
 

ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2016/4 El ple 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 24 / de novembre / 2016 

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

Lloc Saló de Sessions d'aquest Ajuntament 

Presidida per Rafael Ruiz González 

Secretari Joaquim Roca Mata 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

41460638X Agustín Perea Montiel SÍ

41454357P Antonio Villalonga Juan SÍ

46950402L Elena López Bonet SÍ

41451362A Estefanía Torres Sánchez SÍ

50150552H Gloria Corral Joven SÍ

19852004Z Ildefonso Molina Jiménez SÍ

41458482Q Jacobo María Varela de Limia Chorda SÍ

41441502X Joan Tur Ripoll SÍ

33941394H Joaquim Roca Mata SÍ

41450655D Jose Juan Tur Cardona SÍ

75225460G Juan Flores Jiménez SÍ

47257000G Juan José Hinojo Domene NO

41444075F Juan Ribas Ferrer SÍ

 



 

41448767F Lourdes Cardona Ribas SÍ

47256817M Maria Fajarnés Costa NO

41456040N Maria del Carmen Boned Verdera SÍ

41444981Q Maria del Carmen Fuster Ferrer SÍ

41438341T Montserrat Garcia Cuenca SÍ

52478075X Pablo Garriz Galvan SÍ

41461278Y Rafael Ruiz González SÍ

76081506J Vicenta Mengual Lull SÍ

41441690Z Virginia Marí Rennesson SÍ

46238230L Álex Minchiotti Fábregas SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Juan José Hinojo Domene:
«Raons mèdiques.»
1. Maria Fajarnés Costa:
«Raons personals»

 

 

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

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

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

Intervencions:

Sr. Villalonga: Formular una protesta perquè quan  hi ha al·lusions en els Plens, no 
se’ls cedeix la paraula per contestar a aquestes al·lusions.

Vol fer una consulta sobre l’ordre del dia, van els Decrets abans que les mocions de 
control o al revés?

Sr. Ruiz: Referent a la seua queixa, normalment sí que els hi dona la paraula però 
intentarà ser més acorat i millorar si és que no s’ha fet així.

Sra. Marí: També es vol queixar perquè a vegades ha demanat el torn de paraula per 
al·lusions i tampoc se li ha donat.

 



 

Sr. Ruiz: Creu que no és així, però intentaran millorar i estar més atents per el cas de 
que es digui el nom d’algú que no està en el debat, pugui intervenir.

Referent a l’ordre del dia són primer les mocions de control i després els Decrets.

Per  unanimitat  s’acorda  l’aprovació  de  l’Acta  de  la  sessió  anterior  núm.  10/2016, 
ordinària de data 2 d’agost.

 

2.- Expediente 16678/2016. Modificació del Reglament General d'utilització de les 
instal·lacions esportives en el municipi d'Eivissa

Favorable Tipus de votació: Ordinària

Unanimitat

S’incorpora a la sessió el Sr. Garriz.

Donat compte de la proposta del tenor literal següent:

«PROPOSTA D’ACORD

Vist l’acord adoptat per la Junta Rectora del Patronat Municipal d’Esports, a la sessió 
celebrada el  dia 4 de novembre de 2016,  en el  que es proposa la  modificació del 
Reglament General d’utilització de les instal·lacions esportives del municipi d’Eivissa. 

Vist l’informe jurídic emès amb data 14 de novembre de 2016.

Mitjançant la present i considerant convenient la modificació proposada es proposa al 
Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:

            PRIMERO.- Aprovar inicialment la modificació dels articles 4, 16, 37, 42 y 44 del 
Reglament general d’utilització de les instal·lacions esportives del municipi d’Eivissa, 
que consten a l’annex.

            SEGON.- Sotmetre a informació pública l’anterior acord durant un termini de 30 
dies,  mitjançant  l’inserció  d’anuncis  al  taulell  d’anuncis  de  l’Ajuntament  i  al  Butlletí 
Oficial de les Illes Balear. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es 
presenti cap reclamació o suggeriment, la modificació aprovada inicialment s’entendrà 
definitivament aprovada sense necessitat d’un nou acord exprés.

Eivissa.

EL REGIDOR D’ESPORTS

( Documento firmado electrónicamente al margen)»

 



 

«ANNEX

REGLAMENT GENERAL D’UTILITZACIÓ DE LES  INSTAL·LACIONS  ESPORTIVES 
EN EL MUNICIPI D’EIVISSA

Proposta de modificació dels articles 4, 16, 37, 42 i 44 del Reglament General.

Article 4 AFEGIR:

A l’empara de les Lleis 28/2005 de 26 de desembre i la 42/2010 de 30 de desembre, 
que estableixen les mesures sanitàries front al tabaquisme i reguladora de la venda, el 
subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac a l’article 7 punt 5) 
estableix el criteri pel qual es permet prohibir fumar en els llocs públics que el titular 
determina.

Llei 19/2007 de 11 de juliol, contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància 
en l’esport, que en el seu article 4t prohibeix la introducció, venda i consum de begudes 
alcohòliques i de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques.

Article 16. AFEGIR:

* Seguint la filosofia de les lleis estatals que prohibeixen fumar en els recintes públics o 
d’ús públic, es prohibeix fumar en tots els recintes esportius municipals, incloses les 
zones annexes tancades, semitancades i a l’aire lliure, a fi de seguir avançant en les 
limitacions tendents a augmentar els espais lliures de fum.

Article 37. AFEGIR:

e) Es prohibeix l’ús de gafes de busseig, aletes, matalassos neumàtics etc… excepte 
els autoritzats.

Article 42. AFEGIR:

…I els referits a les Lleis 28/2005 de 26 de desembre, al 42/2010 de 30 de desembre 
en el seu article 7 apartat 5) i la 19/2007 de 11 de juliol en el seu article 4.

- Són infraccions lleus:

e)  Fumar  i  consumir  begudes  alcohòliques,  drogues  tòxiques,  estupefaents  o 
substàncies psicotròpiques, en els recintes esportius municipals tant a l’interior com a 
l’exterior, incloses les zones annexes tancades, semitancades i a l’aire lliure.

- Són infraccions greus:

e)  Fumar  i  consumir  begudes  alcohòliques,  drogues  tòxiques,  estupefaents  o 
substàncies psicotròpiques, en els recintes esportius municipals tant a l’interior com  a 
l’exterior,  incloses las zones annexes tancades, semitancades i  a l’aire lliure. I  sent 
reincident en una primera ocasió.

- Son infraccions molt greus:

 



 

d)  Fumar  i  consumir  begudes  alcohòliques,  drogues  tòxiques,  estupefaents  o 
substàncies psicotròpiques, en els recintes esportius municipals tant a l’interior com a 
l’exterior,  incloses les zones annexes tancades, semitancades i  a l’aire lliure. I  sent 
reincident en una segona ocasió.

Article 44. AFEGIR: 

44.5. a) Les infraccions Lleus tipificades a l’art. 42 punt e) seran sancionades de 50 € a 
100 €.

b) Les infraccions Greus tipificades l’art. 42 punt e) seran sancionades de 101 € a 500 
€.

c) Les infraccions Molt Greus tipificades a l’art. 42 punt d) seran sancionades de 501 € 
a 1.000 €.”

Intervencions:

Sr. Perea: És una modificació del reglament intern de les instal·lacions. És sobre la 
prohibició de fumar en els espais oberts. Amb la llei antitabac no es podia fumar dins de 
les instal·lacions tancades, com piscines, pavellons, etc., i amb aquesta norma volen fer 
que a les instal·lacions esportives, com camps de futbol, pistes d’atletisme o pistes de 
barri, tampoc es pugui fumar. Dona les gracies a la Junta Rectora del Patronat pel seu 
vot a favor.

Sr. Villalonga: Estan a favor d’això, però només servirà si ho controlen. Què faran per 
controlar-ho?

Sr. Ruiz: Amb el tema de l’alcohol s’està fent un seguiment prou exhaustiu, i amb el 
tema del tabac evidentment serà progressiu.

3.-  Expediente  15532/2016.  Conveni  de  Col·laboració  entre  l'Institut  d'Estudis 
Baleàrics i l'Ajuntament per a l'organització de cursos de català a Eivissa dins la 
concocatòria del curs 2016-2017

Favorable Tipus de votació: Ordinària 

Unanimitat

Donat compte de la proposta del tenor literal següent:

«Proposta d’acord al Ple de la Regidoria de Normalització Lingüística per a la 
signatura  de  conveni  col·laboració  entre  l'Institut  d'Estudis  Baleàrics  i 
l'Ajuntament d'Eivissa per a l'organització de cursos de català a Eivissa dins la 
convocatòria del curs 2016-2017

 
Fets i fonaments de dret
 

 



 

1. Atès l'informe de data 21 d’octubre de 2016 del tenor literal següent: 
 
«ASSUMPTE: CONVENI COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT D'ESTUDIS 
BALEÀRICS  I  L'AJUNTAMENT  D'EIVISSA  PER  A  L'ORGANITZACIÓ  DE 
CURSOS DE CATALÀ A EIVISSA DINS LA CONVOCATÒRIA D'OCTUBRE 
2016 A GENER 2017 
El deure de l'Ajuntament d'Eivissa envers el procés de normalització lingüística 
del nostre municipi, des de l'any 1989, s'ha materialitzat en diverses actuacions 
de cara a la població en general, una de les quals ha estat l'organització de 
cursos de català per a la població adulta en col·laboració amb altres entitats, 
activitat que s'ha dut a terme de forma ininterrompuda des de fa més de vint 
anys. 
D'altra banda, l'Institut d'Estudis Baleàrics (abans COFUC), té com una de les 
seues finalitats la formació lingüística no reglada i l'avaluació de coneixements 
de llengua catalana de la cituadania de les Illes Balears. En aquest àmbit, ha de 
fomentar  l'organització  de  cursos,  seminaris,  conferències,  centres 
d'autoaprenentatge i tota classe de tècniques i estratègies formatives.
L’oferta educativa de l’aprenentatge de la llengua catalana del nostre municipi 
per a persones adultes sempre ha aspirat a arribar al major nombre possible de 
perfils  professionals i/o  personals de la  nostra  ciutadania.  A més,  no podem 
oblidar  que  la  nostra,  és  una  societat  que  rep  i  ha  rebut  una  arribada  de 
persones  nouvingudes  que  desitgen  adquirir  les  habilitats  lingüístiques  en 
llengua catalana, i precisament per això, s'ha de poder donar sortida a totes les 
necessitats d'aprenentatge sigui quin sigui el nivell de coneixements així com la 
modalitat de formació (presencial, semipresencial o recursos telemàtics).
L'IEB,  dins  l'oferta  general  de cursos que posa  a  disposició  de les diverses 
administracions, contempla la impartició de tots els nivells (A1, A2, B1, B2, C1 i 
C2), així com diverses modalitats per tal d'ajustar-se millor a les necessitats i 
possibilitats educatives del potencial alumnat.
D'altra banda, l'IEB assumeix el 50% de la despesa d'aquests cursos, cosa que 
implica  una  millora  en  la  despesa  econòmica  que  ha  d'assumir  anualment 
l'Ajuntament per atendre les necessitats educatives del municipi. Fins i tot, en el 
cas dels cursos que s'ofereixen l'Ajuntament d'Eivissa ha pogut establir el preu 
de matrícula per tal de facilitar l'aprenentatge de la llengua catalana a tot qui hi 
estigui  interessat.  Dues  qüestions  que  redunden  en  una  major  eficiència 
econòmica tant per a l'Ajuntament com per a l'alumnat que assisteixi als cursos.
Les classes dels diferents nivells, i per tal d'assolir els objectius marcats, són de 
80 hores de durada, repartides en tres sessions setmanals de dues hores per 
als cursos presencials. 

Ateses les característiques, la previsió de cursos d'octubre de 2015 a gener de 
2016 és la següent: un curs del nivell A1, un del nivell A2, un del nivell B1, un 
del nivell B2 i un del nivell C1 presencials.
L'IEB i l'Ajuntament d'Eivissa, per tant, assumeixen les despeses del cost del 
professorat,  que  són  de  19.680  €  (denou  mil  sis-cents  vuitanta  euros.  A la 
despesa del professorat, se li ha de restar l’import total de la matrícula, que s’ha 
obtingut  de  calcular  el  mínim  d’inscripció,  15  matrícules,  per  l’import 
corresponent  a cada nivell  tenint  en compte les reduccions de matrícula i  la 
devolucions que ha hagut de fer l’IEB, per la qual cosa, el cost total dels cursos 
és  de  16.680  €  (setze  mil  sis-cents  vuitanta  euros):  19.680  €  (denou  mil 
sis-cents  vuitanta  euros),  en  concepte  d’indemnitzacions  per  raó  de  servei, 
menys 3.000 € (tres mil euros), ingressats en concepte de matrícules.

 



 

D'acord amb el percentatge que correspon a l'Ajuntament, la despesa màxima 
que assumeix és de 8.340 € (vuit mil tres-cents quaranta euros) amb càrrec a la 
partida pressupostària 33401 48900, per a l’any 2017, que corresponen al 50 % 
de la despesa total.
Pel que fa a l’import total de la matrícula, les quantitats indicades anteriorment 
són una previsió, ja que no poden saber el total real (nombre exacte d’alumnes i 
si hi ha hagut alguna reducció o alguna devolució) fins ben començat el curs.
Per tot això, es fa evident la conveniència de la signatura d’aquest conveni de 
col·laboració amb l’IEB per l'organització dels cursos de català per a adults, dins 
la  convocatòria  d'octubre  de  2016,  ja  que  representen  una  referència 
consolidada  en  l’aprenentatge  de  la  llengua  catalana  a  nivell  de  Comunitat 
Autònoma».

2. Atès l’informe favorable dels Serveis Jurídics.

       3. Atès l'informe favorable de fiscalització.

       4. D'acord amb l'article 4.1d) de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del 
sector públic.
 

Per tot això, propòs al Ple d'aquest Ajuntament que adopti la següent

Resolució

1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Institut d'Estudis Baleàrics i 
aquest Ajuntament per a l'organització de cursos de català a Eivissa dins la 
convocatòria d'octubre de 2016 a gener de 2017.

 
2.  Atès  que  la  justificació  de  la  despesa  serà  una  vegada  acabats  els 
cursos, en febrer de 2017, habilitar al pressupost de 2017 de Normalització 
Lingüística la partida pressupostària 33401 48900 amb, almenys, 8.340 € 
(vuit mil tres-cents quaranta euros), per fer front a la despesa assumida. 

3.  Designar  Margalida  Torres  com a  personal  responsable  administratiu 
d'aquest expedient.

4. Delegar la signatura d'aquest conveni a l'alcalde, Rafael Ruiz González.

Eivissa, de novembre de 2016

La regidora delegada de Normalització Lingüística

Vicenta Mengual Llull»

Intervencions:

Sra.  Mengual: Cada  any  l’Ajuntament  signa  un  conveni  amb  l’Institut  d’Estudis 
Baleàrics,  per  portar  endavant  els  cursos  de  català.  A  través  d’aquest  conveni 
l’Ajuntament paga la meitat dels cost total dels cursos. Ho porten a aprovació del Ple 
perquè els cursos tenen una durada interanual.

