la Sra. Maria Teresa León, de la 
generació del 27, no mereixi tenir un nom de carrer li sap molt de mal. El carrer que es 
proposa per a aquesta senyora actualment es diu Milú. Si creu que aquest nom és més 
important que donar-li un nom a aquesta dona, és la seua opinió. Si volen fer la votació per 
separat no hi ha cap problema, l’equip de govern segueix mantenint els set noms. Vol donar 
les gracies al PP per donar suport a totes les dones, que són mereixedores per igual de tenir 
un reconeixement públic institucional. 
 
Sr. Villalonga:  Hi ha llocs que tenen major rellevància que altres, i quan es concedeix un 
mèrit d’atorgar el nom d’un carrer a algú, es fa per aquesta rellevància pública. Evidentment 
hi ha moltes dones que es mereixen un carrer, només està dient que, com que la Sra. Boned 
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es queixava de que hi ha més homes que dones en noms de carrers, té una explicació 
lògica, que amb els temps s’anirà compensant poc a poc. 
Respecte a la Sra. León, ningú discuteix que aquesta senyora no sigui una gran escriptora, 
només diu que els mèrits que apunta l’equip de govern perquè es doni un carrer a aquesta 
senyora, li pareixen escassos per no dir insignificants. Creu que és millor que els noms 
s’atorguin a gent que ha nascut aquí, o que viu aquí, o que té una rellevància pública a 
Eivissa molt major que aquesta senyora, que n’hi ha. El nomenament d’aquesta senyora li 
pareix sectari, dogmàtic i és una qüestió ideològica. 
 
Sra. Boned:  Les propostes dels noms venen avalats per uns informes tècnics. Ara en posen 
set i tenen tres anys per davant, i tenen la intenció de posar-ne molts més, així que hi haurà 
noms per totes les altres dones que creguin que siguin mereixedores. 
 
Sotmès la proposta a votació, excepte el carrer de la Sra. Maria Teresa León, és aprovada 
per unanimitat. 
 
Sotmès a votació el carrer de la Sra. Maria Teresa León, és aprovat amb els vots a favor dels 
Srs. Ruiz, Molina, Tur Cardona, Perea, Ribas, Hinojo, Tur Ripoll, Flores, Minchiotti, Varela de 
Limia, i Sres. Boned, García, López, Torres, Corral, Mengual, Marí, Fajarnés, Cardona, i en 
contra del Sr. Villalonga. 
 
 
5è. Mocions amb proposta d'acord : 
 
5.1.- Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord per tal que l'Ajuntament efectuï, 
en el termini màxim de sis mesos, una campanya informativa sobre els drets i deures dels 
ciclistes, una revisió de l'estat de senyalització dels carrils bici del municipi, reparant-los i 
millorant-los segons procedeixi, i prioritzar, en la revisió del Pla de Mobilitat, l'ampliació de la 
xarxa de carrils bici. 
 
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 

 
 Para mejorar la movilidad dentro de la ciudad, el uso de transportes alternativos a 
turismos y motocicletas, así como reducir la contaminación, es fundamental potenciar el uso 
de la bicicleta como medio de transporte. 
 
 Por otro lado, la carencia de vías apropiadas para circular en bicicleta provoca el mal 
uso de aceras y otros espacios peatonales reservados para viandantes como zonas de 
circulación de ciclistas, con el peligro que ello comporta tanto para los propios ciclistas como 
para los peatones. Tal y como se indica en el artículo 14 de la ORDENANÇA MUNICIPAL 
DE CIRCULACIÓ: 
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a) Les bicicletes han de circular pels carrils reservats a l’efecte a la calçada o a les 

voreres, andanes i passeigs, però els vianants gaudeixen de preferència de pas en aquests 
darrers casos. 
 
 b) Si no existeix cap tipus de carrils reservats per a bicicletes, ho han de fer per la 
calçada, tan prop de la vorera com sigui possible, excepte on hi hagi carrils reservats a altres 
vehicles. En aquest cas, han de circular pel carril contigu al reservat. 
 
 c) A les vies amb diverses calçades, han de circular per les laterals. 
 
 d) Als parcs públics, zones per a vianants i zones de prioritat invertida, ho han de fer 
pels carrils o camins específics per a això. Si no n’hi ha, no han d’excedir la velocitat normal 
d’un vianant. En qualsevol cas, el vianant gaudeix de preferència. 
 
 e) Es prohibeix als ciclistes agafar-se als laterals o la part posterior dels altres 
vehicles com a mitjà de locomoció, mitjançant arrossegament i qualsevol altre ús indegut. 
 
 Consideramos que para evitar molestias y posibles accidentes, es preciso efectuar 
una campaña informativa de los derechos y deberes de los ciclistas, así como reparar, 
mejorar y ampliar la red de carriles bici del municipio. 
 

SOLICITA 
 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1.- El Ayuntamiento de Eivissa efectuará, en el plazo máximo de seis meses: 
 
 1.1.- Una campaña informativa sobre los derechos y deberes de los ciclistas. 
 

  1.2.- Una revisión del estado de señalización de los carriles bici del municipio, 
reparándolos y mejorándolos según proceda. 

 
2.- El Ayuntamiento de Eivissa, priorizará en el revisión del Plan de Movilidad, la 

ampliación de la red de carriles bici. 
 

Eivissa, a 21 de Febrero de 2016 
Antonio Villalonga Juan” 

 
Intervencions: 
 
Sr. Villalonga:  Aquesta moció pretén és que l’Ajuntament, abans de que comenci a fer 
accions punitives amb els ciclistes que circulen per les voreres, amb el perill que comporta 
per als vianants, faci una campanya informativa per als ciclistes per explicar-los per on poden 
circular i per on no. Demana que es revisin les línies dels carrils bici i, dins del pla de 
mobilitat, es miri si es poden incrementar els carrils bici. 
 
Sr. Flores:  Estan d’acord amb la proposta del Sr. Villalonga. Demanarien que la campanya 
fos abans de l’estiu, que és quan en realitat existeix el problema greu. En el pla de mobilitat, 



 
 
 
 

 
12 

Secretaria General  
  

 
 
PLE ORDINARI 
Dia 25 de febrer de 2016  

segons tenen entès, es prioritzarà la creació de carrils bici. 
 
Sr. Hinojo:  Estan d’acord amb aquesta proposta, perquè està en la línia de treball de l’equip 
de govern. Ja havien començat a coordinar amb la policia una campanya informativa, 
relacionada amb on i com aparcar les bicicletes. Han renovat aparca bicis i estan buscant 
llocs nous per més aparca bicis. 
Per altra banda també està en la seua línia fer carrils bici nous, de fet ja estan pactant amb el 
Consell Insular ampliar el de l’Avda. de Sant Jordi. 
A aquesta moció l’entén, si els pareix be, com un complement més per afegir a la campanya 
informativa que ja tenien pensada. Votaran a favor. 
 
Sr. Villalonga:  Vol agrair el vot a favor. Li pareix bé que s’incorpori a la campanya per evitar 
accidents. 
 
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat. 
 
5.2.- Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord per tal de promoure la instal·lació 
d'un sistema de sincronització semafòrica amb l'objectiu de millorar la fluïdesa en el trànsit 
rodat i reduir els temps de transport, l'estalvi de combustible i la contaminació a les 
Avingudes Espanya, Ignasi Wallis, Isidor Macabich i Santa Eulària i el Passeig de Vara de 
Rey. 
 
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 

 
 Actualmente en los semáforos de las principales vías de comunicación de la ciudad 
en las Avenidas España, Ignacio Wallis, Isidoro Macabich y Santa Eulalia y el Paseo Vara de 
Rey, carecen de sincronización alguna entre ellos, lo que provoca una evidente ralentización 
de la circulación viaria, así como un mayor e innecesario consumo de combustible. 
 
 Sirva de ejemplo, que en la Avenida España hay cinco semáforos, y que cualquier 
conductor puede encontrarse los cinco en rojo, con lo que efectuar el trayecto de un extremo 
a otro de esta vía, puede suponer entre uno y diez minutos según el funcionamiento de los 
semáforos, sin tener en cuenta la densidad del tráfico. 
 
 Consideramos fundamental que se cree un sistema de sincronización semafórica, 
como mínimo para las principales vías de la ciudad, como son las avenidas, para mejorar 
ostensiblemente en fluidez en el tránsito rodado y reducir los tiempos de transporte, el ahorro 
de combustible y la contaminación. 
 

SOLICITA 
 

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

 
El Ayuntamiento de Eivissa promoverá la instalación de un sistema de sincronización 

semafórica con el objetivo de mejorar la fluidez en el tránsito rodado y reducir los tiempos de 
transporte, el ahorro de combustible y la contaminación en las Avenidas España, Ignacio 
Wallis, Isidoro Macabich y Santa Eulalia y el Paseo Vara de Rey. 
 

Eivissa, a 21 de Febrero de 2016 
Antonio Villalonga Juan” 

 
Intervencions: 
 
Sr. Villalonga:  Creu que una ciutat com Eivissa, es podrien controlar perfectament els 
semàfors que hi ha, i coordinar els temps d’aquests perquè es generi una ona verda, perquè 
es puguin creuar els cinc semàfors que hi ha a l’Avda. d’Espanya mantenint una velocitat 
constant. Creuen que es poden coordinar tots els semàfors de la ciutat, i que no només 
tendrien un trànsit molt més fluid, sinó que també hi hauria un estalvi de combustible i una 
ciutat molt més habitable i més humana. 
 
Sr. Flores:  En aquesta moció s’abstendran. Ara mateix l’equip de govern està estudiant un 
pla mobilitat, en el qual no saben com quedarà la ciutat, i per altra banda, si s’hagués de fer 
ara mateix, sincronitzar els semàfors de l’Avda. d’Espanya, suposaria que els passos de 
vianants que no estan regularitzat per semàfors, s’haurien d’eliminar perquè entorpirien la 
sincronització. 
 
Sr. Hinojo:  Creu que com a la moció no posa terminis, la poden votar a favor. L’únic 
problema que té la moció és el tema de la ona verda, que no sap si exactament es podrà fer. 
El seu vot serà favorable. 
 
Sr. Villalonga:  Agraeix el talant al Sr. Hinojo. Evidentment, que es coordinin els semàfors 
d’una manera o una altra, dependrà que els tècnics diguin com s’ha de fer, però hi haurà una 
fluidessa important en el trànsit que és el que toca. Saben que és una obra important i per 
això no han posat termini. 
 
Sr. Hinojo:  Tornen a estar d’acord, i s’ho pren com que han de començar a prendre mesures 
de vanguardia en temes de mobilitat. 
 
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, 
Mengual, i l’abstenció dels Srs. Tur Ripoll, Flores, Minchiotti, Varela de Limia, i Sres. Marí, 
Fajarnés, Cardona. 
 
5.3.- Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per prioritzar la millora en el 
manteniment dels centres educatius segons els dictàmens del CEIE i per instar a la 
Conselleria d'Educació a iniciar els tràmits per a la construcció d'un nou IES a Eivissa. 
 
Donat compte de la moció del tenor literal següent: 
 

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L' AJUNTAMENT 
D'EIVISSA PER PRIORITZAR LA MILLORA EN EL MANTENIME NT DELS  
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CENTRES EDUCATIUS SEGONS ELS DICTÀMENS DEL CEIE I P ER INSTAR A LA 
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ A INICIAR EL TRÀMITS PER A L A CONSTRUCCIÓ  

D'UN NOU IES A EIVISSA 
 

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

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
L'educació és una matèria sobre la qual l'Estat i les Comunitats Autònomes ostenten 
competències compartides i és, sense lloc a discussió, un dels eixos fonamentals en tota 
acció de govern. Les competències de l'Estat en matèria educativa deriven del que es 
disposa en les clàusules 1 i 30 de l'article 149.1 de la Constitució Espanyola. 
 
El nostre sistema educatiu ha millorat notablement tant en infraestructures com en l'activitat 
docent durant els últims anys. No obstant això, cal continuar aquest esforç amb actuacions 
que augmentin la qualitat del sistema per adaptar-ho, en tots els ordres, a les noves 
demandes. 
 
Les actuacions dirigides a la millora dels sistemes d'educació, formació i formació 
professional han d'abordar-se mitjançant el desenvolupament d'infraestructures d'educació i 
formació. La millora actual de la situació econòmica de l'Ajuntament d'Eivissa, així com del 
Govern balear, ens permet en aquests moments escometre aquestes accions orientades a la 
millora de les infraestructures educatives. En aquest sentit, el Consell Escolar Insular 
d'Eivissa (CEIE) ha exposat clarament quines són les demandes en relació a les necessitats 
educatives del nostre municipi. 
 
Proporcionar un ensenyament de qualitat implica necessàriament disposar de les 
infraestructures necessàries per poder escolaritzar a l'alumnat en centres educatius situats 
en llocs raonablement propers als seus habitatges i amb instal·lacions òptimes, ben 
equipades, segures i accessibles. 
 
Per a això, la col·laboració i coordinació entre institucions resulta imprescindible per 
escometre les obres que possibilitin un parc d'infraestructures educatives en perfectes 
condicions i adaptat a les necessitats de la nostra ciutat.  
 
Per tot l'exposat, el Grup Municipal Popular proposa l'adopció del següent 

 
ACORD: 

 
1º) El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa es compromet a prioritzar la millora en el manteniment 
dels centres educatius del municipi seguint les necessitats establertes en els dictàmens de la 
comissió sobre infraestructures educatives creada en el si del Consell Escolar Insular 
d'Eivissa. 
 
2º) Instar a la Conselleria d'Educació a realitzar aquelles inversions que són de la seva 
competència als centres educatius, així com a iniciar els tràmits per a la construcció d'un nou 
IES al municipi d'Eivissa. 
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Eivissa, a 22 de febrer de 2016 
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 

Sgt. Virginia Marí Rennesson” 
 
Intervencions: 
 
Sr. Minchiotti:  Tenen uns informes de la Comissió Específica d’Infraestructura del Consell 
Escolar Insular d’Eivissa, que diuen clarament quines són les prioritats, quant al 
manteniment, que són competència de la Conselleria per un costat, i de l’Ajuntament per un 
altre. El que demana el grup popular és que se segueixi amb la línia de treball, tenint en 
compte aquests informes, i que si s’ha de prioritzar algun tema es faci an base al treball que 
ja està fet a l’anterior legislatura. 
Les principals demandes que surten als informes de coses, que els col·legis diuen que són 
competència de la Conselleria, parlen de falta de material didàctic, de material informàtic i 
sobre tot de falta de personal. 
Les principals faltes que són competència de l’Ajuntament de manteniment. Hi ha 10 centres 
que tenen problemes en temes de fusteria, 7 centres que tenen goteres, 4 centres que 
encara tenen barreres arquitectòniques importants, i hi ha 5 centres que diuen que tenen 
problemes de seguretat i d’alarma. 
Hi ha una sèrie d’infraestructures que s’han de mantenir, i el que sigui competència de 
l’Ajuntament ho han de seguir fent i si es necessita prioritzar s’ha de fer. 
Consideren que és el moment, perquè es principi de legislatura, d’instar a la Conselleria que 
es posi a treballar perquè Vila tengui un nou institut de secundària, perquè amb els nous 
centres de primària (Sa Joveria i Sa Bodega), a curt termini, quan acabi el cicle de primària 
tots els alumnes d’aquests centres necessitaran un nou centre de secundària, per tant 
s’haurien d’avançar i posar en marxa, per descongestionar, el que pot ser un problema a curt 
o mig termini. 
Aquests temes comencen buscant un terreny i cedint-lo a la Conselleria. Els agradaria com a 
grup popular, que com ja hi ha un treball i uns antecedents en aquest tema, on la legislatura 
anterior es va consensuar un terreny amb la Delegació d’Educació, el qual consideren que té 
una bona ubicació perquè està a la zona de Can Cantó, que no es perdi aquest treball i 
s’impulsi, perquè quan abans es cedeix aquest terreny a la Conselleria, perquè així es pugui 
construir un institut quan abans. 
Prega si, més prompte que tard, poden acabar de desmuntar les aules modulars dels 
multicines, i donar-los un ús més productiu, perquè sap que hi ha instituts i col·legis que les 
han demanat per utilitzar-les en els seus centres. 
 
Sra. Mengual:  En aquesta moció aborden molts àmbits de l’educació a Eivissa, i en principi, 
des de l’Ajuntament, miren de donar una resposta efectiva des de l’àmbit de les seues 
competències, a totes les demandes que tenen. 
L’Ajuntament d’Eivissa que té la responsabilitat del manteniment dels centres educatius 
públics d’Eivissa, han creat una Comissió entre la regidories d’Urbanisme i d’Educació, que 
setmanalment es reuneix i que va donant sortida a les demandes del manteniment de les 
escoles. 
Un altre àmbit de treball, dins del manteniment dels centres educatius, és el que correspon a 
la Conselleria d’Educació, que són temes de infraestructura referits a instal·lacions o 
construccions d’equipament educatiu, que, encara que no correspongui a l’Ajuntament, és un 
constant diàleg amb la Conselleria. 
Respecte al que comenta el Sr. Minchiotti, de material didàctic, informàtic i personal educatiu, 
que es va fer present en els informes que comenta, no és competència de l’Ajuntament. 
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Són conscients que hi ha hagut, sobretot la legislatura anterior, unes passes enrere 
significatives en temes educatius, en retallades de professorat, en d’altres, però això és 
competència de la Conselleria i oportunament ho aniran demanant. 
Quant a la construcció de noves infraestructures educatives, quan s’aprovi el PGOU, tenen 
previst cedir el solar per a la construcció d’un nou institut. 
El seu sentit del vot serà possitiu, perquè el que demanen són temes que en cap moment, 
l’equip de govern, han deixat de tenir en la seua perspectiva de treball. 
 
Sr. Minchiotti:  Agraeixen el sentit del vot. Saben les competències que té cada entitat, per 
això el que proposen és instar a la que les tengui, les coses que no pot fer l’Ajuntament. 
Al grup popular li pareix que la legislatura passada, si que hi va haver una inversió educativa 
i un esforç important en quant a infraestructures, i quant al que era competència de 
l’Ajuntament. Creu que es fa be en prioritzar l’educació de l’àmbit local, governi qui governi. 
Mostra la seua preocupació, perquè si creen una altra comissió entenen que es produeix una 
duplicitat, i tal vegada això farà més lenta la resolució de les demandes de manteniment. 
Demana que aquest tema es prioritzi, perquè veuen que amb les noves infraestructures, com 
són la part infantil de Poeta Villangómez, Sa Bodega, Sa Joveria, a curt termini hi tornarà 
haver un col·lapse a nivell de secundària que han de solucionar. Esperen que la cessió 
d’aquest terreny es faci quant abans, i dins d’aquesta legislatura puguin veure tancat aquest 
tema. 
 
Sra. Mengual:  Respecte a la duplicitat, han de dir que la Comissió d’Infraestructures pròpia 
de l’Ajuntament és la que realment té feina i competències, és l’Ajuntament el que posa el 
pressupost destinat a la infraestructura, i els tècnics d’Educació i d’Urbanisme són els que 
trien les prioritats i executen la feina. 
Les aules modulars són competència de la Conselleria d’Educació, s’ha instat a la Delegada 
en repetides ocasions, i ja des de la Conselleria han demanat els permisos per retirar-les. 
 
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat. 
 
5.4.- Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per instar a Autoritat Portuària 
de Balears a reservar un mínim d'un 40 per cent dels llocs d'amarratge en la dàrsena de 
ponent del Port d'Eivissa per a embarcacions de base i amb una pujada de preus 
corresponent a l'IPC. 
 
Donat compte de la moció del tenor literal següent: 
 

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

UN MÍNIM D'UN 40 PER CENT DELS LLOCS D'AMARRATGE EN  LA DÀRSENA 
DE PONENT DEL PORT D'EIVISSA PER A EMBARCACIONS DE BASE I AMB  

UNA PUJADA DE PREUS CORRESPONENT A l'IPC 
 

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 
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Amb data 17/11/2015, l'Associació de Titulars de Llocs d'Atracada Can Pou, va presentar 
oficialment davant la Presidència de Autoritat Portuària de Balears recurs de reposició contra 
la convocatòria del concurs públic per a la 'Gestió de llocs d'amarratge en la dàrsena de 
ponent del Port d'Eivissa' (Ref.: I.M. 730) i inici del tràmit de selecció d'oferta més avantatjosa 
i atorgament de l'autorització d'ocupació (BOIB nº 152 de 17 d'octubre de 2015). 
 
Amb data 7 de gener de 2016, Autoritat Portuària de Balears va desestimar aquest recurs 
al·legant que "queda garantit que qualsevol que sigui la proposta de flota de l'empresa que 
finalment resulti adjudicatària del concurs, aquesta disposarà de llocs d'atracada de les 
característiques de les embarcacions ara mateix allí amarrades per a embarcacions d'eslores 
menors o iguals a 15 metres”. També s'assegurava en l'escrit que "qualsevol embarcació que 
acrediti la seva condició de base en qualsevol instal·lació naútica té preferència sobre 
qualsevol nova petició" i que "en el nou plec no es pot limitar aquestes tarifes, si bé si que es 
valora positivament quant a la puntuació del concurs que aquestes siguin reduïdes”. 
 
Cal tenir en compte que la marina a la qual es fa referència en l'escrit es va construir per 
atendre les necessitats dels ciutadans d'Eivissa i no para amarris de transeünts i que, fins a 
l'actualitat, Autoritat Portuària de Balears havia vingut reconeixent l'existència 
d'embarcacions de base i havia obligat al concessionari a respectar els drets de les 
mateixes. 
 
S'ha tingut coneixement de que existeix una oferta que supera un cànon d'1.800.000 euros a 
l'any, la qual cosa representaria una pujada de preus espectacular i inassumible per a 
aquestes embarcacions. D'aquesta manera, passarien d'abonar 10 euros/dia a pagar 70 
euros/dia com a mitjana. 
 
Des del grup municipal Popular, entenem que, a més de moltes altres qüestions d'interès 
social, el manteniment de l'actual situació garantint els llocs d'amarri per a l'embarcacions de 
base és l'única manera de revitalitzar el Port d'Eivissa durant els mesos de temporada baixa 
pel que l'Ajuntament ha de recolzar aquestes peticions per un interès general de la pròpia 
ciutat. 
 
Per tot l'exposat, el Grup Municipal Popular proposa l'adopció del següent 
 

ACORD: 
 
El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda instar a Autoritat Portuària de Balears perquè el 
consignatari que resulti del concurs públic de referència reservi un mínim d'un 40 per cent de 
les places d'amarratge per a embarcacions de base i amb una pujada de preus corresponent 
a l'IPC. 
 