 



 

Sr.  Villalonga: Els  cursos  els  hauria  de  fer  l’Institut  d’Estudis  Eivissencs.  La  seua 
intenció seria que aquests diners els guanyés una entitat que està a Eivissa i no una de 
Mallorca.  S’hauria  de  mirar  com es  pot  fer  perquè  en  anys  successius  ho  faci  la 
institució eivissenca.

Sr. Ruiz: L’Institut d’Estudis Baleàrics està germanat amb l’Eivissenc i estan coordinats, 
però igualment faran la gestió i ho demanaran a l’Institut d’Estudis Eivissencs.

 

4.-  Expediente  16811/2016.  Adhesió  al  Pacte  Social  contra  les  Violències 
Masclistes

Favorable Tipus de votació: Ordinària 

Unanimitat

Donat compte de la proposta del tenor literal següent:

“  EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Vista la memòria justificativa per a l’adhesió de l’Ajuntament d’Eivissa al pacte social 
contra  les  violències  masclistes,  signada  per  la  tècnica  del  casal  de  dones  de 
l’Ajuntament. 

Aquest  Pacte  Social,  està  liderat  per  l’Institut  Balear  de  la  Dona  a  través  de  la 
Conselleria de Presidència del Govern Balear. Els antecedents del qual són: 

-IV Pla Estratègic per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes, aprovat el 15 de 
maig de 2015 pel Consell de Govern, implica tot el Govern de les Illes Balears, així com 
a la resta d’administracions públiques de l’arxipèlag, i  formula unes 250 actuacions, 
estructurades en set eixos (el tercer fa referència a la violència contra la dona) amb una 
planificació d’estratègies i  actuacions concretes.  L’objectiu  principal  d’aquest  text  és 
fomentar la igualtat entre sexes a les Illes Balears, i recull les aportacions que hi han fet 
els agents socials i les entitats que treballen per promoure la igualtat entre sexes.

-Llei 11/2016, del 28 de juliol d’igualtat entre dones i homes de les Illes Balears (BOIB 
número 99 del 4 d’agost de 2016), té per objecte fer efectiu el dret a la igualtat real de  
les dones i els homes, i regular els mecanismes, dispositius, les mesures i els recursos, 
adreçats a promoure i garantir la igualtat d’oportunitats i la no discriminació per raó de 
sexe, en qualsevol dels àmbits, etapes i circumstàncies de la vida.

Aplicable a totes les administracions públiques de les Illes Balears. Dedica el Títol V a 
les violències masclistes, l’article 65 la defineix com: la manifestació de la discriminació, 
la  situació  de  desigualtat  i  les  relacions  de  poder  dels  homes  sobre  les  dones, 
s’exerceixen sobre aquestes pel fet mateix de ser dones. Comprèn qualsevol acte de 
violència per raó de sexe que tengui com a conseqüència, o que pugui tenir com a 
conseqüència, un perjudici o sofriment en la salut física, sexual o psicològica, i inclou 
les amenaces d’aquests actes, la coerció i les privacions arbitràries de la seva llibertat, 
tant si es produeixen en la vida pública com en la privada.

 



 

Els tipus de violències masclistes són: la física, la psicològica, l’econòmica, la sexual, la 
simbòlica (imatges, representacions, etc), el feminicidi i la mutilació genital femenina.

-L’11 de novembre de 2016, el  Consell  de Govern a proposta de la Conselleria de 
Presidència aprova el Pla «Mesures contra les violències masclistes 2017-2020 » per 
tal d’adoptar mesures per eradicar la violència masclista, la violència familiar i totes les 
formes d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, orientació i d’identitats 
sexuals  i  de  gènere,  per  garantir  el  dret  a  viure  sense violència.  Amb una dotació 
econòmica de 13,6 milions d’euros.

Sota  el  lema  «ReAcció»  pretén  l’adhesió  del  conjunt  de  la  societat  balear 
(administracions, empreses, ciutadania, associacions, veïnats, joves, etc) a un manifest 
per  a  la  construcció  d’un  espai  lliure  de  qualsevol  tipus  d’expressió  de  violència 
masclista,  a  través  d’un  compromís  amb  accions  concrete.  Aquestes  adhesions  i 
compromisos es vehicularan a través d’una plataforma digital que s’obrirà a partir del 
24 de novembre.

Els compromisos per part del Govern de les Illes Balears es concretaran amb un pla de 
«Mesures contra les violències masclistes 2017-2020» que implica de forma transversal 
a totes les conselleries, a través de sis línies estratègiques, amb les seves accions i 
dotació pressupostària, 

A causa de que l’Ajuntament  d’Eivissa ve realitzant  la  tasca de prevenció,  atenció, 
formació i sensibilització no només a través de la Regidoria d’Igualtat, sino que ho fa de 
forma transversal  (joves,  esports,  etc)  es  proposa  la  seva  adhesió  al  Pacte  Social 
contra les violències masclistes.

PROPOSTA D’ACORD

Considerant  imprescindible que l’Ajuntament  d’Eivissa continuï  realitzant  tasques de 
prevenció,  atenció,  formació  i  sensibilització,  no  només  a  través  de  la  Regidoria 
d’Igualtat sinó també de forma transversal (joves, esports, etc), fet que per altre lloc 
concorda amb els objectius del pacte social contra les violències masclistes, mitjançant 
el present es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.-  Aprovar  l’adhesió  de  l’Ajuntament  d’Eivissa,  al  pacte  social  contra  les 
violències masclistes que s’adjunta com a annex. 

SEGON.- Facultar a la Regidora Delegada, Maria del Carmen Boned Verdera, per a la 
realització dels tràmits necessaris per a dur a terme l’adhesió aprovada.

Eivissa
LA REGIDORA DELEGADA

(Document signat electrònicament al marge)»

Intervencions:

Sra. Boned: Aquesta adhesió ve informada per urgència per la Comissió de Benestar 
Social que varen celebrar el passat dia 17 de novembre, després de que el Govern de 
les Illes Balears presentés el dia 11 i aprovés aquest projecte de pacte social contra les 

 



 

violències masclistes amb el nom de reacció. Està liderat des de l’Institut Balear de la 
Dona.  Aquest  pacte  social  és  una  passa  més  cap  a  la  igualtat,  no  és  una  mera 
declaració institucional, i ha nascut al mateix temps que l’aprovació del pla de mesures 
contra les violències masclistes 2017-2020, amb una dotació de 13,6 milions d’euros 
que  implica  de  forma  transversal  a  totes  les  Conselleries  a  través  de  6  línies 
estratègiques per tal d’eradicar la violència masclista, la violència familiar i  totes les 
forma d’assetjament per raó de sexe, orientació, identitat sexual i  garantia al dret a 
viure sense violència.

Aquesta adhesió consisteix en signar el  manifest  i  fer complir  el  compromís de les 
accions proposades. La seua finalitat és mobilitzar i implicar totes les institucions, i per 
primera vegada també, a tota la societat d’àmbit balear, des d’empreses, associacions, 
veïnat,  joves,  administracions.  L’objectiu  de crear  una societat  implicada contra  les 
violències masclistes. Totes aquestes adhesions i compromisos es vehicularan a través 
d’una plataforma digital que es diu reaccionem.com. A continuació llegeix el manifest 
del tenor literal següent:

“MANIFEST PACTE CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

1.-  Manifestem un  contundent  rebuig  i  condemna  a  les  violències  masclistes  i  als 
fonaments de la desigualtat que la sostenen.

2.- Reconeixem les diferents formes d’exercir les violències masclistes i la diversitat de 
les persones que la pateixen.

3.- Ens comprometem a implicar-nos de forma activa en la recerca i la construcció d’un 
espai lliure de violències masclistes.

4.- Farem visible el fet que les violències masclistes no pertanyen a l’àmbit privat, sinó 
que són un problema de tota la societat, tant dels homes com de les dones.

5.- Reconeixem que les desigualtats estan arrelades en la idea de la superioritat dels 
homes sobre les dones i  en la imposició d’un únic model de ser i  de comportar-se 
segons el gènere al que pertanyem.

6.-  Donarem suport  a les dones que han patit  o pateixen violències masclistes,  tot 
respectant les seves decisions i els complexos processos on estan immerses.

7.- Exigirem a les institucions que assegurin la protecció i el suport  necessari  a les 
dones afectades i a les seves filles i fills, així com les persones que en depenguin, 
mitjançant la dotació de recursos suficients i una coordinació efectiva.

8.- Treballarem perquè les generacions futures es construeixin sobre el respecte i el 
tracte igualitari i no discriminatori per raons de sexe, d’orientació sexual o d’identitat de 
gènere.

9.- Rebutjarem les agressions masclistes i denunciarem les situacions de desigualtat i 
violència sobre les que tinguem coneixement.

10.- En definitiva, ens comprometem a construir una ciutadania respectuosa amb la 
diversitat, lliure de qualsevol tipus de violència masclista, oberta i inclusiva des d’una 
actitud proactiva.”

Donat que l’Ajuntament d’Eivissa ja ve realitzant aquesta tasca de prevenció, atenció, 

 



 

formació, sensibilització, no només des de la Regidoria d’Igualtat, sinó des de totes les 
altres àrees perquè la igualtat és transversal, i el fet de què concorda amb aquests 
objectius del pacte social contra les violències masclistes, consideren imprescindible 
que es continuï treballant amb aquesta línia, es proposa al Ple de la Corporació aprovar 
l’adhesió de l’Ajuntament d’Eivissa, al pacte social contra les violències masclistes.

Sra. Marí: És un tema molt difícil d’eradicar, estan tots per la lluita, no es fa prou pel  
que estan veient. És trist que les dones afectades cada vegada siguin més, a Balears hi 
ha  una  estadística  greu  perquè  cada  any  puja.  No  només  com a  PP sinó  com a 
persona  s’adhereix  en  tot  a  aquest  manifest  contra  la  violència  masclista,  però  no 
només a la masclista sinó a tot tipus de violència, perquè també hi ha homes que 
pateixen, nens que pateixen a l’escola, hi ha molts temes per treballar per eradicar-ho. 
Mai es farà prou per tot això.

Sr. Villalonga: Com no podia ser d’altra manera, també recolzarà aquesta proposta. 
Considera que s’ha de seguir lluitant en aquest sentit, per tenir una societat més digne i  
no tenguin aquest successos que tant avergonyien com a societat.

5.-  Expediente  16527/2016.  Conveni  de  Col·laboració  entre  l'Institut  d'Estudis 
Eivissencs i l'Ajuntament per a la realització del programa Voluntariat Lingüístic 
al municipi d'Eivissa durant el curs 2016-2017

Favorable Tipus de votació: Ordinària 

Unanimitat

Donat compte de la proposta del tenor literal següent:

«Proposta d’acord al Ple de la Regidoria de Normalització Lingüística per a la 
signatura  de  conveni  col·laboració  entre  l'Institut  d'Estudis  Eivissencs  i 
l'Ajuntament d'Eivissa per a a la realització del programa Voluntariat Lingüístic al 
municipi d’Eivissa durant el curs 2016-2017

Fets i fonaments de dret
 

1. Atès l'informe de data 24 d’octubre de 2016 del tenor literal següent: 

«ASSUMPTE:  CONVENI  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L'AJUNTAMENT 
D'EIVISSA I  L'INSTITUT D'ESTUDIS EIVISSENCS PER DUR A TERME EL 
PROGRAMA DE VOLUNTARIAT  LINGÜÍSTIC  AL MUNICIPI  D’EIVISSA DE 
NOVEMBRE DE 2016 A MAIG DE 2017
El deure de l'Ajuntament d'Eivissa envers el procés de normalització lingüística 
del nostre municipi  s'ha materialitzat en diverses actuacions de foment de la 
llengua catalana de cara a la població en general, una de les quals ha estat 
l'organització de cursos de català per a la població adulta en col·laboració amb 
altres  entitats,  així  com  campanyes  de  conscienciació  i  ús  de  la  llengua 
catalana. 

 



 

D'altra banda, l'Institut d'Estudis Eivissencs (d'ara endavant IEE), segons l’article 
2  dels  seus  estatuts,  una  de  les  seues  funcions  és  fomentar  la  cultura  en 
general i principalment la pròpia de les illes d’Eivissa i Formentera, i protegir el  
patrimoni lingüístic de les illes Pitiüses. Per aconseguir-ho, l’IEE porta a terme 
múltiples  activitats  al  llarg  de  l’any,  com  publicacions,  cursos  diversos, 
exposicions, etc. 
L’oferta educativa de l’aprenentatge de la llengua catalana del nostre municipi 
per a persones adultes sempre ha aspirat a arribar al major nombre possible de 
perfils de la nostra ciutadania. A més,  no podem oblidar que la nostra ciutat 
acull, des de fa anys, un gran nombre de població forània. Moltes d'aquestes 
persones nouvingudes desitgen adquirir  les habilitats lingüístiques en llengua 
catalana,  i  és  precisament  per  això  que  l'Ajuntament  ha  de  poder  facilitar 
aquestes necessitats d'aprenentatge amb altres eines que no siguin només les 
purament didàctiques. En aquest sentit, una experiència que ha comptat amb 
gran acceptació i  que s'ha consolidat com un eina eficaç quant a suport per 
millorar  i  agilitzar  l'aprenentatge  de  la  llengua  catalana,  és  la  del  programa 
anomenat Voluntariat Lingüístic. 
L'IEE té una àmplia experiència, a més de la impartició de cursos de català per 
a la població adulta, en l'organització i gestió de les parelles lingüístiques, base 
del programa Voluntariat Lingüístic, reprès al nostre municipi el proppassat curs 
2015-2016. Una experiència que, a més, ve avalada per la tasca realitzada en 
col·laboració amb l'Ajuntament d'Eivissa i altres ajuntaments de l'illa des de l'any 
1990.
El voluntariat lingüístic té uns objectius clars: augmentar l’ús social de la nostra 
llengua;  crear  un  marc  en  què  els  no  catalanoparlants  puguin  practicar  la 
llengua,  i  adquirir  així  seguretat  i  millorar  l’expressió  oral;  que  els 
catalanoparlants  s’avesin  a  parlar  en  català  als  nouvinguts,  i  fomentar  la 
convivència i l’intercanvi entre les diferents cultures. 