Eivissa, a 22 de febrer de 2016 
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 

Sgt. Virginia Marí Rennesson” 
 
Intervencions: 
 
Sr. Tur Ripoll:  Porten aquesta proposta d’acord per instar a l’Autoritat Portuària, a que faci el 
que varen demanar, i demana tota la gent d’Eivissa que té amarratges a la dàrsena de 
ponent. La petició ve deguda a que es varen presentar al·legacions al plec de condicions, per 
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part dels amarristes, i no se’ls hi va fer cap cas. Se’ls va dir que en el plec de condicions es 
recollia el fet de què tenguessin preferència, la llei els empara, però amb el petit matis de què 
no parla de l’import econòmic dels amarratges. Es pot respectar un dret d’amarratge a 
aquesta zona, però deixa en absoluta llibertat i desatenció el preu que els hi puguin cobrar, 
amb la qual cosa, pensen que poden arribar a pagar set vegades més del que paguen ara. 
Demanen a Autoritat Portuària que es quantifiqui aquest increment sobre els que tenen port 
base a Eivissa, que no ho deixen a una llibertat absoluta al nou concessionari, com pareix 
ser que pot passar, per evitar que totes aquestes embarcacions, amb el problema econòmic 
que significa i amb l’empitjorament del trànsit o la gent que està pel port, i en la visió del port 
buit com queda a l’hivern. 
 
Sr. Villalonga: El que passarà serà que Autoritat Portuària dirà que ja ho ha licitat, que s’ha 
d’indemnitzar, ningú es preguntarà quan costa indemnitzar i ho donaran a l’empresa que l’hi 
hagi correspost. Aquesta deixarà alguns amarrista alla i à la resta els cobrarà més car.  
Recolzen aquesta moció, però considera que el tracte que està donant Autoritat Portuària a 
aquesta ciutat, no es correspon al que desitja aquest Ajuntament, i creu que l’equip de 
govern s’hauria de replantejar la relació  que té amb l’Autoritat Portuària. 
 
Sr. Molina:  És generalitzada la desconfiança que hi ha en aquesta casa i a l’illa, cap a 
l’Autoritat Portuària que, en moltes ocasions, s’ha portat de manera injusta amb la ciutat, i 
aquestes coses es resolen parlant. 
Tal vegada viuen una etapa de relació que busca el benefici mutu, des del punt de vista 
crític, i des del punt de vista que cada una de les institucions defensa el que creu que ha de 
defensar, en el cas de l’Ajuntament d’Eivissa l’interès general de la ciutadania d’Eivissa, en el 
cas Autoritat Portuària la seua funció com a especialista en operador de ports. 
A la dàrsena de ponent es dona una situació que té una solució complicada. Hi ha una 
licitació en curs per un amarraments dels quals la major part són d’eslores petites gracies a 
que aquest govern va demanar per escrit, que es donés prioritat als amarraments petits, per 
a la importància que donen a aquestes persones, que són ciutadans d’Eivissa que tenen 
aquest port com a base i que, en general  no són propietaris de iots de 30 metres. 
Aquesta licitació que es va elaborar en el passat, si s’elaborés ara l’Ajuntament impulsaria 
que es recollissin altres coses, però en el seu moment no es va vigilar el contingut d’aquest 
plec. L’aprovació d’aquests plecs, per Autoritat Portuària, tenen una sèrie de conseqüències 
que vinculen. Els amarristes varen fer unes al·legacions, i és veritat que Autoritat Portuària 
les va desestimar. 
Segons els explica Autoritat Portuària, la construcció de l’oferta dels licitants es basa, 
sobretot, en l’explotació de les eslores grans per a transeünts, no tant en l’explotació dels 
vaixells base. També se’ls ofereix un comparatiu front a altres marines que hi ha a Eivissa, 
que tenen places per a vaixells base, a un preus que no són ni molt menys set vegades del 
que estan pagant actualment. Aquests amarristes,  en el cas de que les condicions que oferís 
aquest concessionari, que és una concessió temporal per a dos anys, fossin 
desproporcinades respecte de les que poden trobar a altres ports de la illa, segurament 
portarien el seu vaixell a un altre port que té places com a port base. 
Els amarristes tenen garantit per llei el dret de mantenir la possessió de la seua plaça 
d’amarrament. Per tant, la primera part de la seua proposta d’acord, realment ja es dona, 
perquè els amarristes que vulguin continuar amb la possessió del seua amarrament podran 
exercir aquest dret. 
La segona part és la més delicada, que és la pujada de preus corresponent a l’IPC. Quina 
capacitat tenen ara de canviar el plec? Aquest plec es va aprovar en un consell 
d’administració el 30 de juny, on la Sra. Marí es va abstenir però no va votar en contra. Entén 
que va fer el correcte perquè no formava part d’aquest govern, però els treballs de preparació 
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del plec es van fer abans. L’Ajuntament no és l’òrgan de contractació. L’Ajuntament pot 
demanar a Autoritat Portuària que, en la mesura del possible, es mantengui aquesta condició 
de que si hi ha un increment de preus, sigui raonable pels amarristes que actualment són 
titulars d’un amarrament, i així ho farà., però suposant que s’aprova per unanimitat aquesta 
moció i es notifica a Autoritat Portuària, aquesta hauria d’anul·lar la licitació, perquè no es pot 
canviar el sistema de puntuació de la licitació quant els sobres ja estan oberts. 
Comparteixen el fons d’aquesta moció, els agradaria que els amarristes que actualment 
tenen una amarrament en el port, poguessin mantenir-lo en les condicions més favorables 
per a ells, i indirectament per a la ciutat, perquè no els agradaria tenir un port de transeünts. 
Els hi diuen que, donades les condicions del mercat i l’estructura de la pròpia licitació, qui 
sigui l’adjudicatari segurament mantindrà una preus pareguts, si això no ocórrer l’Ajuntament 
es mostrarà en contra i buscarà solucions. Per exemple, ja està damunt la taula de la 
negociació amb Autoritat Portuària, de la qual forma part el grup popular, el que a tota la 
zona que lliuraran les barques de Formentera, es creïn amarraments que donin prioritat a 
vaixells base. Aquests amarraments s’hauran de licitar, i serà en el moment de la redacció 
del plec de licitació, quant l’Ajuntament farà la pressió que tengui que fer, perquè en els 
criteris de puntuació es consideri, prioritàriament, que aquests amarraments conformin el que 
és un port base no un port de transeünts. 
 
Sra. Marí:  En aquell Consell d’Administració que menciona el Sr. Molina, ja hi havia l’actual 
equip de govern, per la qual cosa la seua postura no podia ser altra que la d’abstener-se. Pot 
mirar altres actes i veurà que sempre ha defensat les eslores i els amarraments petits. 
 
Sr. Tur Ripoll:  Estan absolutament d’acord amb el plantejament del que volen pel port i pels 
ciutadans d’Eivissa, en un tant per cent bastant elevat. Si que hi havia temps quant a la 
licitació, perquè s’hi varen fer al·legacions en el mateix sentit d’aquesta moció, i les va 
contestar, dins de termini, el President actual Sr. Gual. O sigui, que no venia d’enrere i 
s’hauria pogut modificar amb les al·legacions que varen presentar els amarristes. 
Aquests amarraments, es varen crear per necessitats de la gent d’Eivissa i Formentera, i en 
el plec anterior ja hi havia un respecte i uns preus fixats per als amarristes de base locals, i 
en el plec actual se’ls hi ha oblidat. Demanen que instin a la concessionària a que es 
comporti com es té que comportar, i això ho poden fer des de l’Ajuntament. Per això retiren la 
segona part de la proposta d’acord relativa a la pujada de preus corresponent a l'IPC.” 
 
Sr. Villalonga : L’Autoritat Portuària nomé vé aquí a buscar diners. Els hi han colat amb el 
martell, els hi colen amb això i els hi tornaran a colar.  
 
Sr. Molina:  Ja saben que el Sr. Villalonga no confia en Autoritat Portuària. Tenen una relació 
constructiva i crítica per ambdues parts. L’Autoritat Portuària defensa un interès i 
l’Ajuntament un altre. El moment de fer balanç serà al final de la legislatura, i si el Sr. 
Villalonga té raó l’hi donaran. 
Creu que ha tractat amb el màxim respecte a la Sra. Marí, en la seua aportació en aquell 
Consell d’Administració. Ja li ha dit que creia que havia fet el correcte, perquè no estava en 
el govern. 
Li agraeix al Sr. Tur aquesta correcció en la proposta. Votaran a favor de la moció en 
aquestes condicions. 
Aquest Ajuntament i l’equip de govern seguiran treballant, perquè al final el port sigui el millor 
per a tots. Saben que compten en un 90 i escaig per cent amb el recolzament del grup 
popular, que és millor que un 30 o un 40%, els agradaria que fos un 100%, i treballaran per 
aconseguir que, al final, un possible acord amb Autoritat Portuària faci sentir còmodes a tots 
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els grups de l’Ajuntament, perquè el port és una part intrínseca de la ciutat amb la qual han 
de conviure. 
Han de reconèixer que les competències d’Autoritat Portuària venen marcades per llei, i són 
les que són, i les competències d’aquest l’Ajuntament venen marcades per llei, i són les que 
són. Han de trobar punts d’encontre, i treballaran aquest aspecte com molts altres del port, i 
l’oposició està convidada permanentment a col·laborar amb això. 
 
Sotmès l’assumpte a votació, per unanimitat s’acorda l’aprovació del següent text: 
 
“El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda instar a Autoritat Portuària de Balears perquè el 
consignatari que resulti del concurs públic de referència reservi un mínim d'un 40 per cent de 
les places d'amarratge per a embarcacions de base.” 
 
5.5.- Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per establir un pla d'activació 
econòmica 2016/2020 per al municipi d'Eivissa. 
 
Donat compte de la moció del tenor literal següent: 
 

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'A JUNTAMENT 
D'EIVISSA PER ESTABLIR UN PLA D'ACTIVACIÓ ECONÒMICA  2016/2020 PER 

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

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
La ciutat d'Eivissa ha de ser el principal motor de desenvolupament econòmic de la illa. A 
causa de la crisi econòmica d'anys anteriors, s'han perdut moltes empreses i, com a 
Administració, hem de posar els instruments necessaris per poder consolidar i afermar la 
recuperació econòmica. 
 
En el Grup Municipal Popular considerem que l'Ajuntament no pot romandre aliè a la 
consolidació de la recuperació econòmica a la ciutat d'Eivissa i ha de prendre la iniciativa i el 
protagonisme en aquest àmbit. Això contribuirà a ajudar a crear i afermar una ocupació de 
qualitat que promogui nous projectes vitals als barris. 
 
El Pla proposat ha de promoure actuacions coordinades de recerca, desenvolupament i 
innovació entre la iniciativa pública i privada. A mitjà termini, per superar la crisi, és necessari 
un pla públic d'estímul econòmic i, en el cas del nostre municipi, un esforç coordinat de tots 
els sectors productius, de les organitzacions socials i sindicals i de la pròpia universitat. 
 
Per tot l'exposat, el Grup Municipal Popular proposa l'adopció del següent 

 
ACORD: 

 
1º) Establir un Pla d'Activació Econòmica 2016-2020 per al municipi d'Eivissa, basat en una 
anàlisi de les fortaleses i febleses de cadascun dels barris, així com les oportunitats que són 
susceptibles de ser aprofitades i les amenaces sobre els mateixos. 
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2º) El Pla d'Activació Econòmica 2016-2020 tindrà també com a pilar fonamental la 
col·laboració amb totes les organitzacions socials, sindicals i empresarials del municipi així 
com amb la Universitat, com a font de coneixement, experiència i valor afegit, S'explicarà 
també per a això amb tots els grups municipals com a garantia d'una àmplia participació 
ciutadana i com a garantia de la seva perduració en el temps. 
 
3º) El Pla tindrà objectius quantificables que, com a meta final, tindran com a finalitat 
contribuir al fet que nostra ciutat aconsegueixi complir els objectius establerts per la UE l'any 
2020 en els cinc àmbits que proposa: ocupació, medi ambient, educació, lluita contra la 
pobresa i l'exclusió. 
 

Eivissa, a 22 de febrer de 2016 
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 

Sgt. Virginia Marí Rennesson” 
 
Intervencions: 
 
Sr. Minchiotti:  El que proposen en aquesta moció, és que es posin a treballar per poder 
acudir al finançament europeu, a través dels fons FEDER del Pla d’Estratègia de 
Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat. És per a municipis de més de 20.000 habitants, 
i ve amb un finançament de 5 milions d’euros. Ja va passar la primera convocatòria, ara 
estan en la segona que arriba fins al 31 de març i l’únic que s’ha d’intentar és sol·licitar-ho, i 
després presentar un pla d’anàlisis per barris del municipi. Ha de ser un anàlisis estratègic, 
per això, en la moció plantegen que avui surti d’aquí començar a treballar per a una 
estratègia Vila 2020, perquè això és un període que va del 2014 al 2020, i com que va més 
enllà d’una legislatura, estaria bé que sortís consensuat. D’aquí el segon punt de la moció, on 
plantegen que en l’elaboració d’aquest pla, que tenen un mes per sol·licitar-lo, hi col·laborin 
organitzacions socials, sindicals, empresarials, la Universitat, i sobretot, els grups municipals 
d’aquest Ple. Ja hi ha altres ciutats que ho estan demanant. És interessant perquè financen 
coses que Vila té com objectiu poder millorar mig termini, que són les carències que en 
aquest moment té el municipi. I a això es refereix el tercer punt de la moció, on es diu que tot 
això és per complir amb els cinc objectius que planteja la Unió Europea, que els municipis 
han de tenir millorat d’aquí a l’any 2020. 
Aquests cinc objectius són: 
Primer, l’ocupació, es a dir, la lluita contra l’atur a nivell d’economia local, quines mesures es 
poden prendre. 
Segon, el foment de la innovació i el desenvolupament, aquí hi hauria coses tant interessants 
per a l’Ajuntament, com finançar incubadores d’empreses, coneixement empresarial. 
Tercer, la innovació i l’eficiència energètica, energies renovables. 
Quart, la formació. Hi ha un tema molt interessant que és que, part d’aquest finançament 
l’injecten en el tema de reduir la taxa d’abandonament escolar. 
L’últim objectiu, són accions de lluita contra la pobresa i contra l’exclusió social, per aquí 
podria entrar finançament per a barris, com per exemple sa Penya. 
Creu que és el moment de pensar en alguna cosa constructiva a llarg termini, fins al 2020, 
per centrar-se tots en uns esforços concrets, i no poden perdre aquesta oportunitat. Pensa 
que darrera això hi ha alguna cosa més que mesures socials, és un programa d’activació 
econòmica. 
Demana cordura i consens, i li agradaria que aquesta moció no fos tractada com a sigles, 
sinó que aquí hi ha vint persones que miren cap una Vila 2020, amb independència del partit 
que presenti la moció. 
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Sr. Molina:  Creu que comparteixen molts enfocaments, per exemple, el de visió a llarg 
termini. És important que una administració municipal tengui una coherència en les seues 
accions al llarg del temps, perquè es gestiona una pressupost anual però amb una 
perspectiva plurianual, perquè es prioritzen inversions d’acord amb un pla de mandat. Tenen 
una sèrie d’actuacions que es comencen però no se sap qui les acabarà, com per exemple el 
parador. 
Al principi del seu mandat varen tenir l’oportunitat d’uns projectes que no es varen poder 
entrar, el Urban, però el que feia falta per entrar en aquesta línia era que la ciutat comptés 
amb un pla estratègic. És una carència que té la ciutat, tant des del punt de vista operatiu en 
quant a dirigir l’acció municipal, com des del punt de vista pràctic perquè no es poden 
presentar a una convocatòria determinada, i un pla estratègic no es fa en deu minuts. 
Aquest és un treball molt interessant i que es pot plantejar, no està segur de què exactament 
amb els termes que planteja el Sr. Minchiotti en la seua proposta, s’hauria de perfilar un poc, 
però sí que és un treball que s’ha de fer. 
Ara mateix l’Ajuntament no té capacitat per fer-ho per si mateix. Les limitacions quant a 
recursos humans, que marca la llei de la racionalització de l’administració pública, fa que 
tenguin que encertar molt a què destina l’esforç de les persones, i per desgracia les 
urgències del dia a dia, moltes vegades, són més peremptòries que la importància 
d’assumptes com aquest. Això els portaria a la necessitat de contractar aquest treball 
externament, i això no està en el pressupost d’aquest any. 
En el fons creu que estan d’acord amb aquesta moció i en la necessitat de fer això, però en 
aquest moment votar a favor comprometria un recursos que a dia d’avui no estan 
disponibles. 
El segon punt de la proposta d’acord parla d’implicar a tots en el desenvolupament d’aquest 
projecte, i vol recordar que aquest Ajuntament participava o impulsava un pacte per a 
l’ocupació, que era un for de comunicació amb agents que allí es mencionen, és a dir, amb 
sindicats, patronals, agents socials, ... Es va firmar en el 2004 es va renovar tres vegades, 
cada dos anys, en el 2006, en el 2008, en el 2010, i en el 2012 no es va renovar i estava 
governant el PP. 
Demana que retiri la moció i la faran quan hi hagi recursos per poder fer el pla. Sí que té el 
compromís de que, en el moment que es tanqui la incorporació del romanent de Tresoreria, 
encara que això no podria anar contra romanent, és possible que sí es poguessin alliberar 
recursos d’una altra banda per a projectes que si podrien anar contra el romanent de 
Tresoreria, es podria plantejar això conjuntament. 
 
Sr. Minchiotti:  La moció no posa dates. Volen que comencin a treballar, i el que pretenen és 
que ja quedi algun compromís. 
Apel·lant a que segueixi endavant i es pugui concretar amb la seua majoria no la retiren, però 
sempre dins del contorn en el qual estan d’acord. Si ara no es pot perquè hi ha altres 
prioritats però sí que es podrà, perquè no aprovar-la ja? 
 
Sr. Molina:  Votaran a favor perquè creuen que és important, tal vegada no per aquesta 
convocatòria en sí, sinó pel fet de tenir un pla estratègic. Amb el compromís de que no s’està 
establint un termini concret ni una obligació concreta. 
Vol reivindicar que no és dolent tenir opinions diferents i no és necessari que tot sigui 
unànime. Ells que estan ara mateix en el govern, tenen una idea de ciutat que no té perquè 
coincidir 100% amb el que pugui plantejar el grup popular, però no passa res per estar en 
desacord, es bo que la gent tengui alternatives diferents per resoldre problemes de la ciutat. 
 
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat. 
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5.6.- Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per a la implantació d'un pla 
de seguiment i transparència de les mocions aprovades pel Ple de l'Ajuntament. 
 
Donat compte de la moció del tenor literal següent: 
 

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'A JUNTAMENT 
D'EIVISSA PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN PLA DE SEGUIMEN T I 

TRANSPARÈNCIA DE LES MOCIONS APROVADES PEL PLE DE L 'AJUNTAMENT 
 

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 

 
Les mocions són propostes que s'exposen al Ple, el màxim òrgan de representació política 
dels ciutadans al govern municipal, perquè en prengui coneixement, debat i si escau 
aprovació o rebuig. Els Ajuntaments no solen tramitar les mocions presentades pels 
ciutadans i, per norma general, aquestes són presentades pels grups polítics municipals i, en 
alguns casos, per associacions. 
 
Les mocions aprovades es converteixen en un compromís real amb els veïns del municipi, 
per la qual cosa haurien de dur-se a terme en un termini raonable de temps i ajustat a la seva 
urgència i/o necessitat. La realitat és que algunes d'aquestes mocions aprovades en sessió 
plenària a iniciativa dels grups de l'oposició tenen un escàs compliment i es queden en poc 
més que una simple declaració d'intencions. 
 
Si bé les actes dels plens que s'inclouen a la pàgina web municipal inclouen la relació de 
mocions presentades en cada ple, el sentit del vot dels diferents grups municipals i, en 
conseqüència, si aquestes han estat aprovades o no, l'extensió d'aquestes actes i la durada 
dels vídeos de la sessions dificulten la seva consulta per part dels veïns. 
 
Per això, resultaria molt positiu simplificar l'accés a aquesta informació, a través del Portal de 
la Transparència de la citada web, amb la inclusió d'un apartat específic on s'incloguin les 
mocions aprovades, juntament amb dades sobre el seu compliment, terminis, pressupost (en 
el cas que aquestes impliquin despesa), etc. Això facilitaria als veïns interessats en 
cadascuna d'elles la seva consulta i el coneixement sobre el seu grau de compliment.  
 
Per tot l'exposat, el Grup Municipal Popular proposa l'adopció del següent 

 
ACORD: 

 
1.- El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda incloure al Portal de Transparència de la web 
municipal una relació de les mocions aprovades pel Ple, amb indicació de les següents 
dades que en cada cas corresponguin: 
 
- Termini previst d'inici 
- Termini previst d'execució o vigència 
- Possibles incidències 
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- Departament municipal responsable 
 
En el cas de que l'acord impliqui despesa: 
- Partida pressupostària prevista. 
- Despesa total realitzada i actualitzada 
 
En el cas de que l'acord sigui instar a una altra administració, organisme o institució: 
 - Data de certificació de l'acord 
- Data de remissió de la certificació de l'acord a l'administració, organisme o institució 
competent 
 

Eivissa, a 22 de febrer de 2016 
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 

Sgt. Virginia Marí Rennesson” 
 
Intervencions: 
 
Sra. Cardona:  Arrel d’haver obert la pàgina de transparència a la web municipal, és cert que 
estan penjades totes les mocions que es presenten al Ple i tots els debats, però els agradaria 
que quedés un poc més clar, que es pogués simplificar que la gent no hagués d’escoltar tot 
el vídeo, i que es pogués treure conclusions concretes de cadascuna de les mocions. 
Creu que seria bo per als ciutadans, cada vegada poder saber més que es fa dins d’aquesta 
casa, per això plantegen la inclusió d’un apartat específic, on s’incloguin les mocions 
aprovades juntament amb les dades sobre el seu compliment, terminis i pressupost, i això 
facilitaria que la gent pugui saber en cada moment que estan aprovant o no. 
Per tant demanen al Ple que s’inclogui, en el portal de transparència de la web municipal, 
una relació de les mocions aprovades pel Ple, amb indicació de les dades que en cada cas 
corresponguin. 
 
Sr. Villalonga:  A aquesta proposta, com a possible millora, seria el fet que s’incloguessin les 
mocions presentades 1 o 2 anys anteriors, perquè ara hi ha moció que estan incomplertes i 
s’han aprovat anteriorment. 
 
Sra. Boned:  Amb el que exposen en aquesta moció, han tirat pel terra tot l’esforç dels 
tècnics que han posat en marxa el portal de transparència. Haurien d’estar molt orgullosos de 
tenir el portal de transparència que tenen, són un dels exemples de les Illes Balears que 
posa el Govern. 
Ara mateix si la ciutadania vol trobar tot el que està dient la Sra. Cardona, ho pot trobar per 
dues bandes, a la pàgina web eivissa.es, on hi ha totes les Actes que estan detallades, i per 
altra banda, l’enllaç directament del portal de transparència, també poden veure en directe en 
streaming, i sinó també ho poden veure amb el vídeo que està gravat per la gent que no hi 
ha pogut estar en aquest moment. 
Volen que l’equip de govern es li doni la feina feta. Si han de fer un seguiment de tot el que 
està passant amb les mocions, quan estaven a l’oposició era el que feien. És cert que hi ha 
coses que a vegades no es compleixen, per això ha d’estar l’oposició darrera. 
 
Sra. Cardona:  Creu que no ha entès el que ha estat explicant. En cap moment ha dit que no 
hi hagués prou informació a la web de l’Ajuntament, el que diu és que aquesta informació és 
tan amplia que al ciutadà de peu, per poder-la interpretar l’hi és molt complicat. 
Estan orgullosos de la web que tenen, i el que intenten fer és millorar-la perquè el ciutadà 
tengui un accés més senzill. 
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Quan al que demana el Sr. Villalonga de que sigui amb caràcter retroactiu, no seran tan 
ambiciosos, creu que si a partir d’ara és un millora i es posa endavant es donaran per 
satisfets. 
 
Sr. Villalonga:  Creu que sí que han de ser més ambiciosos en aquesta qüestió, perquè es la 
forma d’apropar la política a la ciutadania. 
Té raó la Sra. Boned que els ciutadans poden accedir al Ple de moltes formes, però si algú 
vol saber que es va debatre, igual no li vé de gust mirar dos o tres hores de vídeo i potser es 
podria indicar en quin moment del vídeo està el que vol saber. 
Creu que és interessant que en el portal de transparència, es publiqui una taula amb les 
mocions presentades, el que ha votat cada grup i el grau de compliment de les mocions. Han 
de donar facilitats als ciutadans. Ningú discuteix que el portal de transparència està molt bé, 
hi ha coses millores, aquesta és una, millorant-la que és el que estan demanant. 
 
Sra. Boned:  No inclouran aquest apartat, perquè donen per fet que aquest Ajuntament dona 
prou informació a la ciutadania. L’Ajuntament és la casa de tothom, tenen les portes obertes, 
si algú té algun dubte i vol venir, estaran encantats de rebre’ls personalment i explicar-los 
que estan fent. 
 
Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb els vots en contra en Srs. Ruiz, Molina, Tur 
Cardona, Perea, Ribas, Hinojo, i Sres. Boned, García, López, Torres, Corral, Mengual, i a 
favor dels Srs. Tur Ripoll, Flores, Minchiotti, Varela de Limia, Villalonga, i Sres. Marí, 
Fajarnés, Cardona. 
 
5.7.- Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, sobre transparència en la 
contractació pública. 
 
Donat compte de la moció del tenor literal següent: 
 

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L' AJUNTAMENT 
D'EIVISSA SOBRE TRANSPARÈNCIA EN LA CONTRACTACIÓ PÚ BLICA  

 
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 

 
Davant la situació de sospita permanent de la classe política, solament caben polítiques 
contundents d'aplicació immediata per la via d'acords transparents entre els partits en tots els 
nivells de l'Administració pública, inclosa l'administració local.  
 
En aquest sentit, l'autonomia local ha de servir a una gestió més eficaç i transparent dels 
assumptes públics i, per la seva major proximitat al ciutadà, ha de ser la primera a donar 
exemple. Els veïns del municipi desconeixen, en molts casos, la situació real i diària de la 
gestió pública. 
 
Per això, resulta imprescindible establir noves normes de conducta i augmentar els nivells de 
transparència per oferir als ciutadans les garanties addicionals que estan reclamant davant 
l'actual situació. 
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Com ja és conegut, l'Ajuntament d'Eivissa es va adherir a Transparència Internacional amb 
data 26 de setembre de 2013, que elabora un Índex de Transparència dels Ajuntaments i 
comprova mitjançant vuitanta indicadors, agrupats en cinc àrees, la transparència en la 
informació que els ajuntaments faciliten als seus ciutadans. No obstant això, cal seguir 
avançant amb l'objectiu que els veïns del nostre municipi tinguin la més completa informació i 
el major coneixement possible de l'Ajuntament. 
 
Per tot l'exposat, el Grup Municipal Popular proposa l'adopció del següent 

 
ACORD: 

 
1.- El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda la inclusió en les taules  de contractació de 
l'Ajuntament d'Eivissa d'un representant per cada grup municipal de l'oposició, en qualitat de 
vocal. 
 
2.- El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda publicar al Portal de Transparència, una vegada 
adjudicats cadascun dels contractes, informació sobre els licitadors, el quadre comparatiu de 
les ofertes econòmiques, la puntuació obtinguda per cada oferta, especificant l'atorgada en 
cadascun dels criteris de valoració, i la motivació de la valoració obtinguda. 
 

Eivissa, a 22 de febrer de 2016 
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 

Sgt. Virginia Marí Rennesson“ 
 
Intervencions: 
 
Sra. Fajarnés:  Es tracta d’incloure a les meses de contractació pública, a un representant de 
cada grup municipal de l’oposició en qualitat de vocal. És una pràctica que ja es feia en 
legislatures anteriors, i entenen que és una millora per a l’Ajuntament. Ja que estan treballant 
per ser més transparents, servirà perquè tots tenguin coneixement més profund sobre els 
expedients de contractació pública que es porten a la casa. 
 
Sr. Villalonga:  Recolzarà la moció i si s’hagués fet això abans potser no haurien de dedicar 
mocions en aquest Ple de temes que parlaran després.  
 
Sr. Molina:  A les meses de contractació hi té que estar presents, per llei, una persona 
d’Intervenció i una persona de Secretaria, així com els tècnics que, per la matèria que es 
tracti, tenguin que participar en les puntuacions. 
La intervenció que tenen les persones de l’equip de govern, a les meses de contractació, és 
bastant limitada, perquè el que es fa és rebre una sèrie de valoracions tècniques, i això porta 
de forma natural i automàtica a una adjudicació, no hi ha discrecionalitat. Ha estat en 15 o 20 
meses de contractació i en totes ha vist el mateix. 
Veu que el PP està fent un treball d’eliminar un poc les barreres entre el govern i l’oposició. 
L’oposició té la seua funció i el govern la seua, i són tant important la una com l’altra, i creu 
que en cada moment tots atenen les seues obligacions amb la major diligència. 
Amb l’objecte de determinar clarament quins són els límits de govern i oposició, reconeixent 
la funció que desenvolupa l’oposició, i amb el objecte de continuar el pla que té aquest equip 
de govern, a través de la Regidoria de Transparència, de posar a disposició dels ciutadans la 
informació d’una determinada manera, no recolzaran aquesta moció, perquè entenen que tot 
el que demanen ja ho tenen. 
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Sra. Fajarnés:  Aquesta moció aporta de nou, que un membre de l’oposició pogués tenir 
accés i coneixement de qualsevol procediment de contractació pública. Ja es va fer en 
legislatures passades, era una bona costum, i entenen que és positiu per a l’Ajuntament. 
No volen eliminar barreres. Vostès són el govern i nosaltres l’oposició, però volen poder 
participar, tenir coneixement, volen transparència. Com ha dit la Sra. Boned, aquest 
Ajuntament ha set mencionat com un dels més transparents, doncs haurien de continuar en 
aquesta línia i que l’oposció tingui coneixement dels procediments de contractació. 
 
Sr. Villalonga:  Els arguments que ha donat el Sr. Molina són bastant infantils. No s’eliminarà 
la barrera que estableix el Sr. Molina. Està ben clar quins són els papers dels que estan a 
l’oposició, i els dels que estan governant. Això incideix en la transparència, i el paper que té 
l’oposició és el de controlar el que fa l’equip de govern.  
Ara que s’està redactant el nou reglament de Ple, s’hi podria incorporar un article que digui, 
que els grups municipals participaran en les meses de contractació. No veu quin 
inconvenient hi ha. 
 
Sr. Molina:  Votaran que no. Aquest govern compleix molt per damunt el que diu la llei de 
transparència. En moltes ocasions han tingut contactes en relació a expedients de 
contractació, com en el cas de la neteja. 
En el moment en el que qualsevol membre de la corporació vulgui més informació sobre un 
contracte en licitació, està convidat a dirigir-se a aquesta casa a preguntar el que vulguin,i si 
legalment se’ls pot facilitar la informació, se’ls hi facilitarà i sinó no.  
Segur que quan governi el Sr. Villalonga el primer que farà serà invitar a aquest Regidor 
infantil que parla a les meses de contractació. Fins llavors no ocurrirà.  
 
Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb els vots en contra en Srs. Ruiz, Molina, Tur 
Cardona, Perea, Ribas, Hinojo, i Sres. Boned, García, López, Torres, Corral, Mengual, i a 
favor dels Srs. Tur Ripoll, Flores, Minchiotti, Varela de Limia, Villalonga, i Sres. Marí, 
Fajarnés, Cardona. 
 
5.8.- Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, pel reconeixement de la 
representativitat turística a Eivissa. 
 
Donat compte de la moció del tenor literal següent: 
 

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'A JUNTAMENT 
D'EIVISSA PEL RECONEIXEMENT DE LA REPRESENTATIVITAT  TURÍSTICA A 

EIVISSA  
 

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

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
L'illa d'Eivissa és la destinació turística més important de Balears, una de les més importants 
del territori espanyol i una de les més reconegudes arreu del món. Durant els darrers anys, 
des del Consell Insular d'Eivissa s'ha treballat pel reconeixement específic d'Eivissa com a 
destinació turística dins el conjunt autonòmic. 
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Finalment, en maig de 2015, aquest reconeixement va veure la llum durant la gestió del 
traspàs de competències en matèria de promoció turística, imposant-se gairebé un 20% com 
a percentatge representatiu de la indústria turística d'Eivissa dins Balears a efectes de 
dotació econòmica. 
 
Per tal d'establir aquest percentatge, es tengueren en compte paràmetres tan variats com la 
població flotant, les places d'allotjament turístics o el nombre d'afiliats a la Seguretat Social 
de l'illa en el sector serveis. Es tracta d'uns paràmetres i criteris que tenen en compte la 
realitat de cada una de les illes i que, a més, tenen caràcter revisable. 
 
D'aquesta manera, amb l'objectiu que no quedi cap dubte de la realitat de la indústria del 
turisme a Eivissa i als efectes que s'estimi oportuns, des del Grup Popular es proposa al Ple 
l'adopció del següent 

 
ACORD: 

 
1. El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa reconeix i accepta que la representativitat de l'illa d'Eivissa 
com a destinació turística dins del global de les Illes Balears és, com a mínim, d'un 20%. 
 
2. El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa, a efectes de finançament, promoció o possibles 
actuacions cap al sector turístic de Balears, acorda no acceptar un percentatge inferior al 
20%. 
 
3. El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa reclamarà davant qualsevol administració o organisme 
com a mínim el 20% de representativitat de l'illa en l'àmbit turístic. 
 

Eivissa, a 22 de febrer de 2016 
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 

Sgt. Virginia Marí Rennesson” 
 
Intervencions: 
 
Sr. Tur Ripoll:  Aquesta moció és per instar a que la feina que fan fet els polítics, en cada 
moment, en el Govern no es tiri per la borda, i quan s’aconsegueix un objectiu bo per Eivissa 
que es mantengui, i que tots els partits amb una veu única, traslladin al Govern un fet real i 
concret. Ho diu perquè a la legislatura passada es va aconseguir, amb uns paràmetres 
tècnics i quantificables, com és la població flotant, les plantes d’allotjament, i el nombre 
d’afiliats del sector turístic a la seguretat social, un reconeixement important perquè dona un 
percentatge clar del que significa turísticament, a nivell balear, com pes econòmic i social. 
Per això presenten aquesta moció perquè no es perdi aquest reconeixement, aquesta realitat 
social, i aquest repartiment proporcionat en el pes específic que tenim a les Balears. Creuen 
que és necessari que, des d’aquest Ajuntament, es faci pressió i recolzi aquesta moció 
perquè Balears sigui conscient que es financi, amb la proporció del 20%, el municipi 
d’Eivissa, tant en temes turístics com en coses que vagin vinculades amb el turisme. 
 
Sr. Villalonga:  Recolzarà la moció, ja que considera que ens han de donar el que ens 
correspon. 
Vol que consti en acta que en cap moment ha dit que el Sr. Molina era infantil. Ha dit que els 
seus arguments són infantils. 
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Sra. Corral:  Li estranya la moció, sobretot perquè el PP, que en aquell moment estava en el 
Consell d’Eivissa, va ser l’únic partit que va acceptar la transferència de les competències en 
matèria turística, amb unes condicions que eren insultants, perquè venien totalment 
infradotades, no només a nivell econòmic sinó també de personal. 
Si poguessin donar un petit canvi a la moció, no tendrien inconvenient en votar-la 
favorablement. A continuació llegeix com quedaria la proposta: 
“1. El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa reconeix i accepta que la representativitat de l'illa 
d'Eivissa, com a destinació turística dins del global de les Illes Balears és, com a mínim, el 
percentatge de les dades avançades per a 2015, a l’estudi que es va fer abans del traspàs 
de competències. 
 
2. El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa defensarà que l’assignació per a promoció i actuacions 
cap al sector turístic de Balears serà, com a mínim, el percentatge que es va donar a l’estudi 
corresponent a l’any 2015, però degudament actualitzat. 
 
3. El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa reclamarà davant qualsevol administració o organisme, 
com a mínim, el percentatge de l’estudi de 2015, actualitzat com a representativitat de l'illa en 
l'àmbit turístic.” 
 
Sr. Tur Ripoll:  Estan fent aquesta proposta en el 2016, i perquè aquesta proposta no es 
repeteixi any darrere any, si és vulnerat el tant per cent en aportacions respecte al sistema 
de finançament turístic, no té sentit canviar-la. Estan parlant del que va ser el 2015, sobre 
una població flotant, sobre unes places d’allotjament i sobre l’afiliació a la seguretat social, 
era superior al 20, i se’ls va concedir un 20, doncs com a mínim un 20. Que dins de dos anys 
és un 22, faran una moció demanant que, ja que està ponderat i quantificat, sigui el càlcul i la 
quantificació que correspongui en cada moment. La proposta és molt clara i no la canviaran. 
 
Sra. Corral:  Parlaven de modificar-la precisament per deixar oberta la via per si en comptes 
de ser un 20 és un 19,8, per dos punts s’exposarien que no s’aprovés. No creu que tengui 
gaire importància que es modifiqui, ja que s’hauria d’actualitzar aquest percentatge, que no 
quedés sempre en un 20 %. Si la modifiquen la podrien aprovar, sinó votaran en contra. 
 
Sr. Tur Ripoll:  No es canvia  perquè estan fent la proposta enguany, i enguany és així. 
 
Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb els vots en contra en Srs. Ruiz, Molina, Tur 
Cardona, Perea, Ribas, Hinojo, i Sres. Boned, García, López, Torres, Corral, Mengual, i a 
favor dels Srs. Tur Ripoll, Flores, Minchiotti, Varela de Limia, Villalonga, i Sres. Marí, 
Fajarnés, Cardona. 
 
5.9.- Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per acordar que la Banda 
Municipal participi en la processó del divendres sant, així com en altres actes de caràcter 
religiós, com ha estat tradicional. 
 
Donat compte de la moció del tenor literal següent: 
 

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'A JUNTAMENT 
D'EIVISSA PER ACORDAR QUE LA BANDA MUNICIPAL PARTIC IPI EN LA 

PROCESSÓ DEL DIVENDRES SANT, AIXÍ COM EN ALTRES ACT ES DE 
CARÀCTER RELIGIÓS, COM HA ESTAT TRADICIONAL 
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VIRGINIA MARÍ RENNESSON, portaveu del Grup Municipal Popular, a l'empara de 
l'establert en els articles 91.4 i 97.3 del Reial decret 2568/1986 pel qual s'aprova el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per 
al seu debat i aprovació la següent MOCIÓ. 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Amb data 2 de febrer, la Confraria de La nostra Sra. dels Dolors, amb seu en la Catedral 
d'Eivissa, va sol·licitar a l'actual alcalde de la ciutat, Rafael Ruiz González, com és habitual, 
la participació de la Banda Municipal d'Eivissa en la processó del Divendres Sant prevista per 
al dia 25 març i l'itinerari del qual és des de la Catedral fins al Portal de ses Taules. 
 
No havent rebut contestació fins avui i amb la finalitat d'evitar una nova controvèrsia pública 
a la nostra ciutat, el Grup Municipal Popular proposa l'adopció del següent 
 

ACORD: 
 
1.- El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda que la Banda Municipal de Música participi en la 
processó del Divendres Sant, així com en altres actes de caràcter religiós arrelats a la ciutat, 
com ha estat tradicional fins ara. 
 

Eivissa, a 22 de febrer de 2016  
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 

Sgt. Virginia Marí Rennesson” 
 
Intervencions: 
 
Sr. Minchiotti:  El dia 2 de febrer la Confraria de la nostra Sra. dels Dolors, va instar per 
escrit a l’alcalde a la cessió de la Banda Municipal d’Eivissa per a la processó del Divendres 
Sant. A data d’avui no hi ha resposta a aquest escrit. 
Amb la finalitat, sempre en positiu, de no generar una nova polèmica pública, el grup popular 
presenta aquesta moció, perquè el Ple acordi que la Banda de Música participarà en la 
processó del Divendres Sant, i per tant és com si donessin resposta a aquest escrit de forma 
afirmativa. La banda en una processó és molt important, perquè marca els temps, el pas dels 
confrares, i inclús les parades. 
Suposant que tot això ha set un mal entès, confien en que es voti a favor aquesta moció, i 
així respectin la tradició d’un sector important dels ciutadans, que no entendria una processó 
sense música, i a més tal vegada es podrien aplicar l’ensenyança dels temps de quaresma, 
que invita a la reflexió, i també aprofitin que aquest any és l’any de la misericòrdia, que 
significa reconciliació, així que entre totes les parts contestin avui a aquest escrit, deixant 
això en un mal entès, i segueixin fent la processó amb la Banda Municipal d’Eivissa. 
 
Sr. Villalonga:  Han de distingir el que és la part personal del que és la part pública. En 
aquest cas estan defensant els interessos d’una institució que és l’Ajuntament, que és una 
entitat aconfessional, i considera que una cosa són les col·laboracions en els actes 
religiosos, i una altra són les col·laboracions que, en aquest cas, consideren que és 
fonamental que l’Ajuntament participi en aquest acte tant important, turísticament parlant, 
perquè el Divendres Sant és el dia que més gent es congrega a Vila. Per tant, considera que 
l’Ajuntament té que recolzar aquest acte com a acte turístic, traient la part religiosa,  que és 
una qüestió més personal de cadascú, tant dels que hi participen com dels que no. 
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Considera que l’Ajuntament té que participar cedint la Banda Municipal, i que sigui la junta de 
confraries la que determini a quin lloc, dins de la processó, se situa la Banda Municipal. 
 
Sr. Tur Cardona:  No hi ha hagut resposta escrita, que es farà aquesta setmana, però si han 
parlat amb els membres de la confraria. 
La decisió de què la Banda Municipal d’Eivissa no surti a la processó de Divendres Sant, s’ha 
pres per considerar que degut al funcionament del Patronat, amb els 15 concerts que ofereix 
la Banda a la ciutadania, és que un d’ells fos una processó, on cada any hi ha problemes per 
reunir un grup substancial de músics, ja que coincideix amb les seues vacances, i tampoc es 
donen les condicions perquè la Banda pugui oferir una actuació de qualitat. El que s’ha fet en 
la programació d’enguany, és recuperar aquestes participacions a les processons, per fer 
concerts matinals a diferent indrets de la ciutat. Per prendre aquesta decisió també s’ha 
tengut en consideració l’opinió, tant dels músics de la Banda com del propi director. 
La realitat és que l’Ajuntament col·labora amb la Setmana Santa cada any, la pròpia Banda 
Simfònica junt amb el Cor Ciutat d’Eivissa, ofereix tradicionalment un concert a l’església de 
Sant Domingo que se celebrarà igualment enguany, es continuarà cedint el claustre de 
l’Ajuntament a la Confraria dels Dolors, a més de tot el que són els serveis municipals per 
aquest tipus d’esdeveniment. També han comunicat a la confraria, que no tenen cap 
problema que es posin en contacte amb els músics que considerin, perquè participin a la 
processó, però que ho faran a títol individual i voluntari, no com a part de la Banda Simfònica. 
Aquesta és la posició de l’equip de govern, per tant votaran en contra. 
 
Sr. Minchiotti:  Escoltant les paraules dels diferents grups, els agradaria completar la 
proposta d’acord que quedaria de la següent manera: 
“1.- El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda que la Banda Municipal de Música participi en la 
processó del Divendres Sant, així com en altres actes d’interès turístic inclosos els de 
caràcter religiós arrelats a la ciutat, com ha estat tradicional fins ara.” 
Quant a votar en contra, els pareix una vergonya que l’Ajuntament rompi de nou una tradició 
amb mil excuses, de que faran moltes coses en comptes d’aquesta, i no es mantengui una 
processó amb una banda de música. És vergonyós treure una banda, que és municipal, a la 
processó de Divendres Sant, i en aquest sentit vol recordar que l’escrit va dirigit a l’alcalde, 
com a representant de tota la Corporació, i per tant tots han de vetllar per un servei públic, 
aquest és un servei més que es deixa de donar i es posa com a excusa que es fan altres 
coses. 
Es tracta d’unir no de dividir, i s’estan caracteritzant per complicar coses que mai tenien cap 
problema, així que aquests atacs a una part de la ciutadania no tenen sentit, i segur que tard 
o prompte els hi passarà factura, perquè no governar per a tots els col·lectius en igualtat de 
condicions acaba passant factura. 
 
Sr. Villalonga:  Li pareix correcta la modificació de la moció, perquè, a part dels actes 
religiosos, és un acte turístic molt important per a la ciutat que s’ha de fomentar i recolzar, 
per tant votarà a favor. 
El Sr. Tur Cardona ha donat varies raons perquè la Banda no acudeixi a aquest acte. Quines 
possibilitats té el Patronat d’enviar una agrupació més petita? 
 
Sr. Tur Cardona:  Les processons no es queden sense música. Servei públic ho és tant la 
processó com un concert al Mercat Vell, per part del Patronat de Música. 
Des de la presidència del Patronat han pres uns criteris musicals, han escoltat a la Banda i 
als directors. Fa uns anys la Banda també participava a la processó del Corpus, o a la 
Cavalcada Reial, no passa res perquè la Banda no hi hagi tornat. Les coses evolucionen. 
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Les primeres peticions que es varen fer de la Banda, les va fer la Confraria de la Pietat, i hi 
va haver un moment que se’ls va dir que formessin la seua pròpia agrupació musical, i així 
ho varen fer. Després ho va fer la Confraria dels Dolors, ara potser arribat el moment que 
aquesta Confraria també faci aquest pas. 
Respecte a l’agrupació es pot parlar, per fer-ho tornaran a comptar amb el Director de la 
Banda i amb els músics, però per enguany no. 
 
Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb els vots en contra en Srs. Ruiz, Molina, Tur 
Cardona, Perea, Ribas, Hinojo, i Sres. Boned, García, López, Torres, Corral, Mengual, i a 
favor dels Srs. Tur Ripoll, Flores, Minchiotti, Varela de Limia, Villalonga, i Sres. Marí, 
Fajarnés, Cardona. 
 
5.10.- Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal de sol·licitar al Ministeri 
de Justícia un increment substancial en personal i mitjans dels distints jutjats d'Eivissa. 
 