L’activitat  central  del  programa  és  fer  parelles  lingüístiques:  es  posen  en  contacte 
persones  que  parlen  català  amb  altres  que  l’han  començat  a  aprendre  i  el  volen 
practicar. Les parelles lingüístiques adquireixen el compromís de trobar-se un mínim de 
deu sessions d’una hora de durada i a parlar de temes diversos. El perfil de les parelles 
lingüístiques, per tant, obeeix a totes aquelles persones que vulguin practicar el català i 
en tenguin ja uns coneixements mínims, d’una banda, i tots els catalanoparlants que 
volen contribuir al fet que els nouvinguts adoptin la nostra llengua, la practiquin i la facin 
seva. 
L'IEE aporta la infraestructura on centralitzar la informació i assumeix les tasques de 
gestió  d'inscripcions,  difusió,  organització  i  coordinació  de  les  parelles  lingüístiques 
durant la vigència del programa durant el curs 2016-2017, un programa que s'ofereix de 
forma paral·lela a l'organització dels cursos de català al nostre municipi i que atèn la 
demanda de totes les persones que volen consolidar i agilitzar les seues competències 
orals en llengua catalana; i l'Ajuntament d'Eivissa, per tant, assumeix el cost total del 
programa que inclou les despeses d'administració, gestió i coordinació.
D'acord  amb  les  obligacions  que  s'estableixn  al  conveni,  la  despesa  màxima  que 
assumeix  l'Ajuntament  és  de  6.000  €  (sis  mil euros) amb  càrrec  a  la  partida 
pressupostària 33401 48900, per a l’any 2017. 
Per  tot  això,  es  fa  evident  la  conveniència  de  la  signatura  d’aquest  conveni  de 
col·laboració amb l’IEE per dur a terme el programa de Voluntariat Lingüístic durant el 
curs 2016-2017».

 



 

2. Atès l’informe favorable dels Serveis Jurídics.

3. Atès l'informe favorable de fiscalització.

4.  D'acord  amb  l'article  4.1d)  de  la  Llei  30/2007,  de  30  d'octubre,  de 
contractes del sector públic.

Per tot això, propòs al Ple d'aquest Ajuntament que adopti la següent

Resolució 

1.  Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Institut d'Estudis Baleàrics i 
aquest Ajuntament per a l'organització de cursos de català a Eivissa dins la 
convocatòria d'octubre de 2016 a gener de 2017, amb les modificacions 
indicades.

2. Atès  que  la  justificació  de  la  despesa  serà  una  vegada  acabats  els 
cursos, en febrer de 2017, habilitar al pressupost de 2017 de Normalització 
Lingüística la partida pressupostària 33401 22799 amb, almenys, 6.000 € 
(sis mil euros), per fer front a la despesa assumida. 

3. Designar  Margalida  Torres  com a  personal  responsable  administratiu 
d'aquest expedient.

4. Delegar la signatura d'aquest conveni a l'alcalde, Rafael Ruiz González.

Eivissa, de novembre de 2016
La regidora delegada de
Normalització Lingüística
Vicenta Mengual Llull»

Intervencions:

Sra. Mengual: Aquest conveni té com a objectiu facilitar que les persones que volen 
parlar habitualment en català tenguin l’oportunitat de fer-ho. Hi ha molta gent de dins 
del municipi i de l’illa, a la qual se l’hi adrecen en castellà i volent practicar els resulta 
difícil. És per això que signen aquest conveni, perquè persones que vulguin ensenyar a 
altres  a  parlar  i  compartir  la  llengua  oral  tenguin  aquesta  oportunitat  a  través  del  
voluntariat. És l’Institut d’Estudis qui coordina aquestes parelles lingüístiques.

Sr.  Villalonga: També  recolzaran  aquest  punt.  No  discuteix  que  l’Institut  d’Estudis 
Eivissencs sigui un entitat germana del Baleàric, però prefereix que aquestes coses 
quedin a casa.

6.- Moció que presenta el grup municipal Popular de l'Ajuntament d'Eivissa amb 
proposta d'acord sobre beneficis per  a les empreses que estiguin obertes tot 
l'any amb l'objectiu de combatre l'estacionalitat turística

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària

 



 

A favor: 8, En contra: 11, Abstencions: 0, Absents: 0

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

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

Abstencions ---

Absents ---

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT 
D'EIVISSA SOBRE PROPOSTA D'ACORD SOBRE BENEFICIS PER A LES 
EMPRESES QUE ESTIGUIN OBERTES TOT L’ANY AMB L’OBJECTIU DE 

COMBATRE L’ESTACIONALITAT TURÍSTICA

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En un estiu que ha sobrepassat mes a mes els indicadors de l'any anterior, el repte més 
proper és treure múscul també en la temporada baixa. Des de fa alguns anys, els més 
rellevants organismes públics i  privats amb competència en matèria turística, anivell 
internacional i  nacional vénen mostrant  una creixent  preocupació per aconseguir un 
turisme sostenible i consolidat. Ja l'any 2003, la Comissió de les Comunitats Europees, 
en el seu informe "Orientacions bàsiques per a la sostenibilitat del turisme europeu", 
destacava l'estacionalitat com un dels reptes del futur en el sector turístic.

L'anàlisi  de les estadístiques ens permet observar que se segueix produint una alta 

 



 

concentració de turistes durant  el  tercer trimestre de l'any,  sent  aquest  el  de major 
afluència a causa de la forta dependència del segment de sol i platja. Així, durant els 
mesos centrals de l'any (d'abril a setembre) es rep la major part de la demanda de 
turisme litoral, deixant patent el seu marcat caràcter estacional.

La concentració de la demanda turística a determinades èpoques de l'any genera per a 
la nostra ciutat greus distorsions econòmiques i socials, entre les quals destaca una 
forta dinàmica de desaparició d'ocupació.

L'estacionalitat representa una de les principals debilitats de l'activitat turística en les 
destinacions de litoral,  especialment pel que fa a la desaparició d'ocupació directa i 
indirecte que genera i la inactivitat  relativa que provoca en algunes destinacions en 
temporada baixa. Suposa una clara pèrdua de rendibilitat del sistema turístic, ja que 
deixa ociosa durant algun temps una bona part de les infraestructures turístiques. A 
més, impedeix una adequada qualificació dels recursos humans, que pateixen sovint 
d'una ocupació d'escassa qualitat i estabilitat.

A  més  d'aconseguir  un  major  flux  de  viatgers,  l'estacionalitat  cal  gestionar-la 
aconseguint  que tanquin  menys hotels,  per  la  qual  cosa cal  plantejar  mesures  per 
incentivar  les  obertures  amb avantatges  impositius.  Sembla  necessari  promoure  el 
foment de beneficis i incentius a les empreses hoteleres (hotels, bars i restaurants) que 
romanguin obertes tot l'any i mantinguin contractes indefinits.

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

ACORD:

El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa acorda promoure el foment de beneficis i incentius a 
aquelles empreses que estiguin obertes durant  tot  l'any,  concretament aquelles que 
mantinguin contractes de treball indefinits, amb l'objectiu de lluitar contra l'estacionalitat 
turística.

Eivissa, a 18 de novembre de 2016
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

Sgt. Virginia Marí Rennesson”

Intervencions:

Sr. Varela de Limia: Els motius que els porten a presentar aquesta moció són els 
problemes  que  té  aquesta  illa,  des  de  fa  molts  anys,  la  tant  anomenada 
estacionalització. Molt del turisme que rebem es basa en el format sol i platja, tallant les 
ales a altres opcions i provocant que totes les vacances es concentrin en els mateixos 
mesos de l’any. Aquesta concentració genera greus distorsions, tant econòmiques com 
socials, entre les que destaca una disminució de l’ocupació laboral.

L’estacionalitat suposa una clara pèrdua de la rendibilitat del sistema turístic, ja que 
deixa  durant  un  temps  una  part  de  les  infraestructures  desaprofitades  i  totalment 
inutilitzades,  pareix  per  tant  necessari  promoure  el  foment,  tant  de  beneficis  com 
d’incentius  a  les  empreses  turístiques  que  tenguin  les  portes  obertes  tot  l’any, 
entenent-se  com empreses turístiques,  hotels,  bars,  restaurants,  empreses que fan 
excursions, etc.

Entenen qui si es fa l’esforç per part d’una empresa d’obrir tot l’any, aquest esforç s’ha 

 



 

de veure recompensat per part de l’administració pública, amb algun incentiu o benefici. 
Es per això que proposen aquest acord al Ple.

Sr. Villalonga: Tenen una estacionalitat molt pronunciada. Ha vist de bon grat aquesta 
moció, però si li permeten faria vàries propostes per enriquir el text. Primer, que es fes 
un llistat de quin tipus d’empreses es tendrien d’acollir a aquests possibles beneficis. 
Després establir clarament quins tipus de beneficis es proposarien. Una qüestió que 
ajudaria bastant,  seria que el  Ple insti  a l’equip de govern a posar en valor aquells 
productes que puguin atreure més turistes a l’hivern, com per exemple, els museus, la 
necròpolis, etc.

Un  altre  punt  seria,  reclamar  al  Govern  Central  la  possibilitat  que  hi  hagi  més 
connexions aèries.

Sr. Molina: Volen votar que sí a aquesta moció, però haurien de perfilar un parell de 
coses.

Haurien de delimitar millor a quines empreses s’aplicarà.

Demana que ho facin de forma conjunta. Haurien de fer un grup de treball i veure com 
ho fan, amb l’ajuda del serveis tècnics municipals, podrien portar un pla de treball a la 
propera Comissió d’Administració Municipal.

 Demana incloure un segon punt a l’acord, d’instar al Govern Central a mantenir l’IVA 
social consum turístic en el 10% actual, i no pujar-lo al tipus general del 21%, i demanar 
als representants polítics de l’illa que defensin aquesta postura en el Congrés i en el 
Senat.

Amb això votarien a favor d’aquesta moció sense cap problema, i agraeixen l’esperit.

Sr. Varela de Limia: Agraeix a tots la bona predisposició. Es podria acotar un poc el 
tipus d’empreses,  els tipus de beneficis,  millorar  i  posar en valor  aquells béns que 
tenen. Tot això es podria reflectir en el pla de treball que diu el Sr. Molina, i treballar-ho 
seriosament.

El tema de l’IVA no l’inclouran a la moció perquè és un “globus sonda”.

Sr.  Villalonga: Independentment  que  a  la  propera  comissió  es  tracti  aquest  tema, 
haurien d’aprovar la moció. Creu que és interessant que l’Ajuntament recolzi posar en 
valor,  els  mesos d’hivern,  tots  aquests  atractius  turístics  que  hi  ha  en  el  municipi. 
Haurien de demanar millor connectivitat que és el que demanda la societat.

El tema de l’IVA el deixaria per a una propera moció, ja que hauran de veure finalment 
que decideix el Govern de Madrid sobre això.

Sr.  Molina: La  totalitat  de  la  promoció  turística  que  fa  aquest  Ajuntament,  està 
destinada a promocionar béns que no estan associats a l’oferta turística.

Li fa pena que no estiguin a favor d’incloure el tema de l’IVA, perquè quant algú llança 
un “globus sonda” espera respostes, i això és el que fa el Govern Central. Han de fer  
força per evitar-ho. És la seua obligació per protegir el turisme, no només d’hivern sinó 

 



 

també d’estiu, del qual viuen tots.

Creu que aquesta és una oportunitat magnifica per dir  que no a la pujada de l’IVA 
turístic.  Creu que el  grup Popular  s’equivoca,  perquè creu que estan absolutament 
d’acord en què no ha de pujar l’IVA turístic, llavors ho haurien de posar. Si no ho posen 
l’equip de govern no votarà la moció. Independentment d’això, a la pròxima reunió de la 
Comissió d’Administració municipal portaran un pla de treball per a això, però creuen 
que aquesta moció és un brindis al sol, perquè no entra en el més important, que és 
l’IVA. Demana que incloguin el tema de l’IVA a la moció.

Sra. Marí: Sol·licita un recés de 2 minuts.

Sr. Ruiz: S’accepta el recés.

Sr. Varela de Limia: Agraeix el recés. No inclouran el punt de l’Iva. Els hi preocupa el 
tema i no volen que es pugi l’IVA però no ha d’anar a aquesta moció. No entén que no 
votin la moció perquè no s’inclogui aquest punt.

En el tema dels vols s’està treballant bé, amb la qual cosa no hi posaran aquest punt.  
Si que és veritat que és un tema per estudiar a la Comissió d’Administració Municipal, 
els altres que ha dit el Sr. Villalonga, si els redacta, els votaran en conjunt.

Sr.  Villalonga: L’Ajuntament  seguirà  posant  en  valor  tots  els  béns  culturals  per 
fomentar el turisme a l’hivern. Quant al tema dels vols si que ho podrien parlar a la 
Comissió  i  demanar  a  AENA la  reducció  de  les  taxes  aeroportuàries,  que  això 
contribuiria molt a què tenguessin més vols a l’hivern. I podrien instar al Ministeri de 
Cultura a la recuperació integral de la necròpolis.

Sr. Varela de Limia: La moció és la que és. Poden canviar algun punt però no parlaran 
de la necròpolis. Ho deixarien de la següent forma: El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa 
acorda  promoure  el  foment  de  beneficis  i  incentius  en  el  sí  de  la  Comissió 
d’Administració Municipal, i a comprometre’s a cuidar els béns que són Patrimoni de la 
Humanitat, per fomentar la desestacionalització turística.

Es text de la moció sotmès a votació és el següent text.

“El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa acorda promoure el foment de beneficis i incentius en 
el sí de la Comissió d’Administració Municipal, i a comprometre’s a cuidar els béns que 
són Patrimoni de la Humanitat, per fomentar la desestacionalització turística.»

 

7.- Moció que presenta el grup municipal Popular de l'Ajuntament d'Eivissa amb 
proposta d'acord sobre programa de prevenció dels  trastorns de la  conducta 
alimentària i el foment de les activitats físiques i esportives

 



 

Favorable Tipus de votació: Ordinària 

Unanimitat

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT 
D'EIVISSA SOBRE PROPOSTA D'ACORD SOBRE PROGRAMA DE PREVENCIÓ 

DELS TRASTORNS DE LA CONDUCTA ALIMENTÀRIA I EL FOMENT DE LES 
ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els  trastorns  de  conducta  alimentària  són  trastorns  mentals  caracteritzats  per  un 
comportament patològic enfront de la ingesta alimentària i una obsessió pel control del 
pes.

Són  trastorns  d'origen  multifactorial,  originats  per  la  interacció  de  diferents  causes 
d'origen  biològic,  psicològic,  familiar  i  sociocultural.  Són  malalties  que  provoquen 
conseqüències negatives tant per a la salut física com mental de la persona.

Tot  i  tractar-se  d'malalties  greus  d'una  bona  prevenció  és  el  millor  tractament  per 
disminuir considerablement els possibles casos entre la població adolescent, que és la 
més vulnerable a aquest tipus de trastorns, però no hem d'obviar que cada vegada es 
donen més casos en edats més primerenques. I és en aquesta tasca de prevenció on 
aquest ajuntament com a garant del benestar social, no ha escatimar esforços.

L'obesitat i el sedentarisme s'han convertit en un greu problema de la societat actual en 
els països desenvolupats. A Espanya l'INE, segons una enquesta publicada l'any 2012, 
diu que l'obesitat afecta el 17% de la població adulta i el sobrepès al 37%. I que el 41% 
de la  població  porta  una vida sedentària.  En el  cas dels  menors  d'edat  el  20% té 
sobrepès i el 10% obesitat.

Està  demostrat  que  el  descens  de  la  pràctica  d'activitat  física  i  l'augment  del 
sedentarisme és una de les causes principals del sobrepès i l'obesitat. L'OMS, l'any 
2016 recomana que els escolars de primària i secundària i joves han de practicar un 
mínim de 60 minuts diaris d'activitat física i esport, així com una adequada alimentació.