Donat compte de la moció del tenor literal següent: 
 

“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del  

Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza, 

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

Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares 

 
EXPONE  

 
 Dada la situación permanente de falta de recursos humanos y materiales en los 
diferentes juzgados de Ibiza, situación ésta, que precisa una mayor aportación por parte del 
Ministerio de Justicia y que contribuiría, sin duda, a una justicia más rápida y eficiente, 
posiblemente evitando situaciones tan dramáticas y lamentables como las vividas, por 
ejemplo, en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer:  
 

SOLICITA 
 

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

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
El Ayuntamiento de Eivissa solicita al Ministerio de Justicia un incremento sustancial 

en personal y medios de los distintos juzgados de Ibiza. 
 

Eivissa, a 21 de Febrero de 2016 

Antonio Villalonga Juan” 

 
Intervencions: 
 
Sr. Villalonga:  Aquesta moció ve pels suggeriments del Sr. Ribas en el passat Ple. És un 
text, com quasi tots els que presenta, millorable i ampliable, i és perquè l’Ajuntament sol·liciti 
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al Ministeri de Justícia un increment substancial en personal i mitjans dels distints jutjats 
d’Eivissa. 
 
Sr. Varela de Limia:  Tots són conscients que una de les carències més preocupants que hi 
ha ara, és la necessitat de tenir més personal i més mitjans en els jutjats perquè estan molt 
saturats. Votaran a favor d’aquesta proposta, si bé és cert que creu que l’Ajuntament no té 
competència en aquesta matèria, per la qual cosa demanen al Sr. Villalonga que la modifiqui, 
en el sentit de instar a l’Ajuntament que sol·liciti al Govern aquest increment, tant de personal 
com de mitjans. 
 
Sr. Ribas:  Votaran a favor de la moció, perquè des del primer moment ha set una de les 
prioritats d’aquest govern. Una de les primeres coses que va fer com a regidor, va ser dirigir 
una carta al Ministeri de Justícia per demanar que es cobrís la plaça de Jutge de Violència 
contra la Dona, i també per demanar que en els nou jutjats hi hagués una entrada 
diferenciada, per les dones víctimes de violència i pels infants víctimes d’abusos. Estan 
totalment a favor, i seguiran instant el que faci falta, perquè comparteixen la preocupació de 
què els jutjats d’Eivissa estan totalment infradotats. 
 
Sr. Villalonga:  Agraeix els vots a favor. 
 
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat. 
 
5.11.- Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal que s'autoritzi en els 
baluards murallats de Dalt Vila, únicament aquells esdeveniments musicals organitzats pel 
mateix Ajuntament, i per tal de modificar qualsevol autorització atorgada per a la realització a 
Dalt Vila del IMS o altre esdeveniment similar, proposant espais alternatius. 
 
Donat compte de la moció del tenor literal següent: 
 

“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del  

Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza, 

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

Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares 

 
EXPONE  

 Que la utilización de los baluartes de Dalt Vila como escenario de conciertos de 
música electrónica organizados por empresas privadas como por ejemplo el International 
Music Summit, suponen una gran fuente de ruido que motiva innumerables molestias, no 
sólo a vecinos de Dalt Vila, sino al resto de la ciudad y poblaciones colindantes como Puig 
den Valls y Jesús. 

 Que en cambio, existen actuaciones musicales de otra naturaleza en las que participa 
el Ayuntamiento, como por ejemplo el Festival de Jazz, y que suponen un atractivo turístico 
diferenciado y necesario frente a la gran oferta de música electrónica. 

 Que para realizar conciertos privados, con un evidente ánimo de lucro (50 € la 
entrada), ya existen en nuestro municipio espacios que se pueden destinar a este uso y en 
los que las molestias por ruido son sensiblemente inferiores, como por ejemplo el campo de 
futbol de Can Misses y el Recinto Ferial. 
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 Que la fecha de realización del IMS festival 2016, previsto para el próximo 27 de 
mayo, encontrándose dentro de la temporada turística, y por tanto, no supone una 
desestacionalización que podría entenderse beneficiosa para el municipio.  

 Que es fundamental por parte de este Ayuntamiento primar la salud acústica de 
vecinos y visitantes reduciendo al máximo las emisiones de ruido, potenciando el derecho al 
descanso, y a disfrutar de un entorno vital saludable por parte de los ciudadanos de Vila, 
debe ser una de nuestras prioridades. Así como promover un turismo alternativo que esté 
interesado en nuestra cultura, patrimonio y entorno natural. 

 El IMS, supone otro abuso de la utilización de recursos públicos, con graves 
molestias a la ciudadanía orientado a favorecer intereses privados. 

SOLICITA 

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

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

El Ayuntamiento de Eivissa autorizará en los baluartes amurallados de Dalt Vila, 
únicamente aquellos eventos musicales, organizados por el mismo Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento de Eivissa modificará cualquier autorización otorgada para la 
realización en Dalt Vila del IMS u otro evento similar, proponiendo espacios alternativos. 

 

Eivissa, a 21 de Febrero de 2016 

Antonio Villalonga Juan” 

 
Intervencions: 
 
Sr. Villalonga:  Aquesta moció ve perquè l’empresa que organitza l’IMS, ha publicat la data i 
el lloc. Sota el seu punt de vista, l’Ajuntament no pot permetre aquests tipus de situacions. 
Pareix ser que no s’ha concedit l’autorització, demana si la Sra. Corral ho pot explicar. 
Considera que l’Ajuntament ja ha de dir no a aquestes situacions, en les quals una empresa 
privada agafa un espai públic, paga el mínim, cobra 50 euros d’entrada i organitza aquest 
esdeveniment amb ànim de lucre. Un esdeveniment que no aporta res a la ciutat. 
Li agradaria que aquesta empresa, en comptes de fer-ho el 27 de maig ho fes el 27 de febrer 
i igual canviaria d’opinió. Igual en febrer tendrien 5.000 turistes més, hi hauria major consum 
en els restaurants, a les bodegues, a les pensions i a alguns hotels. 
Ho fan a una temporada que ja hi ha gent, perquè obrin totes les discoteques. 
L’empresa que organitza aquest esdeveniment té llocs alternatius per fer-lo, com el recinte 
firal i l’estadi de Can Misses. Aquest esdeveniment té el problema de que fins ara ha set un 
abús, perquè és desproporcionat el que cobra l’Ajuntament amb el que produeix aquest acte. 
Hi ha hagut moltes queixes per remors d’aquest esdeveniment en altres edicions. L’equip de 
govern diu que controlarà les remors, i li agradaria saber com ho faran, però creu que 
seguiran amb les queixes des de Puig d’en Valls, des de Jesús, com en altres edicions. 
L’equip de govern pot recolzar la moció, i que quan es pretengui utilitzar Dalt Vila ha de ser 
amb actes organitzats per l’Ajuntament, com per exemple la Mostra de Jazz. 
Que l’equip de govern en algun moment determinat vol replantejar l’IMS, que l’Ajuntament hi 
col·labori i s’organitzi un 15 de febrer, seria un canvi d’opinió, però creu que en aquest cas 
provoca més molèsties que beneficis per al municipi. També ha demanat els informes de 
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quan va aportar econòmicament l’any passat, i espera contar amb el seu vot perquè només 
es recolzin els actes que organitza l’Ajuntament. 
 
Sra. Marí:  El punt 1 el votaran a favor. 
Quant al punt 2 té dubtes, perquè sempre hi pot haver situacions sobrevingudes, com va 
passar l’any passat, per la qual cosa va tenir crítiques quan ja el concert tenia la llicència 
atorgada, i no hi havia forma, per responsabilitat patrimonial, de tirar-lo enrere. En aquest 
punt s’abstendran. 
 
Sr. Tur Cardona:  En el Ple d’agost de l’any passat ja varen deixar clara la intenció d’aquest 
equip de govern, que era la de racionalitzar la utilització d’un espai que estava sent explotat 
abusivament al llarg dels darrers anys. Es varen acumular moltes actuacions, i això va 
afavorir un poc el nivell de queixes. Creuen que autoritzar un concert a l’inici de la 
temporada, i un altre tipus de concert o d’esdeveniment al final, encaixa perfectament amb la 
declaració que varen fer llavors. També varen dir en aquella ocasió, que els concerts 
tendrien un control rigorós, sonometries, aforaments, horaris de tancament, i que es complirà 
en tots els esdeveniments que es facin allí. 
En aquell Ple ja va sortir la problemàtica amb el cas de la música electrònica, perquè tot es 
basa en la música electrònica, ningú critica altres concerts que s’han fet, també de promotors 
privats. El problema és la música electrònica, li sembla molt raonable que pensin així. L’equip 
de govern també pensa que no pot discriminar segons l’estil de música, o segons els tipus de 
negoci que es faci, si es cobra entrada. Hi ha hagut moltes més coses que han cobrat 
entrada en el Baluard de Santa Llúcia, no només I’IMS, ho han fet en juliol i agost i no hi ha 
hagut queixes. 
L’equip de govern vol aconseguir un equilibri, fer dos concerts màxim en el Baluard de Santa 
Llúcia, a més del festival de Jazz, amb un control acorat de les actuacions. De moment els 
únics interessats han set l’IMS, tenguent en comptes que es faran càrrec absolutament de 
tot, és a dir, muntatge, costos, pagament de les taxes. Entenen que és un producte que té un 
interès econòmic i turístic, i també sobre el benefici econòmic que deixa, potser podrien 
parlar amb els comerciants de tota La Marina i el Port, del recolzament que també donen a 
aquesta activitat. Si compleixen amb els criteris que estableix aquest Ajuntament rebran 
l’autorització, però s’adaptaran ells als criteris de l’Ajuntament no al revés. Per això votaran 
que no a la seua moció. 
 
Sr. Villalonga:  Suposa que no han donat autorització, amb la qual cosa no hi ha cap 
obligació per fer el concert, per tant només amb el punt 1 tendrien suficient. 
Retira el punt 2 perquè encara no han autoritzat res. 
Cada tipus de música té les seues peculiaritats, la música electrònica utilitza molt els sons 
baixos, físicament els sons més baixos a igualtat de volum, tenen una ona major i arriben 
més lluny, per això produeix més molèsties. 
Com controlaran el so? Quines limitacions els hi permetran? Quant pagaran de taxes? 
 
 
Sr. Tur Cardona:  L’ocupació del Baluard són 4.000 euros de taxa. Hi ha limitadors de so que 
s’instal·len en els equips. Ara mateix estan treballant en un estudi, veient actuacions d’aquest 
tipus que es fan fora d’aquí, per saber quins tipus de limitacions s’estableixen, els nostres 
tècnics seran els que ho avaluaran i fixaran els punts de decibels i es col·locarà el limitador. 
Encara que només sigui el primer punt seguiran votant en contra, perquè pensen que no s’ha 
de tancar la porta a poder fer servir aquest baluard per algun tipus d’esdeveniment, com 
perquè només siguin els organitzats per l’Ajuntament. 
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Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb els vots en contra en Srs. Ruiz, Molina, Tur 
Cardona, Perea, Ribas, Hinojo, i Sres. Boned, García, López, Torres, Corral, Mengual, i a 
favor dels Srs. Tur Ripoll, Flores, Minchiotti, Varela de Limia, Villalonga, i Sres. Marí, 
Fajarnés, Cardona. 
 
 
6è. Decrets i comunicacions : 
 
6.1.- 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. 
 
6.2.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de la liquidació del Pressupost Ordinari any 2015, i 
informes de compliment de la regla de despesa, i d'estabilitat pressupostària (Exp. relacionat 
1484/16). 
 
Donat compte del Decret del tenor literal següent: 
 
“D E C R E T .-  Vista la liquidación del Presupuesto Ordinario del Ayuntamiento de Eivissa, a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo  2/2004 de 5 de marzo y 
artículos 89.2 y 93 de R.D. 500/90; y visto el informe emitido por la Intervención de Fondos; 
por el presente, y tras la lectura de la documentación que integra la misma, y encontrándola 
conforme, vengo en decretar la aprobación de la liquidación presentada, correspondiente al 
ejercicio 2015, según el siguiente resumen:  
 
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EIVI SSA AÑO 2015 
 
A. RESULTADO PRESUPUESTARIO 
 
Operaciones corrientes 
Derechos reconocidos netos ..............59.466.022,15 
Obligaciones reconocidas netas.........41.427.033,06 
 
Operaciones de capital 
Derechos reconocidos netos ................1.998.196,47 
Obligaciones reconocidas netas...........3.184.366,21 
 
Total Operaciones no financieras 
Derechos reconocidos netos .......................................61.464.218,62 
Obligaciones reconocidas netas..................................44.611.399,27 
 
Activos financieros 
Derechos reconocidos netos .................. 378.911,37 
Obligaciones reconocidas netas............. 580.302,37 
 
Pasivos financieros 
Derechos reconocidos netos ............................. 0,00 
Obligaciones reconocidas netas...........6.422.756,39 
 
Total operaciones financieras 
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Derechos reconocidos netos ........................................... 378.911,37 
Obligaciones reconocidas netas....................................7.003.058,70 
 
Total derechos reconocidos netos........................................................61.843.129,99 
Total obligaciones reconocidas netas...................................................51.614.457,97 
 
Resultado Presupuestario del ejercicio............. ...............................10.228.672,02 
 
Ajustes  
 
Créditos gastados financiados con remanente de  
Tesorería para gastos generales.................................. 3.086.754,53 
Desviaciones financiación negativas del ejercicio ........ 2.236.016,53 
Desviaciones financiación positivas del ejercicio.......... 2.182.407,27 
 
Total ajustes...........................................................................................3.684.988,90 
 
Resultado presupuestario ajustado.................. ................................13.913.660,92 
 
 
B. ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA  

 
Fondos líquidos de tesorería ...................................... 19.863.305,37 
Derechos pendientes cobro fin ejercicio..................... 20.615.331,56 
Obligaciones pendientes pago fin ejercicio................... 5.331.913,17 
Partidas pendientes aplicación fin ejercicio ..................... 179.548,06 
 
Remanente tesorería total ....................................................................35.505.819,88 
 
Saldos de dudoso cobro................................................8.773.393,86 
Exceso de financiación afectada ...................................2.504.081,11 
 
Remanente de tesorería para gastos generales...................................24.048.796,85 
 
Saldo obligaciones pdtes.aplicar al pto.fin ejercicio........... 91.999,47 
Saldo acreedores por devolución ingresos fin ejercicio ..... 13.924,80 
 
Remanente de tesorería para gastos generales ajusta do...............23.942.872,58 
 
 
C. LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS  
 
Previsiones iniciales ................................................... 50.000.000,00 
Modificaciones ............................................................. 7.803.367,53 
 
Previsiones definitivas..........................................................................57.803.367,53 
 
Derechos netos reconocidos ...................................... 61.843.129,99 
 
Defecto previsiones sobre derechos ......................................................4.039.762,46 
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D.  LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS  

 
Créditos presupuestarios iniciales .............................. 50.000.000,00 
Modificaciones ............................................................. 7.803.367,53 
 
Créditos presupuestarios definitivos.....................................................57.803.367,53 
 
Obligaciones reconocidas netas................................. 51.614.457,97 
 
Remanente de crédito............................................................................6.188.909,56 
 
 
E. DETERMINACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO 

 
Remanente de crédito incorporable........................................................1.195.034,55 
Comprometido................................................................. 216.813,70 
No comprometido............................................................ 978.220,85 
 
Remanente de crédito no incorporable...................................................5.972.095,86 
 
 

Eivissa. 
 
    EL ALCALDE,                          Doy fe, 
             EL SECRETARIO ACCTAL, 
(Document signat electrònicament al marge)         (Document signat electrònicament al marge)” 
 

“INFORME DE INTERVENCIÓN 009-2016 

 
NORMATIVA: 

 
• Constitución Española (C.E.) 
• Ley Orgánica 2/2012, 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera (LOEPSF) 
• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) 
• El Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento 

de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, 
en su aplicación a las entidades locales (REPEELL) en lo que no se oponga a lo 
previsto en la Ley Orgánica 2/2012. 

• Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (OHAP/2105/2012), 
modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 16.2 del REPEELL y 15.4 e) de la 

OHAP/2105/2012, se emite el siguiente informe: 
 
1. CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO 
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PRIMERO.- El artículo 12 de la LOEPSF establece que la variación del gasto computable de 
las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del 
Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. 
  
En este sentido, la Circular nº 10/2012, de 31 de julio de 2012, de la FEMP, sobre los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para las Entidades Locales para 
el período 2013-2015 y sobre la tasa de referencia para la aplicación de la regla de gasto, 
elaborada en base a la información suministrada por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, establecía inicialmente que la tasa de referencia a efectos de 
aplicar la regla de gasto era del 2,0%  para el ejercicio 2015.  
 
Dicha tasa fue modificada según acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 
de junio de 2014,  fijando la regla de gasto para el periodo 2015-2017 como sigue: 
  

2015                             1,3 
2016                             1,5 
2017                             1,7 

 
SEGUNDO.- Por su parte, el apartado 2 del artículo 12 de la LOEPSF aclara que se 
entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado anterior, los empleos 
no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 
Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por 
desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión 
Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades 
Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación. 

 
Aunque, según el apartado 4 del artículo 12 de la LOEPSF, cuando se aprueben cambios 
normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, el nivel de gasto 
computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se obtengan los 
aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente. 
 
TERCERO.- En relación con esta misma materia, el artículo 30.1 de la LOEPSF establece 
que las Corporaciones Locales aprobarán un límite máximo de gasto no financiero, 
coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto que marcará el 
techo de asignación de recursos de sus Presupuestos. 
 
CUARTO.- Para evaluar el cumplimiento de la regla de gasto se va a seguir el esquema que 
apareció en la aplicación informática para la captura de las ejecuciones trimestrales de las 
Entidades Locales correspondiente al 4º trimestre del ejercicio de 2015. 
 
El punto de partida es el gasto computable según se desprende de los datos de la liquidación 
de las distintas entidades que comprende el Presupuesto General (Eivissa, PMD, PMM, 
MACE) del ejercicio de 2014,  a los que  se les aplica el porcentaje de variación del gasto 
computable de 1,3% que no podrá superar la liquidación de 2015. La tasa de variación del 
gasto asciende a 545.805,85 y el límite de la Regla de Gasto 2015 asciende a 42.530.871,68 
euros. 
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Límite de la Regla de Gasto liquidación  2014 IMPORTES
Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros 44.222.036,22

Ajustes SEC (2014) -41.465,22

Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de 
la deuda 44.180.571,00

Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras
entidades que integran la Corporación Local -2.195.505,18
Total Gasto computable del ejercicio 41.985.065,82

Tasa de variación del gasto computable  (1,3%) 545.805,86

Incrementos de recaudación 0,00

Disminuciones de recaudación 0,00

Límite de la Regla de Gasto 2015 42.530.871,68

 
 
QUINTO.- El cálculo del Gasto computable en la liquidación del ejercicio 2015 así como de la 
tasa de variación del gasto computable es el siguiente: 

 
Explicación: 

 
- La suma de los gastos no financieros del capítulo 1 a 7  incluye  las  ORN  en el 

ejercicio 2015.  
- El capítulo tres no incluye los gastos de intereses de préstamo, puesto que su 

cuantía no se ve limitada por la regla del gasto.  
- La suma incluye las ORN de forma consolidada, es decir, tanto del Ayuntamiento 

como de los OOAA de Deportes, Música y MACE.  
- Gastos del capítulo 3 Intereses Financieros agregables: Sólo se agregan los 

gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, 
deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de 
avales debido a que estos gastos no se consideran intereses según el SEC. 

- Ajustes realizados:   
 

Ajustes de contabilidad nacional considerando la es timación de liquidación 2015 

(-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) -669.180,00 

(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar  91.999,47 

(+/-)Aportación de capital a empresas públicas 0,00 

(+/-)Asunción y cancelación de deudas 0,00 

(+/-)Inversiones realizadas por la Corp Local por cta de otra AAPP -106.997,13 

TOTAL AJUSTES -684.177,66 

  

 
Enajenación de terrenos : De acuerdo con la Guía para la determinación de la Regla 

del Gasto de la IGAE (2º edición) “ los derechos reconocidos por enajenación de terrenos 
e inversiones reales recogidos en el capítulo 6 del Presupuesto de ingresos, deberán 
considerarse como menores empleos no financieros y, en consecuencia, realizar ajustes 
de menor gasto.” 

 
Aportación de capital : Las aportaciones de capital que se realicen a favor de 

unidades no incluídas en el sector Administraciones públicas incluídas en el artículo 2.2 
LOEPSF. Estas aportaciones supondrán mayores empleos no financieros. 
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Gastos realizados pendientes de aplicar al presupue sto:  Las cantidades 

abonadas en el ejercicio en la cuenta 413 “acreedores por operaciones pendientes de 
aplicar a presupuesto” darán lugar a ajustes de mayores empleos no financieros, 
mientras que las cantidades abonadas con signo negativo, es decir aplicadas a 
presupuesto, implicarán ajustes de menores empleos no financieros” Durante el ejercicio 
2014 se han efectuado asientos de abono por importe de 1.054.910,71.  

 
Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de 

otras Administraciones Públicas : Se procede a descontar los  gastos financiados con 
los DRN que se hayan contabilizado en el ejercicio 2015 como en otros anteriores cuyos 
gastos se hayan ejecutado en dicho ejercicio, tanto del capítulo 7 como del capítulo 4 del 
presupuesto. 

 

Inversiones realizadas por cuenta de otras Administ raciones Públicas.  
 
Este supuesto tiene lugar cuando una Administración pública, distinta de la Corporación 
Local le encomienda, a ésta última, la realización de una inversión por su cuenta, que será 
traspasada al balance de la Administración pública a su término. Estas inversiones deben 
asignarse a la Administración pública, que resulte destinataria final de la encomienda desde 
el inicio de su ejecución. 
La corporación tendrá que efectuar un ajuste de menor gasto no financiero por las ORN 
derivadas de esa encomienda en el Presupuesto de gastos. En cuanto a los ingresos 
recibidos como contraprestación, no se considerarán ingresos de la Corporación según el 
SEC. 

Límite de la Regla de Gasto liquidación 2015 IMPORTE S
Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros 46.247.720,83

Ajustes SEC (2015) -684.177,66
Total empleos no financieros términos SEC excepto i ntereses de la 
deuda 45.563.543,17

Pagos por transferencias y otras operaciones internas a otras entidades 
que integran la Corporación Local -2.354.555,58

Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión 
Europea o de otras Administraciones Públicas -700.000,00
Total Gasto computable del ejercicio 42.508.987,59

Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y e l  Gasto 
computable Liquidación 2015 21.884,09

SENTIDO DEL INFORME: CUMPLE CON LA REGLA DE GASTO
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CONCLUSIÓN 

 
Tal y como puede apreciarse en el cuadro siguiente, la liquidación del ejercicio 

2015 CUMPLE LA REGLA DE GASTO  ya que el gasto computable de la misma es 
inferior al límite de la regla de gasto para el ejercicio 2015 

 

 

LÍMITE DE LA REGLA DE GASTO 
2015 

 

 

42.530.871,68 

 

GASTO COMPUTABLE 
PRESUPUESTO 2015 

 

42.508.987,59 

 
       Eivissa , 
LA INTERVENTORA 

(Document signat electrònicament al marge) 
Fdo.: María del Carmen Fuster Ferrer” 

 
 “INFORME DE INTERVENCIÓN 

 
1. LEGISLACIÓN APLICABLE: 
 

• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (LOEPSF). 

• Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 
desarrollo de la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales 
(Reglamento). 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto 
Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley  
Reguladora de las Haciendas Locales; (TRLRHL). 

• Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones 
Locales, publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, 
Ministerio de Economía y Hacienda. 

• Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por 
Eurostat. 
 

2. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: 
 
PRIMERO.-  De acuerdo con el artículo 3 LOEPSF:  “1. La elaboración, aprobación, ejecución  
de los Presupuestos y demás actuaciones que afectan a los gastos o ingresos de los distintos 
sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la LOEPSF se realizará en un marco de 
estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea. 
2 Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación  de 
equilibrio o superávit estructural. 
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3 En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de la LOEPSF se entenderá por 
estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero”. 
 
Podríamos definir el concepto de estabilidad presupuestaria como la existencia de un equilibrio 
en términos de presupuestación, ejecución y liquidación, entre los ingresos y los gastos de 
naturaleza no financiera, en términos de contabilidad nacional, de tal forma que, si los ingresos 
no financieros superan los gastos no financieros, tendríamos capacidad de financiación y si el 
caso fuera a la inversa, es decir, los gastos superiores a los ingresos entonces estaríamos ante 
una situación de  necesidad de financiación, por lo que, existiría inestabilidad, sin perjuicio de lo 
cual, si no se superan los límites fijados por el Gobierno, para cada ejercicio económico, no es 
necesario tramitar Plan Económico-Financiero de Reequilibrio. La Estabilidad Presupuestaria es 
una magnitud o un indicador que lo que pretende es que se limite el aumento del 
endeudamiento por encima de la cantidad que se amortiza anualmente. 
 
Según esta definición la estabilidad presupuestaria se consigue cuando la suma de los capítulos 
1a 7 del Estado de Gastos son inferiores a la suma de los capítulos 1 a 7 del Estado de 
Ingresos. En este caso, se pone de manifiesto una Capacidad de Financiación lo cual puede 
suponer un decremento del endeudamiento de la Entidad Local. En caso contrario, si los gastos 
son mayores a los ingresos, refleja una Necesidad de Financiación, lo cual supondrá un 
incremento del volumen de deuda neta de la Corporación. 
 
Para el cálculo de la Estabilidad Presupuestaria es necesario realizar una serie de ajustes 
derivados de la existencia de diferencias de imputación entre la contabilidad presupuestaria del 
Ayuntamiento y los criterios de Contabilidad Nacional (SEC95). Estos ajustes se realizarán en 
los términos marcados por el “Manual de cálculo  del déficit en contabilidad nacional adaptado a 
las Corporaciones Locales” 
 
SEGUNDO.- El artículo 16.1 y 2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 
Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, establece que, la Intervención elevará 
al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia Entidad Local 
y de sus organismos y entidades dependientes. 
 
Este Informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará al previsto en el artículo 
191.3TRLRHL con motivo de la liquidación. 
 
En caso de que el resultado de la evaluación sea de incumplimiento del principio de estabilidad,  
de acuerdo con los artículos 21 y 23 LOEPSF, las entidades locales estarán obligadas a la 
elaboración de un Plan Económico-Financiero en el plazo de un mes desde que se constate el 
incumplimiento. El  Plan Económico-Financiero deberá permitir que en un año se logre el 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 
 
TERCERO.-  Antes de proceder al cálculo de la Capacidad/Necesidad de Financiación, ha de 
efectuarse la consolidación del presupuesto del Ayuntamiento con todos los organismos 
autónomos dependientes de la Corporación Local. 
 
CUARTO.- Consolidación. De acuerdo con lo previsto en los Artículos 115 a 118 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, de desarrollo del Título VI de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales. Según el Art 117 de dicho Real Decreto se eliminarán de los estados de ingresos y 
gastos a que afectan las siguientes operaciones cuando se efectúen entre la Entidad y sus 
OOAA: 
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a) Transferencias corrientes y de capital, cualquiera que sea su ubicación económica y su 

definición. 
b) Gastos e ingresos derivados de cesiones de personal 
c) Compraventas de bienes corrientes o de capital 
d) Prestaciones de servicios. 

 
e) Tributos locales y precios públicos o privados exigibles por las Entidades cuyos 

presupuestos se consoliden. 
 
El resultado cuantitativo se recoge en las siguientes tablas: 
 

INGRESOS OOAA OOAA OOAA TOTAL TRANSF TOTAL

AYTO DEPORTES MUSICA MACE INTERNAS CONSOLIDADO

1 26.050.413,29 26.050.413,29 26.050.413,29

2 1.351.128,63 1.351.128,63 1.351.128,63

3 18.240.125,48 401.502,46 58.558,60 18.700.186,54 18.700.186,54

4 12.725.086,99 1.638.489,44 538.987,38 226.523,99 15.129.087,80 -2.341.636,79 12.787.451,01

5 1.099.267,76 3,12 1.099.270,88 1.099.270,88

6 669.180,00 669.180,00 669.180,00

7 1.329.016,47 4.751,19 1.167,60 7.000,00 1.341.935,26 -12.918,79 1.329.016,47

61.464.218,62 2.044.743,09 598.716,70 233.523,99 64.341.202,40 -2.354.555,58 61.986.646,82

GASTOS OOAA OOAA OOAA TOTAL TRANSF TOTAL

ORN AYTO DEPORTES MUSICA MACE INTERNAS CONSOLIDADO

1 15.442.250,30 1.026.528,44 319.329,55 160.269,58 16.948.377,87 16.948.377,87

2 19.358.797,33 676.251,74 277.766,61 66.204,66 20.379.020,34 20.379.020,34

3 1.238.071,47 2.088,06 452,94 49,75 1.240.662,22 1.240.662,22

4 5.387.913,96 335.123,66 0,00 0,00 5.723.037,62 -2.341.636,79 5.723.037,62

6 2.261.718,32 4.751,19 1.167,60 7.000,00 2.274.637,11 2.274.637,11

7 922.647,89 922.647,89 -12.918,79 909.729,10

44.611.399,27 2.044.743,09 598.716,70 233.523,99 47.488.383,05 -2.354.555,58 47.475.464,26  
 
AJUSTES A REALIZAR SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPU ESTO 
 

1. Registro en contabilidad nacional de impuestos, cotizaciones sociales, tasas y 
otros ingresos. 

 
En contabilidad nacional los ingresos tributarios se imputan, con carácter general, de acuerdo 
con el “criterio de caja” (recaudación líquida del ejercicio corriente y cerrado), mientras que en el 
presupuesto rige el principio de devengo y, por tanto, el ingreso se contabiliza en el ejercicio 
que se reconoce y liquida del derecho. 
 

b) Ejercicio 
corriente

c)     Ejercicios 
cerrados Mayor déficit Menor déficit

1 22.049.001,00 21.401.164,79 1.813.825,77 23.214.990,56 1.165.989,56

2 280.000,00 1.186.837,81 20.077,12 1.206.914,93 926.914,93

3 12.585.657,31 14.750.729,53 954.997,88 15.705.727,41 3.120.070,10

e) Ajuste

Capítulos
a) Previsiones 

Iniciales 

Recaudación 
d) Total 

recaudación
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2. Reintegro de liquidaciones de Participación en T ributos del Estado. 
 
El importe reintegrado durante el ejercicio 2015 al Estado, en concepto de devolución de las 
liquidaciones negativas correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009 por el concepto de 
Participación en Tributos del Estado (PIE), exige la necesidad de realizar un ajuste. Este  
deberá realizarse en el caso de presupuestar por la previsión de derechos reconocidos 
netos del ejercicio, considerando que el Estado realiza un ajuste negativo. Si entre los DRN 
de 2015 se hubiera recogido el importe de la PIE, en términos brutos,  e ir considerando 
cada mes las devoluciones de PIE 2008  y 2009 como devolución de ingresos, no habría 
que hacer ningún ajuste. Si entre los DRN de 2015 no se incluye el importe correspondiente 
a PIE 2008 y 2009, procede efectuar un ajuste positivo. 
 

Mayor déficit Menor déficit
42.198,12

180.922,80

Devolución liquidación PIE 2008 en 2015

Devolución liquidación PIE 2009 en 2015

Ajuste

 
 

3. Inversiones realizadas por cuenta de otras Admin istraciones Públicas. 
Este supuesto tiene lugar cuando una Administración pública, distinta de la Corporación 
Local le encomienda, a ésta última, la realización de una inversión por su cuenta, que 
será traspasada al balance de la Administración pública a su término. Estas inversiones 
deben asignarse a la Administración pública, que resulte destinataria final de la 
encomienda desde el inicio de su ejecución. 
El ajuste a realizar para el cálculo del déficit en contabilidad nacional vendrá 
determinado por la diferencia entre los derechos reconocidos, por los fondos de 
Administración pública que efectúa la encomienda, en la liquidación presupuestaria y el 
importe de obligaciones reconocidas de la inversión realizada. 
Si el importe de los DRN supera el valor de las ORN, se practicará un ajuste negativo al 
saldo presupuestario. Por el contrario, si los DRN son inferiores a las ORN, la diferencia 
determinará un ajuste positivo al saldo presupuestario, que reducirá el déficit público de 
la Corporación Local, gestora de los fondos. 
 Este ajuste afecta a la encomienda de ejecución de Colegios por la CAIB al 
Ayuntamiento d’Eivissa. 
 

 

Mayor déficit Menor déficit

0,00 106.997,13 106.997,13

a) Derechos 
reconocidos 

Ayuntamiento

b) 
Oblig.reconoci

da  Ayto

c) Ajuste 

Inversión 
realizada por 
otra Adm Pca

 
 

4. Tratamiento en contabilidad nacional de las apor taciones de capital a empresas 
públicas. 

 
Desde el punto de vista presupuestario, la aportación de capital efectuada, se ha 
recogido en el capítulo 8 del Presupuesto de gastos como activo financiero, sin afectar 
al déficit presupuestario no financiero. 
El tratamiento en contabilidad nacional debe registrarse como transferencia de capital, lo 
cual aumentará el déficit no financiero. Se da este tratamiento porque la Sociedad 
IMVISA acumula pérdidas. 
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Contabilidad 
Presupuestaria

Contabilidad 
Nacional

Mayor déficit Menor déficit

0,00 0,00 0,00 0

Aportación de 
capital a 
empresa 
pública

a) Activo 
financiero

b) Aportación 
de capital

c) Ajuste 

 
 

5. Gastos realizados en el ejercicio y pendientes d e aplicar al Presupuesto de 
Gastos de la Corporación Local. 

 
El principio de devengo se establece, con carácter general, para el registro de cualquier 
flujo económico y, en particular, para las obligaciones. La aplicación de este principio 
implica el cómputo de cualquier gasto efectivamente realizado en el déficit de una 
unidad pública, con independencia del momento en que tenga lugar su imputación 
presupuestaria 

 

  

Gastos 
pendientes de
imputar a
presupuesto -91.999,47

Saldo

c) Ajuste 

Mayor déficit Menor déficit

 
 
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN CONSOLIDADA DES PUÉS DE AJUSTES 
 

 

CONCEPTOS IMPORTES
a) Previsión Derechos Reconocidos capítulos. I a 
VII presupuesto corriente 61.986.646,82

b) Previsión Obligaciones Reconocidas capítulos I a 
VII presupuesto corriente 47.475.464,26

c) TOTAL (a – b) 14.511.182,56

AJUSTES
1) Ajustes recaudación capítulo 1 1.165.989,56

2) Ajustes recaudación capítulo 2 926.914,93

3) Ajustes recaudación capítulo 3 3.120.070,10

4) Ajuste por liquidación PIE-2008 42.198,22

5) Ajuste por liquidación PIE-2009 180.922,80

9) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a 
presupuesto -91.999,47
14) Asunción y cancelación de deudas 0,00
15) Ajuste inversiones por cuenta de otras AAPP 106.997,13
20) Devoluciones ingresos ptes aplicar -13.924,80

d) Total ajustes  liquidación 2015 5.437.168,47 

f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE 
FINANCIACIÓN(c - d) 19.948.351,03
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Por todo lo anteriormente expuesto, esta Intervención informa que evaluada la Estabilidad 
Presupuestaria con motivo de la liquidación del ejercicio 2015 a nivel consolidado, y una vez 
realizados los ajustes mencionados, se obtiene una Capacidad de Financiación de 
19.948.351,03 € y, por tanto, cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria. 
 
DESTINO DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO 
 
En relación con el destino del superávit presupuestario de las entidades locales 
correspondiente al año 2015 se prorroga para 2016 la aplicación de las reglas contenidas en 
la disposición adicional sexta de la LOEPSF, para lo que se deberá tener en cuenta la 
disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, conforme 
establece la disposición adicional octogésima segunda de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 («B.O.E.» 30 octubre). 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el  artículo 32 y la citada DA 6ª de la LOEPSF el destino del 
superávit presupuestario será  atender obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31 
de diciembre de 2015. En caso de que el superávit presupuestario se mantuviese positivo, una 
vez realizada la operación anterior, se deberá destinar, el porcentaje de este saldo, para 
amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes, que sea necesario para que la 
Corporación Local no incurra en déficit. 
 
Si aún así el saldo del superávit fuese positivo podría destinarse a financiar inversiones 
sostenibles siempre y cuando se cumpliera con el periodo medio de pago a proveedores, 
marcado por la ley. 
 

Eivissa 
LA INTERVENTORA MUNICIPAL 

(Document signat electrónicament al marge)” 
 

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats. 
 
6.3.- Donar compte del Decret d’aprovació de l’expedient de Generació de Crèdits per 
ingressos núm. 01/2016 (Decret núm. 2016-0415). 
 
Donat compte del Decret del tenor literal següent: 
 
“D E C R E T : Vist l’expedient tramitat de generació de crèdits per ingressos núm. 1/2016, 
per import de TRES-CENTS VUITANTA-CINC MIL VUIT-CENTS SET EUROS ( 385.807,00 
€) dins del vigent Pressupost Ordinari de la Corporació per a l’any 2016. 
 

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

 
Considerant que els ingressos que es detallen en l’expedient, no tenen naturalesa tributària, i 
existeix evident relació amb les despeses a què aniran destinats, segons la finalitat detallada 
en l’expedient; en virtut de les atribucions que m’han estat delegades mitjançant decret de 
data 24 de juny de 2015, vinc en aprovar l’expedient de Generació de Crèdits per Ingressos 
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núm. 1/2016 dins del Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa vigent, per import de 
385.807,00 €, introduint-se en els estats d’ingressos i de despeses les següents 
modificacions: 
 

ESTAT D’INGRESSOS  

PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT 
MODIFICACIÓ 

145051 Altres subvencions personal SOIB 385.807,00 

TOTAL IMPORT MODIFIC.INGRESSOS 385.807,00 
 

ESTAT DE DESPESES  

PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT 
MODIFICACIÓ 

24100-14300 Altres personal programes SOIB 254.800,00 
24100-16000 Seg.social altre personal programes SOIB 113.800,00 
92002-15002 Productivitat altre personal projectes 17.207,00 

TOTAL CRÈDITS GENERATS 385.807,00 
 
Sent l’expedient que s’aprova ferm i executiu sense més tràmits, hauran d’introduir-se dins la 
comptabilitat de la Corporació els ajustos derivats de l’expedient. 
 

Eivissa. 
  EL TINENT D’ALCALDE DELEGAT,     EL SECRETARI ACCTAL., 
 (Document signat electrònicament al marge)        (Document signat electrònicament al marge)” 
 
Per unanimitat s’acorda quedar assabentats. 
 
Intervencions: 
 
Sr. Minchiotti:  Vol mostrar la preocupació per la liquidació del pressupost, perquè mostra un 
pendent de cobrament de 20,6 milions d’euros. No pot ser que hi hagi ciutadans que deuen 
aquests diners, sinó és de ciutadans i és del Consell, o del Govern, o del Govern Central, ha 
sortit un nou pla de pagament a proveïdors, que avancen els diners i després ho descompten 
des de Madrid a ells. 
Una altra preocupació és que d’aquests 20,6 milions d’euros, posen  en dubtós cobrament 
8,7 milions, és a dir, pràcticament els donen per perduts. Tal vegada si no els poden cobrar 
haurien de trucar a l’Agència Tributària, que els ajudi més a perseguir els morosos. 
A part de tot això, tenen a caixa 20 milions d’euros de liquiditat, però deuen als proveïdors 
5,3 milions. No és ni ètic ni moral tenir 20 milions a caixa, i deure’n 5,3 a persones i a 
famílies. 
 
Sr. Molina:  Efectivament hi ha unes quanties pendents de cobrament de 20.615.000 d’euros, 
que corresponen al Consell d’Eivissa, també del Govern Balear des del 2002, hi ha deutes de 
ciutadans que no paguen els seus impostos, o d’empreses que han desaparegut. El Sr. 
Minchiotti té el desglossament de que procedeix tota aquesta quantia, i evidentment, no és 
bo per a ningú no cobrar coses que se li deuen. 
En general la ciutadania d’Eivissa paga els seus impostos molt bé, la taxa de cobrament està 
al voltant del 92%, la qual cosa és una xifra molt bona en comparació amb altres institucions. 
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S’absenta el Sr. Juan Flores. 
 
El Sr. Minchiotti fa referència als saldos de dubtós cobrament. Dins de totes les possibilitats 
que dona el Ministeri, per provisionar o no deutes pendents, els serveis tècnics d’aquesta 
casa provisionen aplicant el criteri de màxim prudència, que és el que evita que després en el 
futur es tenguin sorpreses. 
Durant aquest any es farà un pla de regularització d’aquests cobraments pendents, perquè 
n’hi ha alguns que són incobrables i es donaran de baixa. 
Efectivament hi ha deutes pendents que estan en diferents estats de tramitació. El període 
mitjà de pagament a proveïdors, que varen aprovar en el Ple passat eren 27 dies. Dubta que 
en aquesta casa s’hagi vist un període millor. 
 
 
7è. Mocions sense proposta d'acord : 
 
7.1.- Moció del grup municipal Popular, de control sobre la celebració del 'Internacional Music 
Summit' en el Baluard de Santa Llúcia de Dalt Vila. 
 
Donat compte de la moció del tenor literal següent: 
 

“MOCIÓ DE CONTROL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POP ULAR DE 
L'AJUNTAMENT D'EIVISSA SOBRE LA CELEBRACIÓ DEL 'INT ERNATIONAL 

MUSIC SUMMIT' EN EL BALUARD DE SANTA LLÚCIA DE DALT  VILA 
 

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 

 
Recentment, ha aparegut publicat en els mitjans de comunicació locals que el baluard de 
Santa Llúcia acollirà el divendres 27 de maig el International Music Summit, ara rebatejat 
com a IMS Dalt Vila. 
 
Aquest anunci ha sorprès després que, al juliol de 2015, el propi alcalde d'Eivissa, Rafael 
Ruiz González, anunciés que l'Ajuntament no autoritzaria més concert en el baluard de Santa 
Llúcia, amb l'única excepció del Festival de Jazz. 

 
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: 
 
1.- Les raons que han motivat el canvi d'opinió de l'alcalde en autoritzar ara la celebració 
d'aquests concerts en el Baluard de Santa Llúcia quan fa poc més de mig any va assegurar 
que no s'autoritzarien mai més: 
 
Diario de Ibiza: 
06/07/2015: “Vila prohíbe los conciertos en el baluarte de Santa Llúcia, salvo el Festival de 
Jazz”. 
07/07/2015: ”Ibiza corta la música en el baluarte de Santa Llúcia” 
 
Periódico de Ibiza:  
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06/07/2015: “Vila no permitirá más conciertos en el Baluarte de Santa Llúcia” 
07/07/2015. “Vila endurece las condiciones para organizar conciertos en espacios 
públicos(...) implican que no se hagan en el baluarte de Santa Llúcia a partir de la semana 
que viene”. 
 
Página web mnunicipal www.eivissa.es: 
07/07/2015: “El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Eivissa no autorizará más 
conciertos en el Baluarte de Santa Llúcia a partir de la próxima semana, salvo el Festival de 
Jazz”. 
 
2.- Els emplaçaments alternatius que s'han ofert a l'organització del International Music 
Summit fora del recinte emmurallat de Dalt Vila i, si escau, els motius pels quals aquests 
emplaçaments alternatius no van ser acceptats per l'organització, amb còpia de l'escrit on 
l'Ajuntament ofereix aquests espais alternatius. 
 
3.- Quines persones han negociat en nom de l'Ajuntament amb els promotors de l'IMS 
l'organització i emplaçament dels concerts? 
 
4.- L'horari autoritzat per l'Ajuntament per a la celebració d'aquests concerts, amb còpia de 
les especificacions que, en aquest sentit, ha donat el Consistori a l'organització. 
 
5.- La taxa per l'ocupació de l'espai públic del baluard de Santa Llúcia que s'ha girat a 
l'empresa organitzadora, amb còpia de la mateixa. 
 
6.- Quin volum màxim s'ha autoritzat per part de l'Ajuntament d'Eivissa per a la música, amb 
còpia de les especificacions que, en aquest sentit, ha donat el Consistori a l'organització. 
 
7.- Quines mesures pensa adoptar i quins dispositius ha previst l'Ajuntament d'Eivissa per 
assegurar el compliment de les prescripcions municipals d'horari i volum de la música? Si 
escau, cost d'aquestes mesures i dispositius? 
 

En Eivissa, 22 de febrer de 2016 
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 

Sgt. Virginia Marí Rennesson” 
 
Intervencions: 
 
Sra. Marí:  L’any passat la varen criticar molt per no anul·lar el concert, no podia perquè 
estava tot firmat i la responsabilitat patrimonial era molt gran. En aquest cas no ha set així i el 
27 de maig se celebrarà l’IMS segons s’ha publicat. Vol recordar que al juliol de 2015, 
l’Alcalde Sr. Ruiz, va anunciar que l’Ajuntament no autoritzaria més concerts en el baluard de 
Santa Llúcia, amb la única excepció del Festival de Jazz. Per això es veuen obligats a 
presentar aquesta moció de control, perquè no entenen aquest canvi d’opinió.  
 
Sr. Villalonga:  Saben el que passa amb alguns limitadors i l’hi fa pànic que parlin de 
limitadors. Quins són els límits sonomètrics que permetran? Segons quins siguin no fa falta 
limitador. 
 