Diferents  estudis  expliquen  la  necessitat  d'utilitzar  les  instal·lacions  esportives  dels 
centres escolars dins el sistema esportiu fora de l'horari lectiu, tant durant la semana 
laboral com els caps de setmana.

Per això, s'ha d'utilitzar el  centre educatiu com a centre integral  promotor d'activitat 
física i esport des de totes les dimensions per garantir la pràctica esportiva de nens i 
nenes en edat escolar potenciant hàbits saludables.

 



 

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

ACORDS:

1.-  Posada  en  marxa  d'un  programa  de  prevenció  de  trastorns  de  la  conducta 
alimentària en els centres educatius del municipi tant en els CEIP com als IES.

2.- Fomentar i potenciar des de l'Ajuntament la utilització constant i eficient dels espais 
esportius dels centres educatius del municipi, fora de l'horari lectiu, tant en la setmana 
laboral com en els caps de setmana, en connexió amb l'entorn social  i  les entitats 
associatives públiques i empresarials.

3.-  Promoure  des  de  l'Ajuntament  la  coordinació  de  les  activitats  fisicoesportives 
extraescolars  amb clubs  per  afavorir  i  potenciar  el  desenvolupament  de  la  carrera 
esportiva de futurs esportistes d'alta competició.

Eivissa, a 18 de novembre de 2016 
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

Sgt. Virginia Marí Rennesson”

Intervencions:

Sr. Minchiotti: A les nostres illes 1 de cada 10 nens és obès a l’arribar als 10 anys. 
S’estima que el 20% dels menors d’edat tenen sobrepès, i aquests percentatges es van 
incrementant  en  un  5%  cada  any.  L’obesitat  és  conseqüència  d’un  ingrés  calòric 
superior a la despesa energètica del nen, això provoca dificultats per respirar,  ofec, 
interferències en la son, problemes ortopèdics, diabetis, asma. A tots aquests trastorns 
físics s’hi han de sumar els problemes psicològics provocats per la discriminació social,  
i les dificultats per relacionar-se amb els demés.

Dels nens que comencen amb una obesitat, entre els 6 mesos i els 7 anys de vida, el 
percentatge dels que seguiran sent obesos a l’edat adulta serà del 40%, però dels que 
comencen entre els 10 i els 13 anys les probabilitats de què segueixin sent obesos a 
l’edat adulta és el 70%, per això la franja entre els 10 i els 13 anys és fonamental.

L’OMS per a l’any 2016 recomana als escolars de primària i de secundària i als joves 
en  general,  practicar  un  mínim  d’1  hora  d’esport  al  dia,  així  com  una  adequada 
alimentació.  Els  pilars  d’aquesta  teràpia  són  la  dieta  i  l’exercici.  Diferents  estudis 
expliquen la necessitat d’utilitzar les instal·lacions esportives dels centres escolars, fora 
de l’horari lectiu, tant durant la setmana com els caps de setmana.

Per  acabar  dona  algunes  dades  sobre  hàbits  alimentaris  segons  l’EPOIB,  que  és 
l’última enquesta  sobre  prevalença de l’obesitat  a  les Illes Balears,  que és la  més 
actualitzada que acaba de publicar la Conselleria de Salut del Govern Balear.

Respecte a l’apartat d’hàbits saludables en els esmorzars: A 6è de primària només el 
4,7% dels alumnes no esmorza abans d’anar a l’escola, però a 4t. d’ESO és el 20,7%.

Composició de l’esmorzar: El 35% esmorza brioixeria i sucs envasats.

Temps dedicat a l’esmorzar: A 6è de primària el 50,9% triga en esmorzar menys de 10 
minuts, a 4t. d’ESO aquest percentatge puja fins al 72,8%.

Berenar: El 52,5% dels alumnes consumeix brioixeria, i el 29% xocolatines.

Respecte a l’apartat d’hàbits generals: El més destacat és el 23,3% només consumeix 

 



 

fruita i verdura habitualment. El 20,8% dels alumnes de 4t. d’ESO consumeixen alcohol.

Televisió, videojocs, ordinador i mòbil: El més destacat d’aquest apartat és que el 47%, 
quasi  la meitat dels enquestats, que són els alumnes de primària i  secundària dels 
col·legis  de  les  Illes  Balears,  dedica  2,5  hores  diàries  entre  setmana  a  alguna 
d’aquestes quatre coses, temps que puja al doble en cap de setmana.

Activitat física i imatge corporal. Quant a activitat física diuen que dediquen una mitja de 
2,8 hores a la setmana, quant l’OMS diu que han de dedicar 1 hora al dia. El 20,2% 
dels alumnes creuen que estan o grassos o molt grassos, i el 20,1% creuen que estan 
prims o molt prims.

Davant aquestes dades, és pel que presenten aquesta proposta d’acord.

Sr.  Villalonga: Les  dades que  ha  mencionat el  Sr.  Minchiotti  són 
preocupants. Pareix que això no és un problema molt greu, però dins de 10 o 
20 anys sí que ho serà.

Està totalment a favor de la moció. Creu que s’haurien de fer xerrades en el 
col·legis perquè, a vegades, l’esmorzar no depèn només dels nens sinó dels 
pares. Efectuar una campanya a nivell municipal, a efectes d’informar dels 
hàbits saludables i de les diferents possibilitats d’oci o esportiu existents en 
el municipi.

Un altre punt seria no només fer això l’Ajuntament, sinó sol·licitar al Consell 
la promoció d’hàbits saludables i fer-lo partícip d’aquesta idea, i demanar-li 
que aquest punt sigui tractat en el Consell d’Alcaldes, per aconseguir una 
campanya per a tota l’illa.

Sra. Mengual: Reconeixen que és una proposta feta en positiu. Les dades 
que ha exposat el Sr. Minchiotti són una realitat que no deixa de treballar-se 
dins del  municipi,  tant a les escoles a través del  programes Olimpo, que 
pertanyen al Pla Municipal de Drogues, i que inclouen des de 3r. introducció 
als  hàbits  saludables,  desenvolupament  d’habilitats  socials,  l’autocontrol 
emocional, també té molta relació amb els hàbits d’alimentació.

Respecte al que comenta de l’esport, li diria activitat física. Volen aprovar la 
moció en positiu. Poden ser interessants les propostes que ha incorporat el 
Sr. Villalonga, però vol fer una transacció pel que fa al punt 1 respecte al que 
ha proposat el Sr. Minchiotti i que diu la moció. Posar en marxa un programa 
de prevenció de trastorns de la conducta alimentària, és un tema diferent del 
que ha comentat  en l’exposició  de motius,  donat  que els  trastorns de la 
conducta alimentària afecten principalment a l’adolescència tenen un caire 
psicològic,  i  aquí  qui  realment  té  competències és una altra  institució.  A 
Eivissa  hi  ha  una  associació  que  s’ocupa  del  coneixement  d’aquestes 
dificultats, que fan xerrades i conferències pels diversos instituts quan se’ls 
hi demana, respecte als trastorns alimentaris específics.

Proposaria que el punt 1 es canviés per: “Desenvolupar programes i accions 
als  centres  educatius  del  municipi  per  fomentar  hàbits  saludades  en  la 
infància  i  l’adolescència  per  prevenir  els  trastorns  de  la  conducta 
alimentària.”.

La importància de l’activitat física que ha comentat el Sr. Minchiotti, és una 

 



 

assignatura d’infantil i primària. També moltes escoles tenen programes per 
implantar el dia de fruita, el dia dels làctics, etc., i  les escoles esportives 
municipals són un referent, i treballen a cada escola oferint varies activitats. 
Ja  està reconegut  el  tema de fer servir  les instal·lacions escolars fora de 
l’horari  en cap de setmana,  per  als  diversos clubs que ho necessiten.  Si 
accepten la transacció votaran la moció en positiu.

Volen ressaltar que les associacions de mares i  pares de les escoles que 
volen implantar alguna altra activitat, reben ajudes per part de l’Ajuntament.

Sr. Villalonga: Li pareix correcte i votarà a favor. Fa anys a Eivissa hi havia 
molts  solars  enmig  de  la  ciutat  que  s’aprofitaven  per  jugar,  i  això  ha 
desaparegut, i és una llàstima que els nens no puguin gaudir els caps de 
setmana, de les instal·lacions municipals dels col·legis.

Sra. Mengual: Des de l’Ajuntament ja estan fent accions per les famílies.

Respecte al  tercer  punt  de la moció,  vol  comentar  que fer  referència als 
esportistes d’alta competició,  consideren que és un cas tan específic que 
haurien de treure la última frase a partir de “... per afavorir ....”.

Per unanimitat s’acorda l’aprovació del  següent text:

“1.- Desenvolupar programes i accions als centres educatius del municipi per 
fomentar  hàbits  saludades  en  la  infància  i  l’adolescència  i  prevenir  així 
l’obesitat i els trastorns de la conducta alimentària.

2.- Fomentar i potenciar des de l'Ajuntament la utilització constant i eficient 
dels  espais esportius  dels  centres educatius del  municipi,  fora de l'horari 
lectiu, tant en la setmana laboral com en els caps de setmana, en connexió 
amb l'entorn social i les entitats associatives públiques i empresarials.

3.-  Promoure  des  de  l'Ajuntament  la  coordinació  de  les  activitats 
fisicoesportives extraescolars amb els clubs.

4.-  Instar  al  Consell  d’Eivissa  a  fer  campanyes  per  promoure  hàbits 
saludables,  i  dur  el  tema  al  Consell  d’Alcaldes  per  coordinar-ho  a  nivell 
insular.”

 

8.- Moció que presenta el grup municipal Popular de l'Ajuntament d'Eivissa amb 
proposta  d'acord  per  instar  el  Consell  Insular  a  clasificar  els  principals 
esdeveniments esportius com de especial interés per Eivissa

 



 

Favorable Tipus de votació: Ordinària 

Unanimitat

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

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

CLASSIFICAR ELS PRINCIPALS ESDEVENIMENTS ESPORTIUS COM DE 
ESPECIAL INTERÈS PER 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

Durant  els  últims  mesos  diferents  proves  esportives  de  gran  tradició  i  nombroses 
edicions i amb un important impacte turístic, esportiu i econòmic a l'illa d'Eivissa, han 
vist  amenaçada la  seva  celebració  o  s'han hagut  de suspendre definitivament,  per 
diferents  criteris  i  punts  de  vista  en  criteris  tècnics  d'ens  competents  de  diferents 
institucions, que afecten a l'autorització necessària per a la celebració dels mateixos.

En les darrers setmanes una prova de gran tradició a Eivissa i  amb una important 
participació d'esportistes locals s'ha vist a suspendre definitivament l'esdeveniment i en 
els  últims dies  la  Volta  a  Eivissa  en Mountain  Bike  ha  anunciat  el  retard  en  l'inici 
d'obertura  de  les  inscripcions  per  no  tenir  la  garantia  que  l'esdeveniment  pogués 
transcórrer amb la normalitat, que venia sent habitual, quedant ajornades fins el proper 
20  de  desembre,  on  des  de  l'Organització  anunciaran  la  seva  decisió  respecte  a 
l'esdeveniment en 2017.

Des de l’any 2012, el Consell Insular d'Eivissa promociona en fires turístiques i altres 
àmbits,  els  esdeveniments  esportius  més  destacats  a  l'illa,  prova  d'això,  ha  estat 
l'important increment de participació obtingut en tots ells, gràcies a la feina constant 
durant molts anys d'organitzadors i promotors esportius.

La suspensió d'una cita esportiva no afecta únicament en si a la mateixa o la disciplina 
esportiva en qüestió, sinó que genera un impacte negatiu a la resta, a l'hora d'atraure 
esportistes d'altres illes, península i fins i tot altres països, per el que el treball realitzat 
durant molts anys, es pot veure minvat.

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

1. El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa insta el Consell Insular a classificar els principals 
esdeveniments esportius de màxima importància per a Eivissa, tenint en compte el seu 
impacte  turístic,  esportiu,  i  repercussió  econòmica  a  l'illa,  com  esdeveniments  de 
ESPECIAL INTERÈS PER EIVISSA i exigint uns criteris de nivell, qualitat i serveis a 
participants, que molts dels esdeveniments celebrats a Eivissa ja ofereixen.
2.  El  Ple  de  l’Ajuntament  d’Eivissa  insta  el  Consell  Insular  a  que  els  seleccionats 

 



 

comptin  amb  total  suport  institucional,  com econòmic  per  a  la  seva  organització  i 
celebració, així com informar i donar a conèixer a la resta d'institucions i ens implicats, 
dels esdeveniments catalogats com d'ESPECIAL INTERÈS PER EIVISSA.

3.  El  Ple  de  l’Ajuntament  d’Eivissa  insta  el  Consell  Insular  a  prioritzar  als 
esdeveniments esportius de ESPECIAL INTERÈS PER EIVISSA la concessió d'ajudes i 
subvencions, ja que actualment es ve originant un retard continuat en la concessió i 
abonament de subvencions per part del departament d'esports del Consell Insular.

4. El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa insta el Consell Insular a agilitzar i flexibilitzar des del 
Consell  Insular  i  donar  suport  a  la  tramitació  en  les  autoritzacions  d'activitat 
d'esdeveniments esportius de ESPECIAL INTERÈS PER EIVISSA, mostrant per part 
de la màxima institució insular,  del respatller necessari, amb el qual a dia d'avui no 
compten.

5.  El  Ple de l’Ajuntament  d’Eivissa insta el  Consell  Insular a crear un pla-calendari 
2017-2021 d'esdeveniments esportius de ESPECIAL INTERÈS PER EIVISSA.

6. El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa insta el Consell Insular a reconèixer i catalogar els 
esdeveniments esportius de gran tradició i/o antiguitat, com esdeveniments que se'ls 
garanteixi la seva continuïtat en el temps per la gran participació d'esportistes locals.

Eivissa, a 18 de novembre de 2016
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

Sgt. Virginia Marí Rennesson”

Intervencions:

Sr. Tur Ripoll: Voldria fer unes modificacions a la moció, pel que fa a classificar els 
principals esdeveniments esportius “com a d’especial interès”, haurien d’afegir, “com a 
d’especial interès turístic per a Eivissa”. 

Sr.  Villalonga: Aquesta  moció  els  pareix  oportuna,  donat  el  que  està  passant 
últimament  amb  proves  emblemàtiques  de  l’illa.  Creu  que  han  d’unir  esforços  en 
protegir aquests tipus de proves, com pot ser la mountain bike. Ha estat pensant que 
una prova que hauria de tenir especial interès per a Eivissa, seria la pujada a Sa Cala, 
encara que no sigui en el municipi d’Eivissa, per la gran repercussió que té.

En  el  punt  1  a  la  tercera  línia  on  diu  “...  impacte  turístic,  esportiu  i  repercussió  
econòmica ...”, afegiria “mediàtica” abans que econòmica.

Li pareix positiu que es creï una calendari. L’únic que no acaba de veure en el punt 2., 
quant diu que “... comptin amb el total suport institucional, com econòmic per a la seva 
organització ...”, no sap molt bé com el Consell podrà assumir una aportació econòmica 
a una prova, tenint en compte que hi ha proves que poden costar 20.000 euros i altres 
poden costar 100.000 euros. Pot ser es podria canviar la redacció d’aquest segon punt.