Sr. Tur Cardona:  En relació al punt primer, la Sra. Marí s’agafa a una sèrie de titulars de 
premsa. Si llegeix els articles veurà que els que es fa és prohibir aquests esdeveniments 
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l’any passat, no sine die. L’article diu que s’iniciarà una revisió que regularà les activitats en 
aquests espais municipals, i que seran més restrictius a l’hora de concedir autoritzacions. 
Mai varen dir que prohibirien per sempre més els concerts al Baluard de Santa Llúcia. No hi 
ha hagut canvi d’opinió. 
En relació al punt segon, evidentment, se’ls hi varen oferir emplaçaments alternatius. No els 
hi han donat per escrit, però han deixat molt clar que no els interessa. 
En relació al punt tercer, les persones que han negociat amb els promotors han set la Sra. 
Gloria Corral i ell mateix. 
En relació al punt cuart, l’horari és com l’any passat, fins les 12 de la nit. 
En relació al punt cinquè, les taxes de les quals s’ha parlat, són les corresponents a 
l’ocupació del Baluard per metre quadrat. I en relació al punt sisè i setè, amb l’autorització 
encara no donada, i tenint en compte que s’hauran d’ajustar als criteris que doni 
l’Ajuntament, sobre la limitació de so. Ara mateix no pot dit la xifra exacta. Respecte a les 
mesures, dispositius i cost, exactament el mateix, quan estigui autoritzat, es veurà el tipus 
d’esdeveniment i es calcularà quin és el seu cost. 
Hi ha una preocupació demostrada de l’equip de govern respecte al soroll, l’any passat es va 
aturar tot el que es va aturar. Enguany es concediran el mínim d’actuacions, es tracta d’un 
sol dia que la música acabarà a les 12. L’any passat també es va aturar un festival, que es 
tenia previst fer a l’altre costat d’es Port. És un festival que segueixen insistint i al quan se li 
segueix dient que no. 
Hi ha que tenir en comptes altres qüestions, per exemple, la preocupació pel soroll. Han vist 
que cada vegada que s’organitza un concert d’aquest tipus, se suspèn automàticament 
l’ordenança de protecció del medi ambient i la salut front a la contaminació acústica. Fins ara 
hi havia llibertat total. 
 
Sra. Marí:  Veu que les interpretacions de la premsa són variades, que cadascú llegeix el que 
vol i també entén el que vol. Ella es va trobar amb el cas i les crítiques varen ser molt 
ferotges, per part de l’actual equip de govern. Amb la qual cosa, demana que quan tenguin 
les dades exactes se’ls hi entregui còpia de tot. 
 
Sr. Villalonga:  Aquesta empresa deixarà algun tipus de fiança? 
No veu molta preocupació per part de l’equip de govern contra les remors, perquè hi havia 
una partida en el pressupostos, per destinar-la a fomentar la salut acústica en el col·legis i 
l’han tret. 
 
Sr. Tur Cardona:  Quan tenguin més dades els hi donaran. Per aquests esdeveniments creu 
que, en principi, no es diposita una fiança. Si és una norma habitual faran com tothom. 
 
S’absenta el Sr. Agustín Perea. 
 
7.2.- Moció del grup municipal EPIC, de control sobre la realització dels informes sobre 
irregularitats CETIS. 
 
Donat compte de la moció del tenor literal següent: 
 

“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz  

del Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza , 

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

el Orden del Día del próximo Pleno. 
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MOCION DE CONTROL SOBRE LA REALIZACIÓN DE LOS INFOR MES SOBRE 

IRREGULARIDADES CETIS 

 
 Esta moción pretende conocer la fundamentación y las conclusiones de los informes 
emitidos por Secretaría e Intervención sobre las irregularidades denunciadas por este Grupo 
Municipal en relación al CETIS. 
 
 El pasado 25 de septiembre de 2014, se acordó 
 
 Solicitar la realización en el plazo máximo de cuatro meses a la Secretaría e 
Intervención de este Ayuntamiento de un informe sobre cada una de las irregularidades 
denunciadas en los Plenos anteriores. 
 
 sin que hasta la fecha se haya redactado informe alguno al respecto. 
 
 Asimismo, la Secretaría de este Ayuntamiento, dispone del informe entregado por 
este partido político a la Fiscalía de Baleares, en el que se denuncian multitud de posibles 
hechos delictivos y que sirvió de base para la apertura de la causa penal CETIS a instancias 
de dicha fiscalía. 
 
 En el informe de EPIC, se detallan de forma pormenorizada y documentada tanto las 
irregularidades relacionadas con los acuerdos plenarios, como una extensa lista de 
anomalías y hechos presuntamente delictivos sobre las actuaciones efectuadas en relación 
al CETIS. 
 
 Se añade a continuación copia del registro de entrada del 29 de septiembre de 2014, 
en el que se relacionan las irregularidades relacionadas con los acuerdos Plenarios. 

 
Eivissa, a 29 de septiembre de 2014 

 

A la atención de la Sra. Alcaldesa de Eivissa. 

 

El pasado 27 de febrero y el 26 de junio, en el Pleno de este Ayuntamiento por parte 
de nuestro Grupo Municipal, se formularon propuestas de revisión de acuerdos Plenarios 
relacionados con el CETIS, citando la siguiente cantidad de irregularidades: 

 

• 22-12-2003. Encomienda a IMVISA. Irregularidades: 18. 

• 30-03-2005. Aprobación tarifas CETIS. Irregularidades: 6. 

• 30-03-2005. Ampliación de la encomienda a IMVISA (subsuelo). Irregularidades: 5. 

• 17-12-2008. Adquisición del derecho de uso de la torre II del CETIS. Irregularidades: 
8. 

• 28-02-2013. Revisión tarifas CETIS. Irregularidades: 2. 

TOTAL: 39. 
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En la mayoría de las votaciones efectuadas el equipo de gobierno ha justificado su 
voto con supuestos informes de Intervención y Secretaría de este Ayuntamiento que, pese a 
nuestras reiteradas peticiones, no ha aportado hasta la fecha. 

 

Dada la inexistencia de justificación por parte de Secretaria e Intervención para la no 
revisión de los acuerdos Plenarios adoptados por este Ayuntamiento en relación al CETIS, y 
vista la larga lista de irregularidades citadas en cada Pleno, que implican asimismo a la 
sociedad de capital público IMVISA, el Grupo Municipal del Movimiento Ciudadano EPIC 
Ibiza, realizó la siguiente propuesta, acordada por mayoría, de acuerdo en el Pleno 
celebrado el pasado 25 de septiembre: 

 

Solicitar la realización en el plazo máximo de cuatro meses a la Secretaría e Intervención de 
este Ayuntamiento de un informe sobre cada una de las irregularidades denunciadas en los 

Plenos anteriores. 

 

Por tanto Se relacionan a continuación los Plenos del Ayuntamiento de Eivissa con 
las irregularidades denunciadas públicamente, para que se emita informe de Secretaría e 
Intervención sobre cada una de las mismas, en el plazo máximo de cuatro meses, tal y como 
quedó aprobado por mayoría en el pasado Pleno del 25 de septiembre. 

 

Fdo. Antonio Villalonga Juan. 

ENCOMIENDA A IMVISA 
 

Que el pasado 22 de diciembre de 2003, en el Pleno del Ayuntamiento de Eivissa, se 
aprobaron los siguientes acuerdos para implantar un Centro de Transferencia Intermodal: 

 

PRIMER: ENCARREGAR a la societat privada municipal INICIATIVES MUNICIPALS 
DE VILA S.A., en tràmit de constitució, l’execució que correspongui a aquest Ajuntament, de 
les previsions del planejament urbanístic vigent i les del que entri en vigor en el seu dia 
mitjançant la revisió de P.G.O.U. actualment en tràmit, relatives a la parcel·la EL del sector 5, 
de propiedad municipal, situada entre els carrers Sant Cristófol, Canàries i Av. de la Pau del 
terme municipal d’Eivissa, Així com en aquells àmbits que en el futur determini l’Ajuntament. 

SEGON.- PRECISAR que per a l’execució d’aquest encárrec i dels successius, la 
societat esmentada podrà desenvolupar les activitats previstes a l’article 2 dels seus 
Estatuts, amb les especificacions següents: 

a) Autoritzar l’aprofitament privatiu mitjançant concessió a la parcel·la EL del Sector 5, 
i, pels successius encàrrecs, mitjançant constitució de dret de superfície, concessió, 
arrendament o qualsevol altra modalitat de cessio de l’ús admesa en dret, de naturalesa real 
o personal, amb una durada no superior a la prevista en les normes de dret públic. 
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b) Inclouran les seves activitats mercantils la participació en proyectes de 
cómpensació i/o altres sistemes de gestió urbanística, sence perjudici de la competencia 
municipal relativa a l’aprovació dels instruments d’execució urbanística. 

c) Practicar les operacions registrals d’agrupació, segregació o altres necessàries per 
a identificar les finques i, en el seu cas, cancel·lar càrregues i gravàmens. 

d) Advertir que, en tot cas, l’Ajuntament mantindrà la propietat dels terrenys que 
només podràn ser alienats, hipotecats o en general, gravats amb drets real de garantia si 
aquesta corporació ho autoritza previamente de forma expressa. 

TERCER.- FACULTAR l’Alcaldía per a la realització de totes les actuacions necessàries 
per a la creació i execució d’aquest acord, aixi com per precisar els nous àmbits als quals es 
puguin estendre els acords precedents, i donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament. 

QUART.- CONDICIONAR l’efectivitat d’aquest acords a la inscrípció al registre 
mercantil de la societat privada municipal INICIATIVES MUNICIPALS DE VILA, S.A. 

CINQUE.- DESTINAR la parcel·la de propietat municipal EL, de 8.163 m2 situada en el 
sector 5 del P.G.O.U. a l’ús de Centre de Transferencia Intermodal i de Serveis (CETIS) del 
municipi d’Eivissa. 

SISÉ.- NOTIFICAR l’acord anterior a l’empresa concesionaria del servei de transport 
urbà de viatgers i a la Conselleria de Transports del Consell d’Eivissa i Formentera quant a 
administració competent del servei interurbà. 

SETÉ.- ACORDAR la implantació del servei de Centre de Transferencia Intermodal 
(estació de transports i de serveis). 

VUITE.- APROVAR amb carácter inicial el Projecte de Reglament d’explotació. 

NOVE.- Que es publiqui el seu text en el BOIB, de conformitat i als efectes de l’art. 49 
de la Llei 7/85 de 2 d’abril de Bases de Régim Local. 

DESÈ.- ACORDAR que l’aprovació definitiva de dit Reglament no s’efectuarà mentre no 
s’adjudiqui l’explotació del Centre, i no entrarà en vigor mentre aquest no estigui en 
funcionament. 

RELACIÓN DE IRREGULARIDADES 
Mandato a una sociedad municipal privada. 

1.- El acuerdo plenario de encomienda se realiza sobre una entidad que, en ese momento, 
carece de personalidad jurídica, dado que ni tan siquiera se había constituido, como se 
confirma en escritura de fecha 05/03/2004. 

2.- Sólo puede otorgar el contrato de concesión de obra pública una administración pública o 
una entidad de derecho publico, nunca una empresa privada. IMVISA sólo puede ejecutar la 
encomienda directamente, nunca de forma indirecta interponiendo un concesionario. No 
pueden delegarse competencias que se ejercen por delegación. 

3.- Los contratos cuyo objeto directo de obra y gestión de servicios públicos a cargo de las 
entidades locales, tienen el carácter de administrativos y su preparación, adjudicación, 
efectos y extinción, se rigen por la LCAP. Por tanto IMVISA es incompetente. 

4.- El hecho de que se acuerde una encomienda en pleno, no implica que pueda ejercerla 
cuando es contraria a derecho. 
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Incumplimiento trámites previos autorización estaci ón de autobuses. 

5.- No consta que se realizasen estudios económicos previos a la encomienda. 

6.- No consta que se determinen las tarifas (que se dejan en los Pliegos de Contratación a 
merced de la empresa concesionaria). 

7.- No existe una Memoria justificativa de las consecuencias económicas para el 
Ayuntamiento, posibles repercusiones en los usuarios y empresas concesionarias, ni la 
rentabilidad social. 

8.- No existe un informe favorable del Consell Insular sobre dicha encomienda. 

9.- No existe informe de la Dirección General de Tráfico. 

10.- Existe un informe de la CC.AA. que se refiere al proyecto básico inicial, que poco tiene 
que ver con la realidad de lo edificado posteriormente y que, por tanto, sólo autoriza el 
proyecto constructivo inicial. Las modificaciones posteriores no consta que se hayan remitido 
a la CCAA. 

11.- Cualquier modificación sustancial de las condiciones originarias establecidas en el titulo 
concesional, debería haber sido ratificado por CCAA. 

12.- No hay informe de servicio interesado en la celebración del contrato que justifique 
debidamente la insuficiencia, falta de adecuación o conveniencia de no ampliación de los 
medios personales y materiales con que cuenta la administración para cubrir las necesidades 
que se trata de satisfacer a través del contrato. ¿Por qué se crea IMVISA, cuando el 
Ayuntamiento tiene todos los medios? 

13.- Se debía haber realizado, dentro del contrato de concesión de obra pública la 
cumplimentación de una serie de trámites previos, como por ejemplo, el “Estudio de 
viabilidad”, con al menos 2:”…  los datos, análisis, informes o estudios que procedan sobre 
los puntos siguientes: 

a) Finalidad y justificación de la obra, así como definición de sus características 
esenciales. 

b) Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social de la obra en su 
área de influencia y sobre la rentabilidad de la concesión. 

c) Valoración de los datos e informes existentes que hagan referencia al planeamiento 
sectorial, territorial o urbanístico. 

d) Estudio de impacto ambiental cuando éste sea preceptivo de acuerdo con la 
legislación vigente. En los restantes casos, un análisis ambiental de las alternativas y las 
correspondientes medidas correctoras y protectoras necesarias. 

e) Justificación de la solución elegida, indicando, entre las alternativas consideradas si se 
tratara de infraestructuras viarias o lineales, las características de su trazado. 

f) Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de la obra. 
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g) Coste de la inversión a realizar, así como el sistema de financiación propuesto para la 
construcción de la obra con la justificación, asimismo, de la procedencia de ésta. 

14.- En los pliegos de licitación no se cumple con el contenido mínimo exigible para este tipo 
de contratos. Se debería hacer referencia, al menos, a los siguientes aspectos: 

a) Definición del objeto del contrato, con referencia al anteproyecto o proyecto de que se 
trate y mención expresa de los documentos de éste que revistan carácter contractual. En 
su caso determinación de la zona complementaria de explotación comercial. 

b) Procedimiento y forma de adjudicación del contrato, criterios para la selección del 
adjudicatario e identificación del órgano adjudicador. 

c) Requisitos de capacidad y solvencia financiera, económica y técnica que sean 
exigibles a los licitadores. A estos efectos, en el supuesto en que liciten personas 
jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, se podrá tener en cuenta a las 
sociedades pertenecientes al grupo, siempre y cuando aquéllas acrediten que tienen 
efectivamente la libre y plena disponibilidad de los medios necesarios de las sociedades 
del grupo para la ejecución del contrato. 

d) Contenido de las proposiciones. 

e) Sistema de retribución del concesionario en el que se incluirán las opciones posibles 
sobre las que deberá versar la oferta, así como, en su caso, las fórmulas de revisión de 
precios durante la ejecución de las obras y de actualización de costes durante su 
explotación, todo ello con referencia obligada a su repercusión en las correspondientes 
tarifas en función del objeto de la concesión. 

f) El umbral mínimo de beneficios derivados de la explotación de la zona comercial por 
debajo del cual no podrá incidirse en los elementos económicos de la concesión. 

g) Beneficios económico-financieros y tributarios que pueden reconocerse por razón del 
objeto del contrato de concesión de obras públicas, así como las eventuales aportaciones 
inmobiliarias o de otra naturaleza que pudiera realizar la Administración o entidad 
concedente u otras Administraciones públicas. 

h) Cuantía y forma de las garantías provisionales y definitivas. 

i) Características especiales, en su caso, de la sociedad concesionaria. 

j) Plazo, en su caso, para la elaboración del proyecto, plazo para la ejecución de las 
obras y plazo de explotación de las mismas, que podrá ser fijo o variable en función de 
los criterios establecidos en el pliego. 

k) Derechos y obligaciones específicas de las partes durante la fase de ejecución de las 
obras y durante su explotación. 

l) Régimen de penalidades y supuestos que puedan dar lugar al secuestro de la 
concesión. 

m) Expresa sumisión a lo dispuesto en esta ley. 
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n) Lugar, fecha y plazo para la presentación de ofertas. 

Modificación del Plan General de Ordenación Urbana y de su Plan Parcial. 

15.- Se realiza de facto una modificación del Plan General de Ordenación Urbana y de su 
Plan Parcial sin el trámite legalmente establecido y que debía ser previo a la aprobación de 
cualquier uso distinto del que se establecía en el mismo, contraviniendo lo establecido en el 
PGOU. Además, se aprueba tras varios informes contradictorios. 

Gasolinera. 

16.- La posibilidad de construir una gasolinera en la parcela EL; estaba expresamente 
excluida en el Plan Parcial del PGOU de 1987, como ya informaron técnicos de esta casa. 
Además no aparece en los pliegos de licitación. Sin embargo si aparece en el proyecto 
básico inicial. Y de hecho, está construida la estructura. 

Órgano que contiene legalmente la competencia. 

17.- El órgano que contiene legalmente la competencia para la adjudicación del contrato de 
concesión, es el Pleno del Ayuntamiento. Además se establece la imposibilidad de 
delegación de la competencia de concesión de este contrato de concesión de obra pública 
en cumplimiento de los parámetros establecidos en el mismo. La forma de gestión de los 
servicios por empresa privada es la gestión directa, adoptando la forma de responsabilidad 
limitada o sociedad anónima, como es el caso de IMVISA. 

Por tanto, ante la más que probable posibilidad de nulidad de pleno derecho del contrato 
adjudicado, al ser un acto administrativo dictado por un órgano incompetente, tiene como 
consecuencia directa la de que sean nulos los actos posteriores a consecuencia del mismo, 
por lo que son nulos también los acuerdos tomados con posterioridad a su adjudicación, es 
precisa la revisión. 

Modificación de los usos urbanísticos. 

18.- Se modifican los usos urbanísticos, no constando otra justificación, más allá de la 
necesidad de la estación de autobuses, para la edificación de más de 40.000 mts2 de 
oficinas, locales comerciales y parkings. NOTA: El solar municipal comprendido en la parcela 
del sector 5 tiene la calificación, conforme al PGOU de 1987 y su Plan Parcial, como EL, 
equipamiento dotacional del sistema local. Se define como “Zona para servicios de interés 
público y social”. El solar tiene 8.163 mts2 y se prevé una edificabilidad máxima de 2 mts2/ 
mts2 y 1 mts2/ mts2 de conformidad con su uso, que son: 

• 5.442 mts2 para parque deportivo (los parques deportivos únicamente podrán ser 
sustituidos por un parque o jardín público. 

• 907 mts2 para equipamiento comercial. 

• 1.814 mts2 para uso sanitario y administrativo. 

NOTA: la estación tiene 1 mts2 por 1 mts2, y en cambio, se construye el doble. 

TARIFAS INICIALES   
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Que el pasado 30 de marzo de 2005, en el Pleno del Ayuntamiento de Eivissa, se 
aprobaron las tarifas del Centro de Transferencia Intermodal y de Servicios (CETIS). 

5è. Aprovació tarifes del Centre de Transferència I ntermodal i de Serveis (CETIS) : 

    Donat compte de l'informe del serveis econòmics, del tenor literal següent: 

"INFORME DE SERVICIOS ECONÓMICOS 

ASUNTO: APROBACIÓN TARIFAS DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA INTERMODAL Y 
DE SERVICIOS (CETIS). 

LEGISLACIÓN APLICABLE: - Artículos 48,220 y 248  del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas ( RD Legislativo 2/2000). 

          Vista copia del expediente de adjudicación del proyecto de construcción y explotación 
del Centro de Transferencia Intermodal y de Servicios (CETIS) del municipio de Eivissa, 
remitido por la Gerencia de la Sociedad íntegramente municipal "Iniciatives Municipals de 
Vila S.A.", a efectos de que se tramite la aprobación de tarifas del servicio adjudicado en su 
día, por lo que por el Funcionario que suscribe, se informa, lo siguiente: 

          PRIMERO.- En acta de la reunión del día 25 de noviembre de 2004 del Consejo de 
Administración de la Sociedad "INICIATIVES MUNICIPALS DE VILA SA" se adjudica el 
concurso para el proyecto, construcción y explotación del Centro de Transferencia intermodal 
y de servicios (CETIS) del municipio de Eivissa, a la agrupación SAGALES-CETIS. 

          SEGUNDO.- Conforme el articulo 12 del Pliego de cláusulas económico 
administrativas particulares que rigen la concesión, resulta que las condiciones contractuales 
de plazo de concesión, canon ofrecido a la administración, régimen tarifario etc., serán las 
que resulten de la oferta presentada por el Concesionario. 

          TERCERO.- La oferta aceptada por la Empresa municipal IMVISA, contiene el 
siguiente cuadro de alquileres y tarifas: 

I. Tarifas asociadas al transporte E/ud 

   suplemento billete por pasajero 

   - Tarifa por pasajero hasta 10 km 0,04 

   - Tarifa por pasajero sup. a 10 km                  0,06 

   - Comisión por venta billete en la web            0,30 

   - Autobús regular, carga y descarga                      50,00 

   - Autobús discrecional y urbano carga y descarga             50,00 

   - Autobús párking (E/hora)                               30,00 

   - Autobús, limpieza interior                            150,00 

   - Autobús, túnel de lavado                                      100,00 

   - Consigna, taquilla/día                                    2,00 

     suplemento por paquete recogido/entregado 

   - Paquete pequeño (-1kg), hasta 10 km                       0,40 

   - Paquete pequeño (-1kg), más de 10 km                      0,60 

   - Paquete mediano (+1kg) hasta 10 km                        0,72 
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   - Paquete mediano (+1kg) más de 10 km                       0,80 

   - Paquete grande, hasta 10 km                               1,20 

   - Paquete grande, más de 10 km                              1,60 

II Tarifas generales 

   - Publiciada en estación ( E/m2 panel, mes)                1.000,00 

   - Publicidad en la web (E/banner, mes)                     1.000,00 

   - Coeficiente de gestión sobre coste servicio            19,00 % 

III Locales Comerciales y oficinas                     Alquiler Eur/m2,mes 

  Tipo de Local 

   - Terrazas                                               24,00 

   - Local comercial P.B. hasta 50 m2                       36,00 

   - Local comercial P.B. hasta 250 m2                      30,00 

   - Local comercial P.B. hasta 500 m2                      24,00 

   - Local comercial P.B. mayor de 500 m2                   18,00 

   - Local comercial P. hasta 50 m2                         33,00 

   - Local comercial P. hasta 250 m2                        27,00 

   - Local comercial P. hasta 500 m2                        21,00 

   - Local comercial P. mayor de 500 m2                     15,00 

   - Local oficinas hasta 50 m2                             33,00 

   - Local oficinas hasta 250 m2                            27,00 

   - Local oficinas hasta 500 m2                            21,00 

   - Local comercial oficinas mayor de 500 m2               15,00 

IV  Aparcamiento Tarifa E/hora 

   - Laborables de 8,00 a 20 h                                 2,70 

   - Festivos de 8,00 a 20,00 h                                1,80 

   - Nocturna de 20,00 a 8,00 h                                1,50 

   - Abono diurno                                              1,20 

   - Abono nocturno                                            0,60 

   En las cesiones de derechos por un período, se calculará la tarifa de cesión por 
capitalización de la tarifa en el período correspondiente. 

        CUARTO.- El carácter de las tarifas del servicio, tienen naturaleza de contraprestación 
del usuario derivada del contrato suscrito para poder acceder al servicio, por lo que la tarifa 
es un ingreso propio del concesionario con el que éste equilibra financieramente la gestión 
indirecta del servicio, no obstante la Administración concedente, por razón de ser titular del 
servicio público, se reserva el poder de aprobar -- y de modificar -- las tarifas que han de 
satisfacer los usuarios, siendo esta potestad tarifaria distinta de la potestad tributaria. 