Està a favor d’aquesta moció, i  tal  vegada es podria fer alguna cosa pareguda per 
esdeveniments culturals, en el sentit de promocionar millor els esdeveniments culturals 
de l’illa.

 



 

Sr. Perea: Votaran a favor. Des del Patronat d’Esports ja estan fent de mediadors entre 
els clubs i el Consell. El 26 de maig varen enviar un escrit al Director Insular sobre el 
tema de les subvencions per esdeveniments. També han mediat en el tema de l’MPT, i 
fa més d’un mes que tenen reunions seguides, tant amb el Director Insular, com amb el 
Conseller i regidors dels demés ajuntaments perquè això arribi a bon port. També han 
estat en contacte directa amb l’organització donant el seu recolzament.

Respecte als esdeveniments esportiu turístics, enguany han passat la cursa Patrimoni 
a dissabte per la tarda, perquè totes les persones que vulguin venir a córrer els sigui 
més fàcil en cap de setmana i aprofitar també per veure el nostre patrimoni.

El Consell ja està treballant en això, i avui han tengut la bona notícia de què aquesta 
prova es podrà celebrar, i que altres anys no hi hagi problemes per treure la promoció 
quant ho necessiten.

Sr. Tur Ripoll: El debat que ha sortit sobre l’MPT ve perquè a un butlletí oficial de la 
província de 20 d’agost de 2006, es va publicar una normativa balear respecte al tema 
de  les  prospeccions,  i  hi  havia  un  article  respecte  a  zones  mediambientals,  que 
s’estava interpretant que no podia ser una prova esportiva en bicicleta per sendes dins 
del bosc, que no fa cap mal quant cents de ciclistes ho fan cada cap de setmana, 
només podien ser 300 ciclistes, i ara dins la mateixa legislació ja estan dient que poden 
ser 1.000 ciclistes. No entén que s’hagi de negociar quant hi ha una legislació, però 
està content perquè s’està negociant, perquè li  pareix una barbaritat que una prova 
esportiva, amb la repercussió econòmica i mediàtica i la quantitat de gent que ve de 
fora  a  passar  tot  un  cap  de  setmana,  i  que  porten  20  anys  treballant  per 
desestacionalitzar, i aquestes proves porten gent fora de temporada. Porten 20 anys 
dedicant campanyes de promoció perquè la gent vengui fora de la temporada d’estiu, i 
es basa principalment en aquests productes: esport, cuina, menjar, cultura.

L’esport està donant una repercussió, com és aquesta prova, a nivell nacional en TV, i 
aquesta repercussió és infinitament més positiva que qualsevol altra promoció a la qual 
se li puguin dedicar els mateixos sous que a aquesta prova.

Gracies pel  recolzament,  però  haurien de reflexionar sobre certes coses que estan 
passant i que no tenen sentit.

Sr. Villalonga: Això té relació amb la primera moció que no han aprovat, en el sentit de 
què s’ha de fer alguna cosa per desestacionalitzar l’activitat  turística de l’estiu.  A la 
propera Comissió d’Administració Municipal també poden tractar el tema de les proves 
esportives, per veure com poden, com a Ajuntament, incentivar-les en temporada baixa.

A part de la cursa Patrimoni, voldria saber si hi haurà alguna altra prova municipal que 
considerin que pugui ser anomenada d’especial interès per a Eivissa.

Sr. Tur Ripoll: El Consell Insular ha denegat que es faci el campionat internacional de 
petanca  2016,  i  aquest  esdeveniment  també portava  molta  gent  a  Eivissa.  Ho  diu 
perquè han d’anar molt alerta amb aquestes coses que estan passant.

Sr. Perea: De les proves municipals que tenen, que puguin estar afectades per no 
fer-les, en principi no ni ha cap, perquè la majoria de les proves municipals es fan dins 

 



 

dels recintes, amb la qual cosa no toquen la natura i no els afecta. Sí que tenen el 
triatló que intentaran que també es faci, o la mitja marató que intentaran que entri dins 
per no tenir problemes.

A més de la promoció turística esportiva és important la promoció esportiva, que no es 
quedin només amb els esdeveniments importants que porten gent a l’Illa, perquè hi ha 
proves municipals o insulars a les quals els hi donen menys importància, i són molt 
importants perquè són les dels nostres esportistes.

S’aprova el següent text:

“1. El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa insta el Consell Insular a classificar els principals 
esdeveniments esportius de màxima importància per a Eivissa, tenint en compte el seu 
impacte turístic, esportiu, mediàtic i repercussió econòmica a l'illa, com esdeveniments 
de ESPECIAL INTERÈS TURÍSTIC PER EIVISSA i exigint uns criteris de nivell, qualitat 
i serveis a participants, que molts dels esdeveniments celebrats a Eivissa ja ofereixen.
2.  El  Ple  de  l’Ajuntament  d’Eivissa  insta  el  Consell  Insular  a  que  els  seleccionats 
comptin  amb  total  suport  institucional,  com econòmic  per  a  la  seva  organització  i 
celebració, així com informar i donar a conèixer a la resta d'institucions i ens implicats, 
dels esdeveniments catalogats com d'ESPECIAL INTERÈS TURÍSTIC PER EIVISSA.

3.  El  Ple  de  l’Ajuntament  d’Eivissa  insta  el  Consell  Insular  a  prioritzar  als 
esdeveniments  esportius  de  ESPECIAL  INTERÈS  TURÍSTIC  PER  EIVISSA  la 
concessió d'ajudes i subvencions, ja que actualment es ve originant un retard continuat 
en la concessió i abonament de subvencions per part del departament d'esports del 
Consell Insular.

4. El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa insta el Consell Insular a agilitzar i flexibilitzar des del 
Consell  Insular  i  donar  suport  a  la  tramitació  en  les  autoritzacions  d'activitat 
d'esdeveniments esportius de ESPECIAL INTERÈS TURÍSTIC PER EIVISSA, mostrant 
per part de la màxima institució insular, del respatller necessari, amb el qual a dia d'avui 
no compten.

5.  El  Ple de l’Ajuntament  d’Eivissa insta el  Consell  Insular a crear un pla-calendari 
2017-2021  d'esdeveniments  esportius  de  ESPECIAL  INTERÈS  TURÍSTIC  PER 
EIVISSA.

6. El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa insta el Consell Insular a reconèixer i catalogar els 
esdeveniments esportius de gran tradició i/o antiguitat, com esdeveniments que se'ls 
garanteixi la seva continuïtat en el temps per la gran participació d'esportistes locals.”

 

9.- Moció que presenta el grup municipal Popular de l'Ajuntament d'Eivissa amb 
proposta d'acord sobre modificació urgent de l'Ordenanza municipal reguladora 
del  Servei  d'Estacionament  Regulat  de  vehícles  de  tracció  mecánica  a  la  via 
pública

Favorable Tipus de votació: Ordinària 

 



 

Unanimitat

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT 
D'EIVISSA SOBRE PROPOSTA D'ACORD SOBRE MODIFICACIÓ URGENT DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVEI D'ESTACIONAMENT 

REGULAT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A LA VIA PÚBLICA

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’Ordenança municipal reguladora del servei d’estacionament regulat de vehicles de 
tracció mecànica a la via pública de l’Ajuntament d’Eivissa estableix en el seu article 
setè la forma de gestió de les bonificacions i de les autoritzacions de no subjecció a 
limitació  horària  a  zones  d'estacionament  regulat  amb  limitació  horària  per  a  les 
persones residents.

Així,  l'apartat  segon de l'esmentat  article fixa entre els requisits que s'exigeixen als 
interessats en obtenir el dret a bonificació, o en el seu cas les autoritzacions per a la no 
subjecció a limitació horària en zones d'estacionament regulat, l’empadronament de la 
persona sol·licitant, en "un habitatge que estigui ubicat en el carrer o tram de la zona 
declarada blava o subjecte a estacionament regulat amb la limitació horària".

L'aplicació estricta del requisit  que estableix l'esmentat article 7.2 ha derivat en una 
discriminació i un tracte injust cap a aquells veïns el domicili dels quals es troba situat 
dins un dels sectors i carrers delimitats per l'Ajuntament, però el portal dels quals no 
està en el tram de la zona declarada blava o subjecte a estacionament regulat amb la 
limitacions horària.

D'aquesta manera, ocorre que, en un carrer que ha estat delimitada en la seva totalitat 
com a  'zona  blava',  aquells  veïns  el  portal  dels  quals  tingui  al  davant  una  illa  de 
contenidors o una parada d'autobús i, per tant, no es trobi directament en un tram de 
zona declarada blava, veurien denegat el seu dret a sol·licitar les bonificacions per a 
residents previstes en la corresponent ordenança fiscal en les seves dues modalitats:

- R-1 (bonificació consistent a reduir la tarifa a un pagament diari de 0,60 euros i per 
tant, havent d'obtenir tiquet de control horari en tarifa especial de residents) i,

- R-2 (bonificació consistent en un pagament únic anual de 90,15 euros, autoritzant a 
aquest vehicle a estacionar sense el corresponent tiquet de control horari). Qualsevol 
norma, per ser justa, no pot estar en contradicció amb el dret dels afectats a rebre un 
tracte igual a la resta per part de l'Administració, pel que resulta urgent corregir aquesta 
situació de discriminació.

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

 



 

ACORD:

El  Ple de l'Ajuntament  d’Eivissa  acorda revisar amb caràcter  urgent  l'aplicació dels 
requisits  que  estableix  l'article  7.2  de  l'Ordenança  municipal  reguladora  del  servei 
d'estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a la via pública, a fi  de no 
discriminar aquells veïns els habitatges del quals no estiguin ubicats directament en un 
tram de la  zona  declarada  blava  o  subjecta  a  estacionament  regulat  amb limitació 
horària.

Eivissa, a 18 de novembre de 2016
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

Sgt. Virginia Marí Rennesson”

Intervencions:

Sr. Tur Ripoll: És una manifesta injustícia el fet que una persona que viu a una escala 
que té davant una parada d’autobusos o un contenidor de fems, no tengui accés a la 
targeta anual de descompte per a residents de les zones blaves. Aprofitant que intenten 
arreglar  aquesta  situació,  també  demanen  quE si  algú  paga  la  targeta  en  juny  la 
validesa sigui fins al juny de l’any que ve i no el desembre com fins ara. A continuació 
llegeix les dues propostes d’acord que fan, la segona no està en el text perquè l’han 
incorporat a darrera hora:

“1. El Ple de l'Ajuntament d’Eivissa acorda modificar amb caràcter urgent els requisits 
que  estableix  l'article  7.2  de  l'Ordenança  municipal  reguladora  del  servei 
d'estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a la via pública, a fi  de no 
discriminar aquells veïns els habitatges dels quals no estiguin ubicats directament en 
un tram de la zona declarada blava o subjecta a estacionament regulat amb limitació 
horària.

2.  Modificar  igualment  la  redacció  del  descompte  de  resident  de  zona  blava  R2, 
establint  fraccions  d’any  per  a  la  quota  anual  de  residents  per  la  renovació  del 
pagament, una vegada transcorregut un any, encara que aquest no consti com a any 
natural.”

Sr.  Villalonga: Hi  molts  edificis  que  es  troben  en  aquesta  situació,  de  què  estan 
afectats per una zona blava i no poden reclamar perquè tenen davant una línia groga, 
una zona de càrrega i descàrrega, o no donen directament al carrer. Alguns edificis ja 
ho varen demanar i se’ls hi va denegar.

L’hi pareix molt  bé aquesta proposta. Pensa que la redacció de l’acord pot portar a 
alguna mala interpretació, i  demana si  li  poden explicar.  Si  s’aprova aquesta moció 
quant seria efectiva?

Sr. Molina: El que planteja el Sr. Tur, de que hi hagi un ingrés que es converteixi en 
plurianual, no sap si això ho poden fer  o no però ho miraran.

L’objectiu de la zona blava és que hi hagi una rotació de vehicles a la ciutat, que no hi 
hagi un vehicle que estigui parat 24 hores en el mateix lloc, i també té com objectiu 
afavorir l’activitat comercial.

 



 

Per altra banda, hi ha els residents que volen aparcar. A ciutats com Eivissa que té un 
nucli urbà amb construccions antigues que no tenen pàrquing, llavors hi ha que posar 
un criteri per autoritzar o no a un resident. Es va rellegir l’Ordenança i creu que té coses 
que  són  massa  generoses,  com  autoritzar  fins  a  dos  vehicles  per  habitatge,  que 
possiblement s’hauria de plantejar d’una altra manera, perquè el que han d’aconseguir 
és que hi hagi menys vehicles a la ciutat.

El Sr. Tur li ha plantejat alguna vegada casos que puguin ser d’injustícia, que si tenien 
un contenidor davant casa seua no se’ls donava permís. Després de veure la moció, va 
parlar amb els serveis de recaptació per mirar en quins casos concrets s’estava donant 
targetes de zona blava i en quins casos no. Si en algun cas no s’ha donat una targeta 
per tenir un contenidor a la porta ha set per error, perquè el criteri general és donar-la. A 
casos de passatges com a dit el Sr. Villalonga, si que se’ls hi està donant targetes, en 
el cas que el passatge doni a un carrer marcat com a zona blava. En els casos als que 
es refereix el Sr. Tur a la moció, si hi ha alguna cosa que no s’ha fet bé s’ha de corregir.

Si aquest és el sentit de la seua moció votaran que sí, perquè no es pretén altra cosa.  
Ara bé el redactat de la moció s’hauria que millorar. Si el sentit  de la moció és que 
aquelles persones que puntualment, per tenir una parada d’autobús directament davant 
casa seua, no se’ls hi està donant una targeta votaran a favor, però no estendre a més 
àmbits la concessió de targetes de zona blava.

Respecte a la segona part que planteja el Sr. Tur, la plurianualitat de les targetes de 
zona blava, no ho han pogut mirar i per tant no li pot contestar ara.

Sr. Tur Ripoll: El sentit de la proposta és clar, la gent que està en un barri de zona 
blava, si té alguna cosa que segons la normativa pareix ser se’ls hi denegava, si ha set 
un error se subsana i ja està. Respecte a la proporcionalitat, si es paga la targeta en 
juny que cobrin la part proporcional que queda de l’any. Tal vegada no es tracta de 
modificar, com diu la proposta, sinó de revisar.

Sr. Molina: Si és alguna cosa que s’està fent per error no han de modificar l’ordenança, 
sinó revisar l’aplicació de l’ordenança. Quant a la segona part prefereix que l’estudiïn 
amb els serveis tècnics de la casa.

Per unamitat s’acorda l’aprovació del següent text:

“El Ple de l'Ajuntament d’Eivissa acorda revisar amb caràcter urgent  l'aplicació dels 
requisits  que  estableix  l'article  7.2  de  l'Ordenança  municipal  reguladora  del  servei 
d'estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a la via pública, a fi  de no 
discriminar aquells veïns els habitatges dels quals no estiguin ubicats directament en 
un tram de la zona declarada blava o subjecta a estacionament regulat amb limitació 
horària.”