        QUINTO.- Conforme al Real Decreto 7/1996 sobre Medidas Urgentes de carácter Fiscal 
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y de Fomento y Liberalización de la Actividad Económica,  el expediente objeto del informe, 
la Junta Superior de Precios no es competente para autorizar las tarifas del expediente,  

al no encontrarse incluidos a autorización preceptiva según el anexo 2 del citado Real 
Decreto. 

       SEXTO.-  Conforme el articulo 22 de la Ley 7/85 reguladora de las Bases del Régimen 
Local, modificada por la Ley 57/2003, corresponde al Pleno de la Corporación, la aprobación 
de las tarifas, a percibir de los usuarios por la Sociedad explotadora de la concesión. 

        Es cuanto tiene el honor de informar a la Corporación municipal. 

RELACIÓN DE IRREGULARIDADES 
Tarifas. 

1.- La propuesta es de la empresa concesionaria, a su criterio. Cuando los límites de dichos 
precios deberían haberse incluido en el pliego de condiciones. 

2.- El acuerdo de tarifario de 30 de marzo de 2005, pone en inminente riesgo de quiebra a 
las empresas concesionarias de líneas de autobús, con  50 € por entrada/salida de autobús. 

3.- Los mínimos de ingresos de la zona comercial deberían haberse fijado en los pliegos de 
licitación. 

4.- Al ser tasas y no precios privados, precisa un trámite específico, con aprobación de una 
ordenanza fiscal al efecto. Con los siguientes trámites: 

� Aprobación inicial por el pleno. 

� Información pública. 

� Audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 30 días, para la 
presentación de reclamaciones y sugerencias. 

� Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias dentro del plazo. 

� Aprobación definitiva por el Pleno. 

5.- No existe ninguna memoria económica para dar base a los 50 € para la carga/descarga 
del autobús regular, por ejemplo. 

6.- Las tarifas que abonen los usuarios por la utilización de las obras públicas serán fijadas 
por el órgano de contratación en el órgano de contratación. 

NOTA: el informe de intervención de fecha 25-7-2012 en relación a las tarifas indica el 
siguiente contenido: “… Las tarifas aprobadas en el Pleno de 30/03/2005 no se ajustan a lo 
dispuesto en el artículo 17 del Pliego de CEAP” 

AMPLIACIÓN DE ENCOMIENDA 
 

El pasado 30 de marzo de 2005, en el Pleno del Ayuntamiento de Eivissa, se aprobó 
la ampliación de la encomienda a IMVISA con la adscripción de subsuelo destinado a 
aparcamientos en el Centro de Transferencia Intermodal y de Servicios (CETIS). 
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1.- Proposta d'ampliació d'encàrrec de gestió a IMVISA,  referent al CETIS : 

 Donat compte de la proposta d'ampliació de l'encomana de gestió efectuada per aquest 
Ple en sessió extraordinària de data 22 de desembre de 2003, del tenor literal següent: 

"PROPUESTA AL PLENO DE AMPLIACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN 

1º.- El Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 22 de diciembre de 2003 acordó encargar 
a la sociedad municipal IMVISA la ejecución de las previsiones del planeamiento urbanístico 
relativas a la parcela EL del sector 5, estableciendo en el apartado segundo del referido 
acuerdo que para la ejecución del encargo se autorizaba el aprovechamiento privativo en 
régimen de concesión de la citada parcela, manteniendo el Ayuantamiento en todo caso la 
titularidad del terreno. 

2º.- En el concurso promovido por IMVISA para adjudicar la concesión de obra pública del 
proyecto, construcción y explotación del CETIS, se presentó una única oferta por la 
agrupación de empresas SAGALES CETIS, que fue objeto de adjudicación por el Consejo de 
IMVISA en sesión de 25 de noviembre de 2004, previos los informes emitidos por los 
Servicios Técnicos municipales e informe jurídico del Secretario del Consejo. 

3º.- Como consecuencia del interés municipal de aumentar el número de plazas de 
aparcamiento público de esta concesión se exigió un mínimo de 500 plazas y como quiera 
que con arreglo a las limitaciones establecidas en el planeamiento municipal no resultaba 
posible establecer más de dos plantas subterráneas, se planteó por el licitador destinar 
exclusivamente a aparcamientos parte del subsuelo de la parcela municipal de la C/ 
Canarias entre C/ Vicente Serra y C/ Sant Cristofol y los viales adyacentes de dominio 
público, concretamente de las calles Canarias y Sant Cristofol, según se detalla en la parte 
grafiada en rojo en los planos adjuntos. 

4º.- A la vista de lo anterior se propone que por el Pleno del Ayuntamiento se acuerde 
ampliar la encomienda de gestión autorizando a la empresa IMVISA para el aprovechamiento 
en régimen de concesión del subsuelo indicado. 

Eivissa, 29 de marzo de 2.005. Fdo. Gerente de Imvisa". 

Vistos els informes emesos per Secretaria i per l'Arquitecte, del tenor literal següent: 

"ASUNTO: AMPLIACIÓN DE LA ENCOMIENDA A IMVISA EFECTU ADA POR EL PLENO 
DE 22 DE DICIEMBRE DE 2003, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 
CENTRO DE TRANSFERENCIA INTERMODAL Y DE SERVICIOS ( CETIS). 

 Vista la propuesta de fecha 29 de marzo de 2.005, efectuada por el Gerente de la 
empresa municipal IMVISA en la que, justificado en la necesidad de dotar de más 
aparcamientos la parcela objeto de concesión, y a propuesta de la entidad adjudicataria, se 
propone ampliar la encomienda efectuada a IMVISA por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 
22 de diciembre de 2.003, de autorización del aprovechamiento privativo de la parcela EL del 
Sector 5 del P.G.O.U., a parte del subsuelo de la vía pública de las calles Canarias y Sant 
Cristòfol, adyacentes a dicha parcela. 

 También se autorizaba a la sociedad municipal a que pudiera practicar las operaciones 
registrales de agrupación, segregación o las que fueran necesarias para identificar las fincas. 
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 Sin perjuicio de lo informado por esta Secretaría en fecha 17 de diciembre de 2003, 
emitido con ocasión de dicho acuerdo, se informa de lo siguiente: 

 Los datos identificativos de la porción de subsuelo a ceder figuran en el informe de esta 
fecha redactado por el Arquitecto contratado por este Ayuntamiento, que obra en el 
expediente. 

 Del mismo se desprende que el uso de aparcamiento público subterráneo está permitido 
por el plan. 

 Desde el punto de vista demanial, no se modifica la naturaleza jurídica del bien, así como 
tampoco su destino, el estar éste previsto en el plan. 

 Procede por tanto acordar sobre la ampliación solicitada, consistente en la adscripción a 
IMVISA, que lo hará en calidad de fiduciaria, de la porción de subsuelo a uso de 
aparcamiento público de Centro de Transferencia Intermodal y de Servicios para a su vez 
adscribirlo a la concesión otorgada. 

 La sociedad municipal deberá practicar las operaciones registrales necesarias para la 
segregación y posterior agrupación de dicho terreno al aparcamiento que se construya. 

 De lo que tengo el honor de informar en Eivissa a veintinueve de marzo de dos mil cinco. 
LA SECRETARIA-ACCTAL." 

"INFORME URBANISTICO sobre la adscripción de una porción de subsuelo de los viales 
públicos Calles Canarias, Sant Cristofol y el Espacio Libre PL-2 para aparcamiento público 
del CETIS, según proyecto presentado por la empresa Sagales-Cetis para la concesión de 
obra pública del Proyecto de Construcción y Explotación del Centro de Transferencia 
Intermodal y de Servicios. 

En virtud de lo establecido en el art. 6.5.41 y siguientes del Plan General vigente, el uso de 
aparcamiento público subterráneo en espacios públicos es admisible. El area afectada bajo 
los viales y espacios libres mencionados se ubica en la confluencia de las Calles Sant 
Cristofol y Canarias tiene unos 6,00 m. de profundidad, dos plantas bajo rasante y ocupa una 
superficie aproximada de 5.565m2. Viene perfectamente delimitada en el Proyecto redactado 
por la empresa adjudicataria, nº de registro de entrada en IMVISA nº 5 de 28 de enero de 
2005, visado en el Colegio de Ingenieros de Caminos de Cataluña con el nº 19401 de fecha 
26 de enero de 2005. Eivissa a 29 de marzo de 2005. Fdo. Arquitecto.". 

Dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda. 

A proposta del del grup popular, i considerant que el que compet al ple municipal en aquest 
punt és acordar sobre l'adscripció del terreny, i que haurà de ser la societat municipal qui 
acordi el que consideri adient sobre la concessió adjudicada, per unanimitat s'acorda: 

Primer .- Adscriure a la societat municipal IMVISA, en qualitat de fiduciària de l'Ajuntament la 
porció de subsòl situada sota els vials i espais lliures en la confluència dels carrers Sant 
Cristòfol i Canàries, segons figuren descrits a l'Informe de l'Arquitecte, i per a l'ús 
d'aparcament públic del Centre de Transferència Intermodal i de Serveis, per a la seua 
adscripció, en el seu cas, per part d'IMVISA a la concessió atorgada. 

 La societat municipal haurà d'efectuar les operaciones registrals adients per a la 
segregació i posterior agrupació dels mencionats terrenys. 
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Segon .- Facultar l'Alcalde per dictar quantes resolucions siguin necessàries en ordre a 
l'execució d'aquest acord. 

 

RELACIÓN DE IRREGULARIDADES 
Ampliación del subsuelo para la construcción de apa rcamientos. 

1.- Se acuerda la adscripción a IMVISA del subsuelo en calidad de fiduciaria (es aquella 
persona física o moral encargada de un fideicomiso y de la propiedad de los bienes que lo 
integran, a solicitud de un fideicomitente y en beneficio de un tercero, sea este fideicomisario 
o beneficiario) para uso de aparcamiento público, para su adscripción a la concesión 
otorgada, facultándose para su segregación y posterior agrupación; no obstante, no se 
constata ninguna referencia a las condiciones de explotación de estos bienes. 

2.- Se utiliza el subsuelo para la construcción de aparcamientos por un total de 15.544 mts2 
de ocupación total de suelo público. Inicialmente se ocupó una parcela en el sector 5 de 
8.163 mts2, que se amplía en aproximadamente 5.565 mts2 distribuidos en 2 plantas bajo 
rasante que constituyen claramente un importe mayor del 10 % en los que establece la 
normativa vigente al tiempo - con lo que se debía haber licitado - como preceptivos diversos 
informes y un determinado procedimiento que nada tiene que ver con lo efectuado.  

3.- Se amplia la encomienda y no consta que el Ayuntamiento obtenga ningún beneficio con 
esta ampliación, ni en número de aparcamientos ni en mts2 de oficinas, es decir, se amplía 
únicamente en beneficio del concesionario, sin que el Ayuntamiento reciba ningún tipo de 
contraprestación a cambio de esta cesión de uso de bien demanial, aparte de su 
construcción. 

4.- Al construirse aparcamientos que no tienen la consideración de servicio público. Por lo 
que deben ser objeto de otro tipo de contrato: se debió licitar un contrato de obra pública, 
efectuando una licitación independiente, y no un contrato de concesión de obra pública. 

NOTA: Esta modificación del contrato requería informe de la CCAA. 

5.- Se certifica finalmente como superficie real 7.381,70 mts2, cuando la ampliación de la 
encomienda efectuada y aprobada el 30/03/2005, es de 5.565 mts2. con una diferencia de 
1816,7 mts2.   

 

TORRE II 
 

El pasado 17 de diciembre de 2008, en el Pleno del Ayuntamiento de Eivissa, se 
aprobó la subrogación en el contrato firmado por IMVISA para la adquisición del derecho de 
uso de la torre II del CETIS. 

 

3r. Acords relatius a l’adquisició del dret d’ús de  l’Edifici II del CETIS:  
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Donat compte de la proposta de subrogació per part de l’Ajuntament d’Eivissa al 
contracte signat entre la Societat gestora CETIS SA i IMVISA del tenor literal següent: 

“ASUNTO: PROPUESTA DE SUBROGACIÓN POR PARTE DEL AJU NTAMENT DE 
EIVISSA EN EL CONTRATO FIRMADO ENTRE LA SOCIEDAD GE STORA CETIS S.A. 
E INICIATIVAS MUNICIPALES DE VILA S.A. (IMVISA) EN EL QUE SE PROCEDE A 
LA ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE USO Y DISFRUTE POR UN  PLAZO DE 40 
AÑOS DE LA TORRE II DEL CETIS, DE ACUERDO CON LA ES TIPULACIÓN 
QUINTA DEL CONTRATO DE NOVACIÓN DE FECHA 12 DE SEPT IEMBRE DE 2008 

El Pleno del Ajuntament de Eivissa, en sesión celebrada en fecha 30 de Mayo de 2006 
autorizó a la sociedad IMVISA la adquisición del uso privativo del bloque de edificación 
denominado Torre II, en el CETIS, asumiendo el compromiso de arrendar el referido 
edificio a los fines expresados de ubicación de dependencias municipales. En dicho 
Acuerdo ya se motivaba la necesidad de contar con este espacio, así como de la 
idoneidad de la citada edificación. 

Según el contrato privado suscrito entre la Sociedad IMVISA y la Sociedad gestora 
CETIS S.L, actual concesionario de este servicio, de fecha 12 de septiembre de 2.008, se 
valoró el mencionado bloque de edificación nº 1 (Torre II), con una superficie total 
construida de 2.974,89 m2, por un importe total de 5.423.773,30 euros, más el IVA 
correspondiente al tipo del 16%, (867.803,73 euros). Este precio se obtiene de un 
precio acordado inicialmente de 1.625 euros/m2, más la cantidad de 679.114,55 euros 
correspondientes al precio acordado por las mejoras y ampliación de unidades de obra 
de acabados e instalaciones. En la estipulación quinta del contrato se establece la 
posibilidad de que IMVISA puede autorizar ceder los derechos al Ajuntament, subrogándose 
éste directamente en el contrato. 

Por parte de este concejal se ha solicitado informe a los Servicios Económicos 
municipales a los efectos de decidir si era más interesante desde el punto de vista 
económico realizar esta operación bien por el propio Ajuntament, financiándolo con la 
solicitud de un préstamo hipotecario a una entidad financiera, o bien a través de la 
Sociedad IMVISA quien cobraría un alquiler al Ajuntament para poder sufragar las cuotas 
financieras necesarias para su financiación. Una vez analizadas las dos opciones los 
Servicios Económicos municipales se han manifestado a favor de la compra por parte del 
Ajuntament, al poder obtener este en mejores condiciones financieras que la empresa 
pública IMVISA. 

Recordar también que ya en el contrato firmado en fecha 30 de junio de 2006 se 
acompañaba una tasación que confirmaba el precio de 1.625 euros/m2, precio que se ha 
mantenido en el contrato de 12 de septiembre de 2008. Por tanto, el precio final de 
5.423.773,30 Euros, más el IVA del 16%, viene de a) aplicar el precio acordado de 
1.625 euros/m2 a los 2.919,79 m2 de la Torre II y b) añadir los 679.114,55 euros 
correspondientes al precio acordado por las mejoras y ampliación de unidades de obra 
de acabados e instalaciones. Todas las mejoras han sido introducidas a propuesta de 
los servicios técnicos municipales. Asimismo, han sido técnicos municipales los que han 
hecho las mediciones y la valoraciones de cada una de las mejoras introducidas. 

Por todo ello, por parte de este Concejal se propone al Pleno la aprobación de la 
siguiente propuesta: 

PROPUESTA DE ACUERDO 
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1.- El Ajuntament de Eivissa se dirigirá a IMVISA con el fin de solicitar que 
autorice la cesión del derecho de uso y disfrute de la Torre II del CETIS a favor del 
Ajuntament conforme a la estipulación quinta del contrato de novación de fecha 12 de 
septiembre de 2008. 

2.- Se aprueba que se inicien todos los trámites necesarios para que el 
Ajuntament de Eivissa pueda subrogarse este contrato, así como preveer su 
adquisición y financiación en el presupuesto 2009 mediante un préstamo hipotecario con 
una entidad financiera. 

 

RELACIÓN DE IRREGULARIDADES 
Torre II. 

1.- El Ayuntamiento adquirió el uso de la torre II sin efectuar licitación alguna. 

2.- IMVISA únicamente propone esta opción, diciendo que es idónea. 

3.- El coste de la torre (sin intereses) asciende a 6.291.577,03 €, superando incluso el 
importe inicial de la licitación total de toda la estación de 5.973.554,27 €. En cambio, en una 
tasación se establece su valor de reemplazamiento bruto en 2.712.908 €, para una superficie 
construida de 2.860,99 m2. 

4.- No existe informe jurídico que avale el nuevo contrato. 

5.- No existe informe de intervención respecto el nuevo contrato, con la excusa de que es un 
contrato de IMVISA. 

6.- La concesionaria obtiene un crédito de un banco con la garantía del propio ayuntamiento 
a través de una cláusula de cesión de derecho de IMVISA. O sea, se le otorga un préstamo 
al promotor para construir la torre II, avalado por el propio Ayuntamiento. 

7.- Precio. El precio inicial que valoró IMVISA, era de 601 €/mts2. UN TOTAL DE 1.202.024 € 

 La concesionaria lo valora el 30/06/2006 en 1.625 € mts2, al haberse así acordado en 
Pleno de fecha 30/05/2006.  

Finalmente, se abona 2.155 mt2 IVA incluido (modificación de contrato de 
12/09/2008), incremento en 787.772,97 € por ampliaciones y mejoras del proyecto, 
justificado en los acabados que necesitaban las oficinas. Por menos de lo que se abona, se 
podría haber construido la estación de autobuses y las oficinas municipales. Se ha dado 
cuenta. Se valora en 600 €/mts2 y se pagan 2155.  

8.- No se cuestiona una comparativa entre alquilar el edificio o comprar a 40 años. El 
Ayuntamiento paga la construcción de la torre. 

 

MODIFICACIÓN TARIFAS 
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El pasado 17 de diciembre de 2008, en el Pleno del Ayuntamiento de Eivissa, se 
aprobó la propusubrogación en el contrato firmado por IMVISA para la adquisición del 
derecho de uso de la torre II del CETIS. 

El pasado 28 de febrero de 2013, en el Pleno del Ayuntamiento de Eivissa, se aprobó 
con carácter de urgencia, el siguiente acuerdo “Propuesta de aprobación de tarifas del 
Centro Intermodal y de Servicios (CETIS). 

2n. Aprovació de les tarifes del Centre Intermodal de Serveis (CETIS): Donat compte de 

la proposta d'acord, del tenor literal següent: 

"Expediente: Propuesta de aprobación de tarifas del Centro Intermodal y de Servicios 
(CETIS) presentada por el concesionario el 21 de febrero de 2013 (n° registro de entrada 
4106) 

PROPUESTA DE ACUERDO 

En relación con el asunto referenciado, con arreglo a las atribuciones delegadas 
por la Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, propongo al Pleno que previa declaración de la 
urgencia se ratifique la inclusión en el orden del día la "Propuesta de aprobación de 
tarifas del Centro Intermodal y de Servicios (CETIS) presentada por el concesionario el 
21 de febrero de 2013 (n° registro de entrada 4106) . 

La Comisión de Hacienda y Administración Municipal fue convocada el día 19 de 
febrero de 2013 para su celebración el día 22 del mismo mes, si bien con fecha 21 de 
febrero de 2013, se presentó escrito de la Sociedad Gestora CETIS, en la que se 
solicitaba la aprobación de las tarifas para el Centro de Transferencias Intermodal y de 
Servicios (CETIS). 

El asunto no pudo incluirse en el orden del día de la citada Comisión, no obstante se 
estima necesario proceder a la apertura de la estación de autobuses, y no demorar su 
aprobación hasta la celebración del Pleno ordinario del mes de marzo 

Por todo lo anterior se propone la inclusión en el orden del día del Pleno del mes 
de febrero, previa declaración de su urgencia y la adopción por urgencia el siguiente 
ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar las tarifas del Centro Intermodal y de Servicios (CETIS) 
que se relacionan a continuación, conforme al escrito presentado por el concesionario el 
día 21 de febrero de 2013: 

SUPLEMENTO BILLETE POR PASAJERO EUROS/UNIDAD 

TARIFA POR PASAJERO REGULAR 0,05 € 

AUTOBÚS REGULAR, CARGA Y DESCARGA 5,00 € 

TARIFA POR PASAJERO DISCRECIONAL 0,05 € 

AUTOBÚS DISCRECIONAL Y URBANO CARGA Y DESCARGA 8,00 € 

SEGUNDO.- Notificar a la Sociedad Gestora Cetis S.L., al Consell Insular 
d'Eivissa y a las compañías de transporte urbano e interurbano que operan en la Isla de 
Ibiza. 

RELACIÓN DE IRREGULARIDADES 
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Entre otras:  

1.- La propuesta de la concesionaria en relación a la aportación del transporte regular a la 
generación de ingresos de la estación varía sustancialmente de la oferta en licitación.  

2.- Que al revisar las tarifas, debe tenerse en cuenta el desequilibrio voluntario de la 
concesión, al descapitalizarse la misma, ya que no se incluyeron los ingresos propios de la 
zona comercial. 

Eivissa, a 21 de Febrero de 2016 

Antonio Villalonga Juan” 

 
Intervencions: 
 
Sr. Villalonga:  El motiu de la moció és preguntar a l’equip de govern sobre un informe, que 
aquest Ple va acordar el 25 de setembre de 2014, que s’elaborés en relació a una sèrie 
d’irregularitats que el seu grup havia denunciat, sobre acords plenaris que tenien relació amb 
els CETIS. Els acords són els de l’encomana a imvisa on hi ha 18 irregularitats. L’acord 
d’aprovació de tarifes de 30 de març de 2005 on hi ha 6 irregularitats. A l’acord de Ple del 
mateix dia s’amplia l’encomana a Imvisa i hi ha  5 irregularitats.  
El 17 de desembre de 2008, a l’acord d’adquisició de l’us de la torre 2 hi ha  8 irregularitats i 
el 28 de febrer de 2013 , el de revissió de tarifes, on hi ha 2 irregularitats més.  
 
Es va encarregar en el Ple, i ja han passat 18 mesos, que els serveis d’Intervenció i 
Secretaria fessin un informe i exliquessin si hi havia les irregularitats, perquè evidenment un 
equip d’un advocat i set voluntaris més es pot equivocar.  
 
Quan explicaran aquestes irregularitats? 
 
Sr. Molina:  Hauria de parlar de presumptes irregularitats. A l’any 2014 hi ha un acord 
plenari, que el grup PSOE-Pacte no va votar, en el qual es demana a la Secretaria de la casa 
que faci una sèrie d’informes, per a posteriorment recusar a la Secretaria. L’hi  demana a la 
Secretaria que informi sobre alguna cosa i després s’assegura que no pugui informar.  
Després d’això fa una cosa, que segurament l’hauria d’haver fet el primer dia, que es portar a 
Fiscalia determinat document, i la Fiscalia decideix investigar. Tota la documentació que ha 
aportat en aquesta moció està a Fiscalia, i aquesta està investigant coses que passaren en 
el 2004, en el 2005, en el 2006, coses que no formen part de les seves preocupacions 
quotidianes que es preocupa més de quan obrirà l’estació d’autobusos. Espera que prompta 
puguin tenir bones notícies. 
Té tot el dret del món a dubtar del que vulgui, a buscar interpretacions, conspiracions,... El 
que no farà és arrastrar en aquest camí a l’equip de govern, perquè no està per a això. 
Li demana prudència i que no afirmi allò del que no està en condicions d’afirmar, i paciència. 
Deixi que la Fiscalia treballi. 
 