 

10.- Moció que presenta el grup municipal Popular de l'Ajuntament d'Eivissa amb 
proposta d'acord en contra de la prohibició de funerals amb cos present

 



 

Favorable Tipus de votació: Ordinària 

Unanimitat

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT 
D'EIVISSA SOBRE PROPOSTA D'ACORD EN CONTRA DE LA PROHIBICIÓ DE 

FUNERALS AMB COS PRESENT

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'article 30.48 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 
1/2007, atribueix a la Comunitat Autònoma, la competència exclusiva en matèria de 
promoció de la salut en tots els àmbits, en el marc de les bases i la coordinació general 
de sanitat. L'article 31.4 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Baleres, aprovat per Llei 
Orgànica 1/2007, atribueix a la comunitat autònoma, en el marc de la legislació bàsica 
de l'Estat, el desenvolupament legislatiu i l'execució en matèria de salut i sanitat. En 
exercici d'aquesta competència, la Comunitat Autònoma va aprovar el Reglament de la 
policia sanitària mortuòria, mitjançant el Decret 105/1997, de 24 de juliol, que va ser 
modificat puntualment pel Decret 87/2004, de 15 d'octubre.

En la Conselleria de Salut del Govern balear es tramita el procediment d'elaboració del 
Projecte  de  decret  pel  qual  es  regula  l'exercici  de  la  sanitat  mortuòria  de  les  Illes 
Balears. Aquesta nova regulació de la sanitat mortuòria, entre altres aspectes, incideix 
sobre la possibilitat de seguir oficiant funerals de cos present en llocs públics o privats. 
En  aquest  sentit,  s’ha  d’assenyalar  que  qualsevol  normativa  relacionada  amb  els 
moments de dol ha d'estar especialment imbuïda de tolerància, respecte, delicadesa i 
sensibilitat cap a les diferents costum, idees i creences dels difunts i els seus familiars.

També cal assenyalar el protagonisme de les administracions locals, com a proveïdores 
dels serveis públics primaris a la població, entre els quals s'inclou el cementiri  i  les 
activitats  funeràries.  A  més,  l'esmentat  Decret  pretén  incrementa  la  presència  i 
intervenció dels municipis en aquest àmbit.

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

Que l'Ajuntament d'Eivissa insti al Govern Balear a conciliar en la mesura del possible 
la  normativa del  nou Decret  que està  preparant  "pel  qual  és regula l'Exercici  de la 
sanitat mortuòria de les Illes Balears", respectant els costums, idees i creences dels 
difunts i els seus familiars que no impliquin riscos sanitaris i més concretament que es 
modifiqui  l'article  20.1 del  "Projecte de Decret"  contemplant  puguin seguir  celebrant 
funerals de cos present en les mateixes condicions sanitàries que en l'actualitat.

Eivissa, a 18 de novembre de 2016 
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

 



 

Sgt. Virginia Marí Rennesson”

Intervencions:

Sr. Villalonga: Ja es va estudiar aquesta llei de policia sanitària mortuòria de les Illes 
Balears, quan varen proposar la construcció d’un crematori. Aprofita per comentar que 
al  proper Ple portarà una proposta,  perquè finalment es permeti  com a municipi  la 
possibilitat de construir un crematori a la zona de Cas Mut, al costat del Cementeri Nou.

En relació a la moció, l’hi pareix correcte  que es pugui presentar a un funeral els cos 
del difunt, en el sentit de que això motiva més a la gent a acudir al funeral, perquè és 
una manera de donar l’últim adéu a una persona.

Entén el perquè el Govern està redactant aquest nou decret, i per això creu que tal 
vegada es podria incloure una segona part a la moció que seria, que s’estableixin les 
mesures preventives en matèria de seguretat mortuòria, per als casos en els quals hi 
hagi un funeral de cos present.

Sr. Ribas: Votaran a favor d’aquesta moció. També demanarien afegir un segon punt, 
en el qual s’insti, tant a les autoritats eclesiàstiques com a les empreses funeràries i a 
totes  les  persones  que  estan  dins  del  procés  dels  funerals,  que  es  compleixin 
estrictament les normatives i sobretot, el límit de les 6 hores en l’adequada refrigeració, 
perquè aquí hi ha un punt de salut pública dels treballadors que tenen que manipular 
els cossos a l’hora dels enterraments, que poden tenir risc de contreure malalties molt 
greus.

El  Govern  s’està  plantejant  modificar  aquesta  llei  per  adaptar-la  a  la  voluntat  i 
tradicions, que contemplen que estigui el cos present en els funerals.

Sr. Minchiotti: Dona les gracies als diferents grups per recolzar aquest tema.

Li agradaria posar en situació aquest fet per a després afegir el que han proposat els 
diferents grups.

Segons la normativa autonòmica referent a sanitat mortuòria, vigent des de l’any 97, els 
funerals de cos present no es podrien portar a terme, donat que en el seu article 26 
literalment diu: “En la conducción y traslado de un cadáver no se pueden establecer  
etapas de permanencia en lugares públicos o privados,  excepto autorización expresa 
de  la  Consejería de  Salud.”,  així  doncs  fa  dues  dècades  que  no  es  compleix 
estrictament la normativa vigent, cosa que des de la Conselleria de Salut han dit que 
reconeixen i que defensen, al·legant aquest component tradicional de la cerimònia, i 
remarcant  la  impossibilitat  d’actuar en el  moment  precís en que s’està  cometent  la 
infracció. Li pareix important aquesta frase, perquè és la Conselleria de Salut la que, 
indirectament,  mentre  no  hi  hagi  un  risc,  deixa  fer.  És  important  que  la  normativa 
autonòmica vigent deixi en la Conselleria de Salut aquesta responsabilitat, i és per això 
que han d’intentar que en aquest Decret no es facin dos canvis, un és que precisament 
en aquest article 20.1 han tret aquesta frase, i per tant es rompen aquests 20 anys en 
què la Conselleria de Salut, si no hi havia un risc, deixava fer.

L’excepció que fan en el Decret, sobre que si poden ser exposats aquells que nomenen 
persones difuntes rellevants, no els pareix correcte fer aquesta discriminació.

En principi, els hi pareixen adequades les aportacions. 

 



 

Sr. Villalonga: A les Pitiuses hi ha cada any prop de 900 defuncions, i que gracies al 
crematori existent i, si és possible, el futur crematori en aquest municipi, cada vegada hi 
haurà menys funerals de cos present,  perquè directament s’efectua la cremació del 
cos.

Per unanimitat s’acorda l’aprovació del següent text:

“1.  Que  l'Ajuntament  d'Eivissa  insti  al  Govern  Balear  a  conciliar  en  la  mesura  del 
possible la normativa del nou Decret que està preparant "pel qual és regula l'Exercici de 
la sanitat mortuòria de les Illes Balears", respectant els costums, idees i creences dels 
difunts i els seus familiars que no impliquin riscos sanitaris, amb mesures preventives si 
fes falta, i més concretament que es modifiqui l'article 20.1 del "Projecte de Decret" 
contemplant  puguin  seguir  celebrant  funerals  de  cos  present  en  les  mateixes 
condicions sanitàries que en l'actualitat.

2.  Que  l’Ajuntament  insti  a  tots  els  agents  que  estan  implicats  en  el  procediment 
d’enterrament, a que compleixin estrictament les condicions sanitàries establertes, i en 
especial a les 6 hores de refrigeració.”

 

11.- Moció que presenta el grup municipal Popular de l'Ajuntament d'Eivissa amb 
proposta  d'acord  sobre  el  pes  turístic  de  l'illa  d'Eivissa  i  la  suspensió  de 
pagament en materia de promoció

Favorable Tipus de votació: Ordinària 

Unanimitat

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT 
D'EIVISSA SOBRE PROPOSTA D'ACORD SOBRE EL PES TURÍSTIC DE L'ILLA 
D'EIVISSA I A LA SUSPENSIÓ DE PAGAMENTS EN MATÈRIA DE PROMOCIÓ

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Una vegada presentat el projecte dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears per a 2017, s'ha comprovat que la disposició adicional desena deixa 
sense  efecte  les quantitats  a  transferir  en  matèria  de  promoció  turística  al  Consell 
Insular d'Eivissa corresponent a 2016 i  2017 segons el  Decret 45/2015, un fet molt 
perjudicial per a l'autogovern i autonomia d'aquesta institució.

 



 

Com ja va denunciar el Partit Popular d'Eivissa, als pressuposts de 2016 hi falten al 
menys 547.047 euros corresponents al mateix exercici. Es tracta d'una quantitat que, 
tot i els anuncis per part del Govern i Consell, a dia d'avui encara no s'ha tornat i a la 
que  s'hi  sumen  els  547.047  euros  corresponents  a  2017,  a  més  de  l'evolució  de 
l'exercici.

És a dir, el Govern retalla a Eivissa més de 1.135.000 euros en el que suposa el major 
atac  a  l'autonomia  del  Consell  des  de  la  creació  de  la  Comunitat  Autònoma,  i 
l'acceptació d'aquest fet per part del Consell Insular d'Eivissa suposa la major prova de 
submissió en 33 anys d'autonomia.
Per tot això i atenent a la importància de rebre aquestes quantitats ja acordades i al pes 
del turisme en la nostra illa, el  Grup Municipal Popular proposa al  Ple l'adopció del 
següent 

ACORD:

1. El Ple de l'Ajuntament d’Eivissa insta el Govern de les Illes Balears a reconèixer les 
quantitats que, per aplicació del Decret 45/2015, corresponen a Eivissa i a que retiri 
dels pressuposts la disposició addicional desena.

2. El Ple de l'Ajuntament d’Eivissa insta el Govern de les Illes Balears al reconeixement 
de les transferències de promoció turística a l'illa d'Eivissa i a dotar-les d'acord amb el 
que estableix el Decret 45/2015 i el pes turístic de l'illa d'Eivissa en, al menys, el 20% 
del total en els pressupostos de la Comunitat.

Eivissa, a 18 de novembre de 2016
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

Sgt. Virginia Marí Rennesson”

Intervencions:

Sr.  Villalonga: La votarà a favor.  Encara que ja  es va manifestar el  Ple en el  seu 
moment, creu que fa falta tornar a sol·licitar al Govern Balear, que el que es recapti a 
Eivissa per l’ecotaxa es quedi a Eivissa, per la qual cosa demana que s’incorpori un 
tercer punt en relació a això.

Sra. Corral: Després de llegir l’exposició de motius de la moció està un poc sorpresa. 
En principi, va ser únicament l’illa d’Eivissa la que va acceptar les competències de 
turisme, quant aquestes competències estaven totalment infradotades, tant en diners 
com en personal.

Per altra banda, pareix ser que aquesta setmana es rebran els primers 547.000 euros, 
que corresponen al pagament de 2016.

No s’ataca a l‘autogovern del Consell, ja que aquest seguirà exercint la competència de 
promoció turística. Tampoc es retalla el  finançament del Consell  d’Eivissa, ja que el 
2017 rebrà un total de quasi 49 milions d’euros, el que suposa, aproximadament, 4 
milions  d’euros  més  que  en  el  2016,  per  tant,  amb  les  mateixes  competències  el 
Consell tendrà més recursos.

Li agradaria votar els dos punt per separat. Al primer punt el sentit del vot serà que no, 

 



 

perquè consideren que l’acord que s’ha fet per al pressupostos és positiu per a l’illa.

Quant  al  segon punt,  en realitat  no s’ha deixat  de reconèixer les transferències en 
promoció, ja que el Consell d’Eivissa les segueix exercint, encara que el pes del 20% 
també  depèn  un  poc  de  la  quantitat  total  que  es  recapti.  L’important  no  és  el 
percentatge sinó la quantitat total que es reparteixi, i per aquest motiu el segon punt el 
votaran a favor.

Sr. Minchiotti: Del que es tracta és de la suspensió del pagament d’aquest 1.135.000 
euros, que són els 547.000 d’aquest any, que pareix que s’ha corregit, i els 547.000 del 
2017, que no s’ha corregit perquè no apareixen en els pressupostos corresponents de 
l’any que ve, i l’actualització de 41.000 euros que tampoc apareixen.

El que diu la Sra. Corral dels 4 milions més de finançament, és gracies a una llei de 
finançament dels Consells que es va aprovar la legislatura passada, i que fa referència 
a diners d’altres competències. Els hi donen més però això és per a totes les altres 
competències que té el Consell, falta la de promoció turística que té un finançament 
concret a una llei separada.

Agraeix que al menys votin el segon punt, amb la qual cosa hi ha un reconeixement de 
què hi ha unes variables que donen a Eivissa un 20%, i que lluiten per això. És una 
llàstima que no recolzin el  primer punt,  que suposaria intentar de deroguin aquesta 
disposició addicional desena, per tant que cobrin per a l’any 2017 el 547.000 euros.

Quant a l’aportació del Sr. Villalonga, és interessant introduir aquest tercer punt.

Sr. Villalonga: Gracies per incorporar aquest punt. Suposa que en aquest tercer punt 
comptaran amb el vot a favor de tots els partits aquí representats.

Sra. Corral: L’important és que aquesta transferència sí que es rebrà. Les altres dues 
transferències no es perden, es podran recuperar posteriorment, aquest és el motiu de 
què votin no al primer punt. El segon punt si que el votaran a favor. I el tercer punt 
incorporat pel Sr. Villalonga també votaran que sí.

El text de la moció que es sotmet a votació és la següent:

“1. El Ple de l'Ajuntament d’Eivissa insta el Govern de les Illes Balears a reconèixer les 
quantitats que, per aplicació del Decret 45/2015, corresponen a Eivissa i a que retiri 
dels pressuposts la disposició addicional desena.

2. El Ple de l'Ajuntament d’Eivissa insta el Govern de les Illes Balears al reconeixement 
de les transferències de promoció turística a l'illa d'Eivissa i a dotar-les d'acord amb el 
que estableix el Decret 45/2015 i el pes turístic de l'illa d'Eivissa en, al menys, el 20% 
del total en els pressupostos de la Comunitat.

3. Instar al Govern Balear, a fi que es reparteixi la financiació derivada de l’ecotaxa en 
funció de la recaptació realitzada a cada illa.”

 



 

Sotmès a votació  el  punt  1,  és desestimat  amb els  vots  en contra  dels  Srs.  Ruiz, 
Molina,  Tur  Cardona,  Perea,  Ribas,  i  Sres.  Boned,  García,  López,  Torres,  Coral  i 
Mengual  i  a  favor  dels  Srs.  Tur  Ripoll,  Garriz,  Flores,  Minchiotti,  Varela  de  Limia  i 
Villalonga, i Sres. Marí i Cardona.

Sotmès a votació el punt 2, és aprovat per unanimitat.

Sotmès a votació el punt 3, és aprovat per unanimitat.”

Sr. Ruiz: Faran un recés de 10 minuts.