Sr. Villalonga:  Hi ha un acord Plenari que estan obligats a complir. La Secretaria i la 
Intervenció estan obligades. Una cosa és recusar a una persona, i l’altra que el departament 
de Secretaria informi o deixi d’informar, perquè aquest Ajuntament té més juristes que poden 
informar. 
El Sr. Molina frivolitza amb aquesta qüestió que és molt seriosa. L’Ajuntament ha perdut molt 
diners i no els interessa, potser perquè algú que vostè coneix està ficat en el tema.  
Ha presentat 39 irregularitats relacionades amb 5 acords plenaris, que seran presumptes 
quan l’equip de govern li demostri el contrari. Vostès ho tapen tot amb l’alfombra.  
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Hi ha qüestions que són de Fiscalia, i altres que són de l’Ajuntament, i en aquest cas és un 
acord plenari de l’Ajuntament per repassar el que va fer l’Ajuntament. En el seu moment 
l’invitaren a anar a la Fiscalia, després el dia que hi va anar estaven enfadats, perquè li varen 
dir que ho podrien haver discutit aquí. Hi pot haver irregularitats que poden no ser penals 
sinó administratives. Demana una aclaració i el Ple ho va demanar. A què esperen? 
La lluita contra la corrupció no els preocupa i que aclarin les coses tampoc. L’Ajuntament ha 
perdut en el Cetis molts diners i no els hi preocupa. Si consideren que és incorrecte el que 
diu, l’ hi ha de dir en què s’equivoquen. 
 
Sr. Molina:  Si hi ha irregularitats penals les detectarà la Fiscalia i si hi ha irregularitats 
administratives vagi al Tribunal del Contenciós, que és el canal en el qual es dirimeixen les 
irregularitats administratives. 
No posaran a treballar els serveis jurídics i econòmics de la casa, a buscar fantasmes.  
Segurament hi ha temes molt més importants en aquesta casa per dedicar-los temps. 
Vol aclarar que tot el complex del CETIS és una concessió i dins d’un període de temps 
determinat tot aquest espai revertirà a l’Ajuntament. Aquest projecte tenia una sèrie 
d’objectius que, per desgracia, encara no estan complerts, un dels quals és tenir l’estació 
d’autobusos que necessita aquesta ciutat.  
Si demà, pel motiu que sigui, resulta que el Sr. Villalonga té raó, i es declaren nuls de ple 
dret tots els acords, l’Ajuntament seria propietari de tot allò que està en el complex CETIS, 
amb la qual cosa l’Ajuntament no ha perdut res.  
 
 
8è. Precs i preguntes : 
 
8.1.- Sra. Marí:  Li agradaria que les preguntes que queden pendents d’un Ple, es 
contestessin en el Ple següent. 
Precs: 1. Demana que els tècnics municipals vagin a veure que passa al Passeig Marítim, 
perquè s’enfonsa la vorera. 
2. Demana que desaparegui del Gestiona com a presidenta en funcions. 
3. Demana que algú passi pels jardins d’es Pratet perquè s’arreglin. 
 
8.2.- Sr. Tur Ripoll:  Pregunta: 1. El Sr. Molina va firmar un Decret concedint una subvenció a 
l’associació esportiva insular de tir olímpic, perquè no el va firmar el regidor delegat 
d’Esports? Perquè no ha passat pel Patronat? 
 
8.3.- Sr. Varela de Limia:  Preguntes: 1. Quins avanços s’han fet per a la contractació per 
elaborar les noves RTP? 
2. Quins avanços s’han fet per regular el control horari del personal de l’Ajuntament? 
 
8.4.- Sr. Villalonga:  Preguntes: 1. Quins grups municipals presentaren, en el Ple del passat 
del 28 de gener, la moció del TTIP? 
2. Sota quina normativa no concediran llicències d’activitat a l’edifici d’es Martell? 
Torna a demanar si poden pintar la línia groga de l’Avda. Santa Eulària cantonada Joan 
Castelló. 
3. Quines accions prendran davant la denuncia d’un ciutadà, sobre la ingesta d’alcohol d’un 
policia local en hores de servei? 
4. Quan disposaran de les Actes del Consell d’Alcaldes? 
 
Sr. Molina:  Contesta a la pregunta del Sr. Tur. No l’hi consta. Mirarà del que es tracta. 
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Sra. Interventora:  Era una despesa per les pràctiques de tir de la policia. 
 
Sra. Garcia:  Sobre el prec de la Sra. Marí. Li agraeix que li digui el tema dels jardins. Fa un 
mes varen podar tots els arbres de la zona, però passaran per allí per veure com està. 
 
Sr. Ruiz:  Contesta a la pregunta 4 del regidor Sr. Villalonga. Han fet la consulta, i és el propi 
Consell d’Alcaldes que ha de decidir. El seu Reglament diu que no són públiques, però en el 
proper Consell d’Alcaldes demanarà siguin així, per satisfer al Sr. Villalonga. 
Ara es contestaran les preguntes formulades amb quaranta-vuit hores d’antelació a la 
celebració d’aquest ple. 
 
8.5- Pregunta escrita de la portaveu del grup municipal Popular, Sra. Marí, del tenor literal 
següent: 
 
“VIRGINIA MARÍ RENNESSON, portaveu del Grup Municipal Popular, a l'empara de 
l'establert en l'article 97.7 del Reial decret 2568/1986 pel qual s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per a la 
propera sessió plenària del dia 25 de febrer de 2016, la següent 

 
PREGUNTA 

 
En quina situació administrativa es troben les instal·lacions de safareig de cotxes situades al 
carrer Felipe II, 29 Baixos? Han estat autoritzades per l'Ajuntament d'Eivissa la senyalització 
horitzontal i les marques vials de prohibit estacionar davant aquesta instal·lació? En aquest 
últim cas, còpia de les autoritzacions expedides i dels preceptius informes emesos a tal 
efecte. 

 
Eivissa, a 22 de febrer de 2016 
Sgt. Virginia Marí Rennesson 

Portaveu del Grup Municipal Popular 
Ajuntament de Eivissa” 

 
Contestació verbal del regidor Sr. Hinojo. Han estat investigant, a partir d’aquesta pregunta. 
Varen enviar a la policia, els hi va demanar els permisos i tenen dos guals de 5 metres, de 8 
del matí a 8 de la tarda. Varen demanar una ampliació i de moment se’ls hi va denegar. 
Segueixen investigant i li remetran tota la documentació, l’actuació de la policia, les 
llicències, i la denegació. Si troben alguna irregularitat també els informaran. 
 
Sra. Marí:  Segons els vesins, creuen que l’autorització que se’ls hi va donar, no es correspon 
amb el que hi ha. 
 
8.6.- Pregunta escrita de la portaveu del grup municipal Popular, Sra. Marí, del tenor literal 
següent: 
 
“VIRGINIA MARÍ RENNESSON, portaveu del Grup Municipal Popular, a l'empara de 
l'establert en l'article 97.7 del Reial decret 2568/1986 pel qual s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per a la 
propera sessió plenària del dia 25 de febrer de 2016, la següent 

 
PREGUNTA 
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Com és conegut, existeix un problema de climatització a les Torres I i II de l’edifici Cetis. Fa 
ja mesos, aquest problema es va posar en coneixement de l’enginyer del Departament 
d’Obres que, pel que sembla, ha elaborat un projecte per solucionar-ho i s’està iniciant el 
procediment per contractar les obres que milloraran la climatització de l’edifici. 
 
En aquest sentit, s’ha avaluat amb caràcter previ la situació energètica d’aquests edificis 
municipals? Quines mesures d’eficiència energètica ha adoptat o té previst adoptar 
l’Ajuntament en equipaments municipals? Està previst realitzar les fitxes de mesures de 
millora d’estalvi energètic en les instal·lacions municipals. 
 

Eivissa, a 22 de febrer de 2016 
Sgt. Virginia Marí Rennesson 

Portaveu del Grup Municipal Popular 
Ajuntament de Eivissa” 

 
Contestació escrita de la regidora de Recursos Humans, Sra. Sánchez, del tenor literal 
següent: 
 
“Que mediante escrito de fecha 22 de febrero de 2016, y en virtud de lo establecido en el 
art.97.7 del Real Decreto 2568/1986, el grupo popular nos realiza la siguiente pregunta, en 
relación con los edificios municipales, "si se ha evaluado con carácter previo la situación 
energética de éstos, qué medidas de eficiencia energética ha adoptado o tiene previsto 
adoptar, y por último, si está previsto realizar fichas de medidas de mejora de ahorro 
energético". 
 
Que en virtud de esta solicitud y mediante el presente escrito venimos a contestar lo 
siguiente: 
 
Que dado que los problemas con el sistema de climatización de las dos torres del edificio 
Cetis, es ya histórico, hemos iniciado el plan de eficiencia energética en este edificio por 
considerarlo urgente y prioritario. 
 
Para ello se ha elaborado un proyecto de reforma del sistema climatización, que nos 
permitirá obtener la certificación energética de dicho edificio y que posiblemente esté 
implantado, en un plazo de 3 meses. 
 
Que respecto del resto de edificios municipales, se procederá del mismo modo, ya que hasta 
el momento ningún edificio público tenía esta Certificación. 
 
Y para que así conste, 
 
En Ibiza a 24 de febrero de 2016 
Estefanía Torres Sanchez 
Concejala de Recursos Humanos y  
Seguridad Ciudadana.” 
 
8.7.- Pregunta escrita de la portaveu del grup municipal Popular, Sra. Marí, del tenor literal 
següent: 
 
“VIRGINIA MARÍ RENNESSON, portaveu del Grup Municipal Popular, a l'empara de 
l'establert en l'article 97.7 del Reial decret 2568/1986 pel qual s'aprova el Reglament 
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d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per a la 
propera sessió plenària del dia 25 de febrer de 2016, la següent 

 
PREGUNTA 

 
Quines inversions es realitzaran al llarg de 2016 en matèria esportiva? 
 

Eivissa, a 22 de febrer de 2016 
Sgt. Virginia Marí Rennesson 

Portaveu del Grup Municipal Popular 
Ajuntament de Eivissa” 

 
Contestació escrita del Tinent d’Alcalde Sr. Molina, del tenor literal següent: 
 
“En relació a la seva sol·licitud de 22 de febrer de 2016 sobre les inversions que es 
desenvoluparan durant el 2016 en matèria esportiva, els hi informem que es realitzaran: 
 
 · Millores a l’escola municipal de vela. 
 · Reparacions en la graderia de l’estadi de Can Misses i eliminació de filtracions 

d’aigua en els vestuaris. 
 · Instal·lació de la il·luminació en les pistes esportives del col·legi Sa Bodega. 
 
Així com aquelles que determini el Consell de participació ciutadana que tindrà lloc el pròxim 
9 de març dins del projecte de pressupostos participatius. 
 
Alfonso Molina, 
Tinent d’Alcalde d’Hisenda i Administració Municipal. 
Eivissa, 25 de febrer de 2016” 
 
8.8.- Pregunta escrita de la portaveu del grup municipal Popular, Sra. Marí, del tenor literal 
següent: 
 
 “VIRGINIA MARÍ RENNESSON, portaveu del Grup Municipal Popular, a l'empara de 
l'establert en l'article 97.7 del Reial decret 2568/1986 pel qual s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per a la 
propera sessió plenària del dia 25 de febrer de 2016, la següent 

 
PREGUNTA 

 
En quin punt es troben les obres i quines accions a curt i mig termini van a adoptar-se per a 
la separació de les canalitzacions de pluvials i fecals en el municipi? 
 

Eivissa, a 22 de febrer de 2016 
Sgt. Virginia Marí Rennesson 

Portaveu del Grup Municipal Popular 
Ajuntament de Eivissa” 

 
Contestació escrita de la regidora de Medi Ambient, Sra. García, del tenor literal següent: 
 
“En relació a la seva sol·licitud de 22 de febrer de 2016 sobre “quin punt es troben les obres i 
quines accions a curt i mig termini van adoptar-se per a la separació de les canalitzacions de 
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pluvials i fecals del municipi” i en virtut d’aquesta i mitjançant el present escrit venim a 
contestar el següent: 
 
L’ajuntament d’Eivissa, des de l’àrea de Medi ambient i Obres té previstes les següents 
actuacions en matèria infraestructures hidràuliques i canalització d’aigües fecals i pluvials: 
 
· A curt termini (durant l’any 2016 i 2017) 
 
Separació de la xarxa unitària d’aigües del carrer Barcelona, carreró del Nord i carreró de la 
Trinitat. 
 
Separació de la xarxa unitària d’aigües del carrer de Sa Creu, carrer Riambau i carrer 
Castelar. 
 
Execució de tanc de tempestes en la rotonda de Can Misses, encreuament de l’Avinguda de 
la Pau i carrer Corona. A causa de les construccions a la zona (hospital, col·legi, 
urbanització) s’ha augmentat la impermeabilització de la zona i el flux d’aigües pluvials és 
major. 
 
Construcció de col·lector de pluvials en és Camí d’en Murtera. 
 
· A mitjà termini (a partir del 2017) 
 
Construcció de tanc de tempestes en el port d’Eivissa i adequació de l’estació de bombament 
situada en el port per augmentar la capacitat de bombament cap a la depuradora. 
 
Millora de l’estació de bombament de Talamanca i de la xarxa pluvial de la zona. 
 
Montse García, 
Regidora de Medi ambient, Salut Pública i Platges 
Eivissa, 25 de febrer de 2016” 
 
8.9.- Pregunta escrita del portaveu del grup municipal EPIC, Sr. Villalonga, del tenor literal 
següent: 
 

“PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL  
MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA,  

PARA SER CONTESTADAS EN LA PRÓXIMA SESIÓN PLENARIA.  
 

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

base al artículo 97 del RD 2568/1986 ROF. 
 

1. En relación al proyecto cultural presentado por este Ayuntamiento a FUNDATUR 
solicitando subvención para el mismo: 

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

b. ¿Qué importe ha otorgado para financiar este proyecto? 
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2. En relación a las nuevas placas descriptivas con el nombre de las calles de Dalt Vila, 
efectuadas por el artista Toniet: 

a. ¿Cuántas placas se han encargado? 

b. ¿Cuál es el precio unitario y global de las mismas? 

c. ¿A qué otros artistas se les ha pedido presupuesto para efectuar dicho 
trabajo? 

3. En relación al IMS 2016: 

a. ¿Qué técnico y cargo político han autorizado dicho evento? 

b. ¿Por qué no se realiza dicho evento en otro espacio? 

4. En relación al IMS 2015: 

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

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

 

Eivissa, a 21 de Febrero de 2016 

Fdo. Antonio Villalonga Juan” 

 
Contestacions escrites del regidor de Cultura i Patrimoni, Sr. Tur Cardona, dels tenors literals 
següents: 
 
“En relació a la sol·licitud de 21 de febrer de 2016 sobre el projecte presentat per aquest 
Ajuntament a Fundatur sol·licitant una subvenció pel mateix, se li fa saber que Fundatur 
encara no ha pres una decisió sobre quins projectes seran subvencionats, encara que el 
presentat per aquest Ajuntament anirà a la junta de la fundació, i que tampoc han decidit quin 
import serà assignat al projecte de la ciutat d’Eivissa en el cas de que li sigui concedida 
l’ajuda econòmica. 
 
José Juan Tur Cardona, 
Regidor de Cultura i Patrimoni 
Eivissa, 24 de febrer de 2016” 
 
“En relació a la sol·licitud de 21 de febrer de 2016 sobre la col·locació de plaques 
descriptives amb el nom dels carrers de Dalt Vila realitzades per l’artista Toniet, se li fa saber 
que aquest Ajuntament ha encarregat dos plaques a un preu unitari de 150 euros i que han 
estat realitzades pel mencionat artista per mantenir la unitat estilística, fet pel que no es va 
demanar pressupost a altres artistes per fer aquesta feina. 
 
José Juan Tur Cardona, 
Regidor de Cultura i Patrimoni 
Eivissa, 24 de febrer de 2016” 
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“En relació a la sol·licitud de 21 de febrer de 2016 sobre la celebració del concert de l’IMS 
d’aquest any, se li fa saber que en el moment en el que fa aquesta pregunta encara no s’ha 
autoritzat aquest event. 
 
José Juan Tur Cardona, 
Regidor de Cultura i Patrimoni 
Eivissa, 24 de febrer de 2016” 
 
“En relació a la pregunta 4 de les presentades per a la sessió de febrer li feim saber que no 
ha pogut ser preparada aquesta documentació a temps i que se li farà arribar durant els 
propers dies. 
 
Pep Tur Cardona, 
Regidor de Patrimoni 
Eivissa, 25 de febrer de 2016” 
 
Ara es fa entrega de les contestacions escrites a les preguntes pendents del Ple de gener, 
dels tenors literals següents: 
 
“En relació a la seva pregunta al ple de 28 de gener de 2016 sobre el mètode que s’ha 
utilitzat per escollir el nou responsable del Servei a domicili (SAD), l’informem que el procés 
que s’ha seguit ha estat el que donava la màxima estabilitat al servei, donada la planificació 
d’excedències i reducció de jornada laboral de la treballadora que fins el moment n’ocupava 
el lloc va traslladar al departament. 
 
Joan Ribas, 
Tinent d’Alcalde de Benestar Social i Habitatge 
Eivissa, 25 de febrer de 2016” 
 
“Respostes relatives a preguntes realitzades durant el ple ordinari del mes de gener: 
 
En relació al vostre escrit on el Sr. Tur Ripoll demana si s’ha fet cap reunió amb el SOIB per 
temes de comerç us informem del següent: 
 
1- Referent a la consulta del regidor Joan Tur Ripoll sobre reunions amb el SOIB, se li fa 
saber que estam a l’espera de confirmació de disponibilitat de la directora de Comerç i 
Empresa, Pilar Sansó, i el conseller de Treball, Comerç i Indústria del Govern Balear, Iago 
Negueruela. Aquesta reunió ja va ser programada amb anterioritat, però donada la 
cancel·lació d’un vol no va poder arribar a celebrar-se. 
 
2- Respecte a la reunió amb Air Europa com ja s’havia explicat anteriorment, es va tractar 
d’una primera presa de contacte amb Javier Cabido centrada en la manca de vols durant la 
temporada de baixa. Varen participar la regidora de Turisme i Comerç, Gloria Corral i el 
tècnic Tomàs Paris. Es va acordar fer una reunió a major escala amb el Consell d’Eivissa. 
 
3- Quant a la pregunta del regidor Alex MInchiotti sobre la col·laboració amb empreses 
privades o centres de salut se li fa saber que no hi ha cap conveni signat, però que 
l’Ajuntament col·labora en tot projecte d’iniciativa privada que resulti d’interès per a la creació 
i foment de nous productes turístics. En aquest sentit, se li fa saber que aquest projecte ha 
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de ser tractat prèviament amb PIMEEF, que considera que es tracta d’una iniciativa d’interès 
per a la ciutat i la seva economia. 
El criteri de recolzament d’aquesta iniciativa és de l’equip de govern, i per tant, de qualsevol 
dels grups polítics que el conformen. De la mateixa manera, el tinent d’alcalde Joan Ribas va 
assistir a Fitur en substitució de l’alcalde d’Eivissa i participa de les decisions consensuades i 
els projectes que posa en marxa aquest equip de govern. 
 
4- Respecte del Kit eròtic, el contingut del mateix era el següent: 
- 1 antifaç 
- 1 ploma 
- 2 sobres oli massatge 
 
Aquest kit no es va repartir com a imatge del municipi ni de forma indiscriminada, sinó que 
era un material molt específic per al públic LGTB o per difondre el turisme de cap de setmana 
romàntic per a parelles. 
 
Restam a la vostra disposició per a qualsevol dubte que tengueu. 
 
Cordialment, 
Gloria Corral Joven 
Regidora de Turisme i Comerç 
Eivissa, 24 de febrer de 2016” 
 
“Pregunta Grup Popular 
 
“S’ha mantingut alguna reunió amb el SOIB o s’ha sig nat algun conveni de formació?  
 
El mes d’octubre el Director General d’Ocupació i Economia i la Directora Insular del SOIB 
d’Eivissa varen fer una reunió amb personal tècnic i regidories de tots els municipis d’Eivissa 
i del Consell per anticipar-nos que es trauria una convocatòria dels programes SOIB 
corporacions locals per persones aturades majors de 35 anys. 
L’Ajuntament d’Eivissa ens varem presentar a aquesta convocatòria, i el pròxim 29 de febrer 
començaran a treballar 36 persones durant 6 mesos a diversos departaments municipals. 
 
Se sap l’oferta formativa del SOIB i quin part d’aq uesta oferta es pot executar a Eivissa 
amb les homologacions que hi ha als centres?  
 
Des d’Eivissa Ocupació de l’Ajuntament d’Eivissa s’organitzen diversos cursos de formació 
reconeguts amb Certificat de professionalitat o Especialitat formativa. Aquests cursos 
s’organitzen segons les convocatòries de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. 
Anualment sol haver una convocatòria de programes específics de formació adreçats 
prioritàriament a treballadores i treballadors desocupats i també una convocatòria de 
programes específics de formació adreçats a col·lectius vulnerables. 
Adjuntam fulls explicatius de la durada i temporalització dels programes específics de 
formació que s’han duit a terme des de l’Ajuntament d’Eivissa l’any 2015 i els que estan 
aprovats per aquest any 2016. 
 
Vicenta Mengual Lull 
Regidora d’Educació i Normalització Lingüística 
Eivissa, a 25 de febrer de 2016” 
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“En relació a la sol·licitud de 28 de gener de 2016 sobre la implantació d’un servei 
d’identificadors QR per a la zona de Dalt Vila per oferir informació on-line del patrimoni del 
municipi, se li fa saber que aquest sistema ha estat incorporat a l’Ajuntament a través del Pla 
de Competitivitat Turística ‘Ibiza Slow Breaks’ del Consell d’Eivissa. 
 
José Juan Tur Cardona, 
Regidor de Cultura i Patrimoni 
Eivissa, 24 de febrer de 2016” 
 
“En relació a la seva pregunta al ple de 28 de gener de 2016 sobre la moció del TTIP 
l’informem que aquesta va ser una moció presentada pel Grup Municipal Guanyem. Que surti 
la paraula PSOE al final de la moció és degut únicament a un error de transcripció. 
 
Joan Ribas, 
Tinent d’Alcalde de Benestar Social i Habitatge 
Eivissa, 25 de febrer de 2016” 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les tretze hores del dia, de la qual 
se n’estén la present Acta que consta de setanta-sis folis, que és firmada pel Sr. Alcalde i per 
mi el Secretari, que la certifico. 
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