 

12.-  Moció del  grup municipal  EPIC amb proposta d'acord sol·licitant diverses 
actuacions al barri de Puig d'es Molins

Favorable Tipus de votació: Ordinària

Unanimitat

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

Una  vez  más,  desde  el  grupo  municipal  Movimiento  Ciudadano  EPIC  Eivissa,  se 
trasladan al Pleno de esta corporación las propuestas y quejas que nos hacen llegar 
ciudadanos  de  nuestro  municipio,  y  en  esta  ocasión,  se  plantean  necesidades  del 
barrio de Puig des Molins.

Este  barrio  cuenta  con  una  asociación  de  vecinos  que,  de  forma  constante  y 
preocupada, trabaja y vela por los intereses comunes de los residentes de la zona, que 
estudia y fomenta medidas para poner el paisaje en valor, para mejorar las calles y, en 
definitiva, para tener un barrio mejor.

Hablamos de un barrio principalmente caracterizado por su patrimonio cultura, rodeado 
por  espacios  tan  importantes  como  el  Museo  Arqueológico  y  la  necrópolis  fenicia, 
ambos únicos en  el  mundo por  la  cantidad y  calidad de  restos arqueológicos  que 
atesoran. Además, el barrio cuenta con una serie de siete molinos de viento que datan 
del siglo XV hasta el XVIII situados en la parte más alta del barrio y catalogados como 
Bienes de Interés Cultural y Bienes Catalogados, así como el magnífico observatorio 

 



 

que corona es Puig.

Pese a este carácter histórico, el barrio de Puig des Molins tienen también un carácter 
residencial. Encontramos numerosas viviendas unifamiliares adaptadas a la topografía 
del terreno y esto hace que la movilidad de sus vecinos sea un poco más complicada 
que en otros sitios del municipio.

Para finalizar, Puig des Molins tiene una parte turística dado que existen en el barrio 
diversos establecimientos hoteleros, algunos hasta de 4 estrellas, lo que supone que 
habitualmente haya turistas que transitan por las escaleras que suben y bajan al barrio 
o por caminos próximos a la costa y que sirven de nexo para conectarlo a pie hasta las 
calles de Vila.

Queda  constancia  así  de  las  características  del  barrio  y  de  sus  peculiares 
circunstancias y  llega  el  momento  de  hacer  balance de  sus  carencias  y  o  de  sus 
oportunidades,  de  aquellas  cosas  que  el  Ayuntamiento  de  Eivissa,  puede  llevar  a 
término sin intervenir grandes cantidades de dinero para el beneficio de sus residentes 
y la mejora de su calidad de vida.
A la vista de las peticiones de particulares y de las sugerencias de la asociación de 
vecinos, el Movimiento Ciudadano EPIC Eivissa,

SOLICITA

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

PROPUESTAS DE ACUERDO

El Ayuntamiento de Eivissa, acuerda:

1.Dado el valor patrimonial del barrio, la concejalía de Cultura, fomentará y organizará 
actos recreativos y  culturales en  el  barrio,  que permitan la  difusión de los  tesoros 
existentes en esta zona.

2.Iniciar  contactos con el  Consell  Insular  y  el  Govern  Balear,  para  buscar  posibles 
líneas  de  ayuda  destinadas  a  la  rehabilitación  y  conservación  de  los  molinos 
protegidos.

3.En referencia a la movilidad, y en vista de las numerosas curvas de las calles del 
barrio  y  la  poca  seguridad  de  los  pasos  para  viandantes,  el  equipo  de  gobierno 
solicitará a la Policía Local que se revisen sus localizaciones y barreras arquitectónicas, 
que se señalice verticalmente la peligrosidad de las curvas y que se poden las ramas 
que impidan la correcta visibilidad e iluminación.

4.Trasladar al Consell Insular la petición para que el barrio tenga paradas de autobús 
que mejoren su conectividad actual, así como el estudio y presupuesto de implantación 
de escaleras mecánicas.

5.Habilitar y abrir el mirador existente, así como adecentar el camino existente entre la 
salida el túnel y la calle Ramón Muntaner.

6.Instar a mejorar la limpieza, la poda y la iluminación de las calles, principalmente en 
los  tramos  de  escaleras,  en  los  que  se  encuentran  numerosos  olivos,  el  pipi-can, 

 



 

arboles  y  ramas  que  caen  sobre  las  farolas  y  por  donde  transitan  habitualmente 
numerosos turistas y residentes.

7.Que el equipo de gobierno municipal dará explicaciones al Pleno de esta Corporación 
sobre el estado en que se encuentra la redacción del Plan Especial de Molins y el del 
calendario  de  trabajo  existente  respecto  este  importante  documento  para  la 
reorganización y ordenación de la zona.

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

Intervencions:

Sr.  Villalonga: El  passat  divendres  va  presentar  una  moció  amb proposta  d’acord 
relacionada  amb  l’alberg,  perquè  es  debatés  al  principi  del  Ple  per  afavorir  la 
participació ciutadana. Finalment s’ha incorporat al final de les mocions amb proposta 
d’acord. Com que creu que són temes importants demana que la moció de l’alberg es 
tractés al final de les mocions de control, i així el Ple serà més breu 

Sr. Ruiz: Gracies per la seua aportació, però no està d’acord i no ho canviaran.

Sr. Villalonga: Vol tornar a sol·licitar el canvi de l’ordre del dia relatiu a la moció relativa 
a l’alberg.

Sr. Ruiz: No modificarà l’ordre del dia i demana que es cenyeixi a la moció.

Sr. Villalonga: . Aquesta moció és una còpia de la que va presentar la Sr. Boned el 28 
d’octubre de 2013. 

Han canviat el  policia de barri? Fa el  mateixos torns? Perquè pareix ser que hi  ha 
menys presència policial.

Al punt 4. afegiria: “... y un convenio con el sector del taxi.”, perquè es podria fer un 
tipus de conveni amb el sector del taxi, en el qual quant un vesí demani un servei per 
pujar a Puig d’es Molins que costi 3 euros, l’Ajuntament n’aboni 1 i es pagui amb una 
targeta client. Això ja existeix a altres països del mon.

Sra. Cardona: Votaran aquesta moció. Estan d’acord en el sentit que s’ha plantejat, 
perquè va  en  la  línia  d’una  que va  presentar  el  grup Popular  respecte  al  barri  de 
Figueretes. Tenen constància d’aquesta carta que ha presentat l’associació, de la qual 
també els hi han fet arribar còpia.

Sra. Boned: Quant va veure la moció sabia perfectament que era la que ella havia fet, i 
l’hi agraeix que ho hagi dit públicament. Estan totalment d’acord amb aquesta moció, 
perquè són les seues paraules posades damunt la taula. El Sr. Villalonga diu que ha 
tret una cosa i n’ha tret dues, que era l’aparcament regulat de zona blava que també es 
demanava i que sí que s’ha fet. Li demana que abans de fer una moció que s’ho miri  

 



 

bé, perquè sí que s’han fet algunes coses que ara li dirà, perquè creu que li falta un poc 
d’informació.

Quant al punt 1. Hi ha algunes coses més a part de Cultura. Des que es va tornar a  
obrir el Museu Arqueològic, el 13 de desembre de 2012, es varen començar a fer una 
sèrie de ponts amb la regidoria de Turisme, s’està col·laborant en diferents activitats per 
donar  a  conèixer,  a  persones  residents  i  també  a  visitants,  la  importància  que  té 
aquesta zona. No poden oblidar que aquest recinte de la necròpolis és un dels béns 
declarats patrimoni de la humanitat, en la declaració de la UNESCO de l’any 1999.

Entre aquestes activitats realitzades en els darrers anys poden destacar: Les visites 
teatralitzades  a  la  necròpolis  una  vegada  al  més,  que  sol  coincidir  amb  el  darrer 
diumenge a les 12 del migdia; hi ha tallers temàtic dirigits a famílies a la casa pagesa 
d’es Porxet, que està integrada dins de la necròpolis de Puig des Molines; s’han portat 
reproduccions de peces de la necròpolis, com a material promocional, a diferents fires 
turístiques internacionals, ITW de Berlín, WTM, FITUR, etc.; hi ha continues visites de 
premsa; viatges de familiarització de periodistes,  prescriptors de destins,  agents de 
viatges;  s’han  realitzat  els  darrers  anys  visites  de  creuers;  hi  ha  una  activitat 
promocional  específica  de  la  ITW de  Berlín,  que  es  va  donar  informació  sobre  el 
jaciment que hi ha dins del museu, la història del Museu i es varen repartir unes 500 
polseres púniques, rèpliques de peces trobades dins del jaciment.

Aquest juliol s’ha fet un concert dins de la necròpolis, que és una activitat innovadora a 
Eivissa, però que es realitza a altres museus i espais patrimonials del mon. També s’ha 
visitat la necròpolis en col·laboració amb Balearia, al juliol hi va haver 10 persones per 
fotografiar la ciutat, concretament dins la necròpolis, i es varen poder veure imatges 
d’aquest barri a les xarxes. Per part de Participació Ciutadana varen fer un fem Barri el  
passat més d’octubre, el dia dels morts, en col·laboració amb el Museu. El programa 
fem Barri no és per carregar de més feina a les associacions de vesins, sinó que és per 
dinamitzar  els  barris  i  és  una  feina  en  paral·lel.  L’associació  de  vesins  va  estar 
convidada,  i  se  la  va informar molt  abans de què sortís  el  programa de tot  el  que 
s’anava a fer.

El Sr. Villalonga parla de Halloween, però li sap mal que no hi hagués anat perquè no hi 
havia res relacionat amb el Halloween. Fem Barri és una activitat cultural que sempre 
està relacionada amb les nostres tradicions, i no volen incloure res que no sigui de la 
nostra cultura, per tant si hi hagués anat hauria vist que hi havia zombis fenicis i moltes 
més coses i totes estaven relacionades amb aquesta temàtica. La propera vegada hi 
vagi i així podrà opinar millor de tot el que hi havia allí. Tots els tallers infantils també 
estaven relacionats amb la temàtica del Museu.

Per part de Cultura hi ha un conveni de col·laboració anual d’uns 20.000 euros, amb 
l’observatori de Puig des Molins, i és punt d’atracció cultural i patrimonial. Es fan visites 
escolars, activitats de fotografia, fins i tot hi ha una distinció de la NASA. L’any 2015 es 
varen rebre més de 1.000 visitants, i ara mateix tenen tanta llista d’espera que han 
hagut de tancar el formulari d’accés per fer visites dins l’observatori perquè no donen 
abast. Aquest punt el votaran a favor, perquè pensen que és bo seguint fent coses, 
però perquè vegi que ja se n’estan fent, no només a la regidoria de Cultura, i que hi ha 
bastants projectes damunt la taula, que encara no estant tancats.

Respecte  al  punt  2.  Quan es  va  demanar  no  s’havia  fet  res,  el  molí  tenia  moltes 
deficiències per arreglar. En el BOIB de 8 de febrer de 2014 es va publicar un conveni 
de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears 
i el Consell Insular, d’aplicació de quantitat derivada de l’1% cultural generat per les 
obres de la carretera de l’Aeroport, i hi havia una partida de 23.119 euros que va servir 

 



 

per rehabilitar el molí d’es Porxet i també el de Puig den Valls. Ara el molí no té les  
aspes, varen caure un dia d’una forta ventada, malauradament, fa poc que s’ha mort el 
darrer mestre moliner que hi havia a Eivissa, i ara mateix no hi ha cap empresa aquí 
que vulgui assumir aquesta reparació. Com que és un tema que també l’interessa molt i 
el va seguint, tenen informació de què fa unes setmanes es varen enllestir dos informes 
tècnics amb la situació dels dos molins.  La setmana passada va estar a Eivissa la 
Directora Insular de Patrimoni del Consell de Mallorca, que va visitar els dos molins i va 
fer  una  valoració  dels  danys.  Ja  hi  ha  alguns  contactes  d’empreses  de  Mallorca 
especialitzades, i de la mateixa brigada de molins que té el Consell de Mallorca, s’està 
estudiant la possibilitat de què es pugui traslladar fins a Eivissa, fer un pressupost i 
actuar  l’any  2017  sobre  aquests  dos molins.  Aquest  punt  també li  votaran  a  favor 
perquè ja s’està fent.

Quant al punt 3. No hi ha cap problema. Hi ha feina a fer en aquest barri i a molts més, i 
segueixen fent feina.

Respecte al punt 4. És veritat que han de millorar la connectivitat, creu que fins l’any 
2018 en la nova concessió d’autocars no quedarà una línia fixa, però ja estan mirant 
possibles vies a  veure  si  poden fer  algun conveni  amb el  Consell.  El  tema de les 
escales mecàniques es pot estudiar.

Els punts 5 i 7. Com li ha dit abans, la situació que tenen ara no és la mateixa que hi  
havia l’any 2013, perquè el PGOU ara està com està i en aquell moment estava vigent, 
per tant les coses que es va demanar llavors haguessin set possibles però ara no.

Hi ha una unitat d’actuació que es denomina UA Mirador dins del Pla Especial de Puig 
des Molins, que no es podrà desenvolupar si no s’aprova el PGOU, per tant si li voten 
que sí l’enganyarien perquè no ho poden treure endavant. Esperen que l’any que ve el 
PGOU ja estigui aprovat.

Condicionar el camí entre la sortida del túnel i el carrer Ramón Muntaner. Aquest camí 
també està afectat per la seua catalogació rústic protegit, i ara mateix tampoc s’hi pot  
fer res. Aquest punt estaria en suspens fins que s’aprovi el PGOU.

El punt 6. S’han arreglat els jardins, les escales es fan tres vegades a l’any. Les escales 
que s’han arreglat  són: Juan Ramón Jiménez, Josep Picarol,  Metge Pérez-Pedrero, 
Fernán Caballero,  Ramón Llull,  la  poda  del  jardí  de l’Observatori,  s’ha  arreglat  les 
filtracions del  sanejament  del  carrer  Luci  Oculacio,  al  carrer  Arxiduc Lluís  Salvador 
també s’han fet dos tractaments de control de plagues. Cada estiu s’ha fet l’arreglo i la 
neteja  del  camí  de  sa  Berenada,  la  poda  de  les  oliveres,  s’han  desmantellat  tres 
assentaments que hi havia a la UIB.

Des de Vies i Obres s’han pintat les escales del barri, s’han fet pegats a l’asfalt del 
carrer Luci Oculacio. Arriben moltes incidències de la línia verda com el tema de pilones 
i  rajoles  que  també s’han  arreglat,  s’ha  fet  la  pintura  dels  aparcaments  del  carrer 
Ramón Muntaner. Hi ha una llicència en marxa de Redexis per instal·lar el gas en el 
barri,  l’execució de la rotonda del final  del carrer Ramón Muntaner. Hi havia alguns 
projectes  en  els  pressupostos  participatius  que  no  varen  sortir.  Recomana  al  Sr. 
Villalonga i també a l’associació de vesins, i convida a tothom a què participin en els 
pressupostos participatius, i posin algunes coses que després surten endavant.

Respecte al punt 7. El que li ha dit abans si no tenen el PGOU definitiu, doncs va en la 
mateixa línia.

Així que tots els punts estarien a favor menys el 5 i el 7, que estan totalment afectats 
pel  PGOU, i  parlar d’un Pla Especial,  pel  que li  ha comentat  abans, ara mateix no 

 



 

tendria sentit.

Sr. Villalonga: Agraeix el talant de la Sra. Boned i la seua predisposició al vot, i  la 
felicita per les coses que ja estan fent en el barri. No té inconvenient en canviar algunes 
coses. Retira el punt 7, i el punt 5 queda tot retirat excepte “...condicionar el camí...”, ja 
que la referència que fa no és que s’hagi d’asfaltar el camí, sinó que es puguin tapar els 
clots amb grava o terra, perquè per a això no fa falta que el PGOU estigui aprovat.

Demana  el  vot  per  a  tots  els  punts,  excepte  pel  7  que  el  retira,  i  del  5  quedaria 
“Condicionar el camí existent entre la sortida del túnel i el carrer Ramón Muntaner.”.

Alguns  si  que  participen  en  les  activitats  que  s’organitzen  a  la  necròpolis.  En  les 
teatralitzacions que es fan l’últim diumenge de cada mes hi participa.

L’associació de vesins el que diu és que no s’ha comptat amb la seua col·laboració. No 
sap si es varen oferir o no.

En el punt 4. Vol afegir: “... i la implantació d’un conveni amb el sector del taxi.”.

Sra. Cardona: Estan d’acord amb tot el que s’ha plantejat aquí, però li agradaria fer 
una menció sobre un dubte que se’ls hi ha plantejat en el punt 5. Si no estan equivocats 
això és competència privada, per la qual cosa creuen que és difícil que l’Ajuntament 
pugui fer una actuació dins un terreny que no és seu.

Sra. Boned: Com ha dit la Sra. Cardona aquest camí és privat. Instaran a veure si ho 
volen fer els propietaris, i sinó miraran a veure com ho fan.

Estan totalment d’acord amb la moció, les coses que han dit que no és perquè no es 
poden portar endavant. Segueixen mantenint el que han dit dels punts 5 i 7. Creu que 
haurien de votar per separat, i la resta a favor.

Sr. Villalonga: Llavors estaran d’acord en canviar el punt 5, i el que fan és instar a la 
propietat del  camí a condicionar-lo,  que és el  que poden fer  com Ajuntament i  així 
estarien tots d’acord.

Per unanimitat s’acorda l’aprovació del següent text:

1.  “Dado el valor patrimonial del barrio, la concejalía de Cultura, fomentará y 
organizará  actos  recreativos  y  culturales  en  el  barrio,  que  permitan  la 
difusión de los tesoros existentes en esta zona.

2.  Iniciar  contactos  con  el  Consell Insular  y  el  Govern  Balear,  para  buscar 
posibles líneas de ayuda destinadas a la rehabilitación y conservación de los 
molinos protegidos.

3. En referencia a la movilidad, y en vista de las numerosas curvas de las calles 
del barrio y la poca seguridad de los pasos para viandantes, el equipo de 

 



 

gobierno solicitará a la  Policía  Local  que se revisen sus localizaciones y 
barreras arquitectónicas, que se señalice verticalmente la peligrosidad de las 
curvas  y  que  se  poden  las  ramas  que  impidan  la  correcta  visibilidad  e 
iluminación.

4. Trasladar al Consell Insular la petición para que el barrio tenga paradas de 
autobús  que  mejoren  su  conectividad  actual,  así  como  el  estudio  y 
presupuesto de implantación de escaleras mecánicas, y un convenio con el 
sector del taxi.

5. Instar a la propiedad a adecentar el camino existente entre la salida el túnel y 
la calle Ramón Muntaner.

6.  Instar  a  mejorar  la  limpieza,  la  poda  y  la  iluminación  de  las  calles, 
principalmente  en  los  tramos  de  escaleras,  en  los  que  se  encuentran 
numerosos olivos, el pipi-can, árboles y ramas que caen sobre las farolas y 
por donde transitan habitualmente numerosos turistas y residentes.”

13.-  Moció  del  grup  municipal  EPIC  amb  proposta  d'acord  sobre  pagament 
d'hores extres a la Policia Local

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 1, En contra: 11, Abstencions: 7, Absents: 0

A favor Antonio Villalonga Juan

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

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

 



 

Absents ---

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

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

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

EXPONE

Que ha sido objeto de controversia judicial en los últimos meses, el pago por parte de 
este  de  Ayuntamiento  de  horas  extras  a  miembros  de  la  Policía  Local,  sin  haber 
realizado dichas horas.

Que además, también ha sido denunciado el cobro durante un año y medio de una 
ficha de Unidad Nocturna por parte de un Agente de la Policía Local, sin trabajar una 
sola noche.

Que  las  denuncias  anteriores,  independientemente  de  su  posible  carácter  penal, 
suponen una pérdida económica notable para este Ayuntamiento.

Que además de los casos denunciados, es totalmente posible que existan otros casos 
parecidos.

Que es obligación de los miembros de esta corporación, en defensa de los intereses de 
la ciudadanía y de esta institución, aclarar si realmente estas denuncias se encuentran 
o no fundamentadas, evaluar el coste de las mismas, y si  es pertinente, efectuar la 
oportuna denuncia ante la fiscalía por la posible comisión de varios delitos.
Es por lo que se

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

PROPUESTA DE ACUERDO

El Ayuntamiento de Eivissa, acuerda:

1. Incluir, en el orden del día de las próximas Comisiones Informativas de Economía y 
Administración Municipal un punto denominado “Investigación pagos irregulares horas 
extras”, destinado a la investigación por parte de los miembros de dicha comisión del 
presunto abono irregular de horas extraordinarias.

2. Remitir a los miembros de dicha Comisión la documentación que precisen, entre ella, 
la relación de horas extras efectuadas por el personal del Ayuntamiento desde el año 
2008 hasta el año 2016 inclusive.

3.  Recoger  testimonio  a  aquellas  personas  que  puedan  dar  explicaciones 
esclarecedores al efecto.

4. Redactar un informe de conclusiones sobre dicho asunto. Y si procede:

 



 

a.Reclamar el pago de cantidades indebidamente abonadas.
b.Remitir dicho informe a la fiscalía solicitando el inicio de actuaciones penales.

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

Intervencions:

Sr. Villalonga: D’aquesta qüestió ja n’han parlat dues vegades en aquest Ple. Una va 
ser quant va sortir la notícia de que existia un judici, i l’altra en el Ple d’octubre que els  
hi va preguntar al respecte. Creu que és un tema que tendrien que repassar amb lupa. 
L’hi  preocupa el  fet  que hi  hagi  una denuncia  d’aquest  tipus,  i  que pugui  donar  la 
sensació de que hi ha impunitat, tant entre els membres de la policia local com entre la 
ciutadania, i considera que, igual que es va fer a l’anterior legislatura, s’hauria de fer 
una investigació. 

En el primer punt podrien afegir “Investigació ‘presumptes’ pagaments ...”

Un policia demana un dia lliure, i després troben que justament aquest dia que estava 
lliure, aquest policia cobra les hores extraordinàries per assistir a un reconeixement 
mèdic.

També es comenta que pareix ser que hi ha hagut policies locals que han estudiat una 
carrera en horari laboral, i no sap si això és legal o no. Un policia local pot estudiar una  
carrera  assistint  a  classes  dins  de  l’horari  de  la  policia  local,  o  això  se  li  ha  de 
descomptar del  sou? Aquesta mesura s’aplica a tots els policies locals? Entén que 
l’Ajuntament vulgui fomentar la formació del seu personal, però també entendria que 
aquest tipus de mesures s’apliquessin a tots els policies locals.

Com una persona cobra, durant un any i mig, una fitxa d’unitat nocturna sense treballar 
ni una sola nit? Li costa entendre que es puguin cobrar serveis extraordinaris sense 
realitzar-los.

Sr.  Garriz: Estan  preocupats  amb el  funcionament  i  la  situació  d’alguns  serveis,  i 
particularment amb la situació de la policia local.

En referència a la moció que presenta el Sr. Villalonga, s’alegra que hagi fet l’excepció 
de ‘presumptes’, perquè li pareix que tal i com està redactada en el seu inici, hi ha 
alguna cosa que els grinyola, com és el cas de “... sin haber realizado dichas horas.”, 
posant de manifest afirmacions que en tot cas serien constitutives, al menys, d’una 
irregularitat.

Més  enllà  d’aquest  text,  entenen  que  hi  ha  una  situació  greu,  que  necessita  que 
s’aclareixin determinades dubtes al respecte, i en aquest cas no posen en dubte cap 
de les actuacions de cap membre de la Corporació.

Els agradaria escoltar quines són les argumentacions i les justificacions que sustenten 
el contingut de la moció, perquè entenen que són suficientment greus. S’està parlant de 
frau, d’irregularitats, de tractes de favor, perquè en definitiva es això, i creuen que, per 
part d’aquells que porten aquesta iniciativa, si tenen segons quines dades agrairien que 
s’aportessin de manera clara.

Repeteix, no posen en qüestió el procedir de cap membre d’aquesta Corporació, però 
com a òrgan de control que són i com a Ple on debatre aquestes coses, agrairien que 
previ  a  aquest  tipus  de  mocions  es  facilités,  d’una  manera  menys  partidista,  la 

 



 

informació que sustenta coses tan greus com aquesta.

Hi ha una cosa que els preocupa molt més, i és el clima laboral que hi ha a la policia. 
Situacions que estan judicialitzades entre persones que han de treballar  juntes,  en 
situacions que no són fàcils com és la labor que fa la policia. Entenen que és una 
qüestió de base i reconeixen que això no ve de nou, però si que és cert que hi ha una 
necessitat i una obligació de posar coto i millorar el funcionament d’un servei essencial 
com és el de la policia local. Han preguntat en diferents ocasions, si per part del govern 
hi ha una idea de funcionament de la policia que volen i la que necessiten.

Estan disposats a participar i a col·laborar, necessiten una policia que vagi més enllà 
dels  capritxos  d’una  legislatura.  Necessiten  una  policia  que  estigui  resolvent  les 
necessitats  dels  ciutadans,  més  enllà  dels  interessos  particulars  i  individuals  de 
determinades circumstàncies o moments.

Creu que és molt greu que s’hagi arribat a aquest punt en el si de la pròpia policia. Creu 
que com a Corporació estan obligats a tenir que analitzar això en profunditat, perquè 
creu que necessiten un compromís municipal  amb respecte al  tipus de policia  que 
necessiten, que tenen i que volen.

Tots aquells que en un moment determinat, tenen obligació de controlar el que passa, 
posin també de manifest i comparteixin aquesta informació, perquè creu que un servei 
com el de la policia local no funcioni bé no beneficia a ningú. Si l’objectiu que busquen 
és que la  policia  funcioni,  i  que s’evitin  desviacions com presumptament  apareixen 
aquí, seria més interessant tenir-ho analitzat a les comissions, tenir reunions prèvies, 
analitzar quina és la profunditat, i si l’equip de govern està treballant en alguna línia, es 
posen  a  la  seua  disposició  per  aprofitar  la  seua  experiència  en  altres  àmbits,  per 
intentar millorar el bon funcionament d’un servei com aquest.

Sra. Torres: En tots el paràgrafs de la moció, el Sr. Villalonga dona per fet que han 
existit denuncies. Mai s’ha denunciat el pagament d’hores extres irregulars. L’únic que 
hi ha hagut és una acusació, per correu electrònic intern de l’Ajuntament, d’un policia 
que, a més és representant sindical, a un superior jeràrquic. El lògic és que aquest 
representant  sindical,  que  a  més  gaudeix  de  les  garanties  del  dret  d’informació  i  
d’accés a la informació, si hagués vist una irregularitat l’hauria posat en coneixement 
d’un jutjat, no a través d’un correu electrònic.

La sentencia no valora el tema de les hores extres que l’Ajuntament va aportar, es va 
dedicar  exclusivament  a  determinar  si  hi  existien  calumnies  i  injuries.  La  Jutge  va 
arribar a la conclusió que no era així per tres motius: perquè prevalia el dret a la llibertat 
sindical, perquè prevalia el dret a la llibertat d’expressió, i perquè aquestes acusacions 
ni s’havien difós.

El Sr. Villalonga pot portar mil vegades al Ple aquest tema, voldrà crear una imatge de 
què està passant alguna cosa. El convida a que miri el llibre de decrets, allí apareixen 
totes  les  hores  extres  de  la  policia.  Les  hores  extraordinàries  estan  firmades  pel  
superior jeràrquic, fiscalitzades per Intervenció. El Sr. Villalonga està posant en dubte 
de la bona feina dels funcionaris de l’Ajuntament, això és prejutjar i produeix indefensió. 
Votaran en contra a aquesta moció.

Sr. Villalonga: El motiu que hi hagi un judici entre dos membres de la policia local, no 
és per el compliment o no de les hores, o el pagament o no d’hores extres, és per raó 
de difamacions o calumnies que hi ha de l’un cap a l’altre, aquest és el motiu que hi  

 



 

hagi una sentència. La Jutge no entra a valorar altres aspectes del judici.

. Una cosa és la denuncia de calumnies i l’altra la denuncia, que no és judicial, d’hores 
extres. Demana que siguin més exactes, que agafin la documentació i l’estudiïn.

Li  preocupa  que  quant  es  va  celebrar  el  judici  algú  mencionés  que  hi  havia  fons 
dedicats al pagament d’hores extres, i creu que s’hauria d’aclarir.

El  que  té  accés  directe  a  la  informació  és  l’equip  de  govern,  però  els  que  han 
d’investigar, i també determinar si volen una policia com toca i que no paguin demés 
són tots. El que no pot ser és que una persona tengui un plus de nocturnitat durant un 
any sense treballar de nit.

Realment hi havia diners que es dedicaven a aquest tipus de qüestions? Poden veure 
si hi ha hagut càrrecs de confiança que han cobrat demés? Poden veure qui feia els 
quadrants i si s’efectuaven o no aquestes hores? Vol que facin una investigació pròpia? 
Fan la proposta a la Sra. Torres que es faci com a Ajuntament, que és el que correspon. 
Ho  poden  fer  dins  de  la  comissió  com  un  punt  a  part  i  començar  a  demanar 
documentació. Creu que el que correspon és que l’Ajuntament com a tal, deixi clar que 
hi ha una actitud positiva per lluitar contra la corrupció.

Des d’EPIC sempre han defensat, encara que hi hagi coses que estan malament, la 
presumpció  d’innocència,  sense  que  això  impedeixi  que  s’investiguin  els  fets. 
Considera que s’ha de revisar i s’han d’exigir responsabilitats.

Fa el treball com a portaveu d’un grup polític a l’oposició, veu uns fets que considera 
que són irregulars, ho posa en coneixement de la resta de grups municipals i demana 
que ho revisin.

Vol canviar el text del primer punt, i posar “Investigación Presuntos pagos irregulares 
horas extras”.

Sr. Garriz: Tornen a insistir, entenen que això no deixa de ser un element més d’una 
situació mal resolta, que indica que hi ha un problema de clima laboral, i que la policia  
necessita una aproximació integral a la seua realitat. No entraran en l’element judicial 
perquè hi ha una sentència, i el que no estigui d’acord té una segona instància per 
reclamar el que correspongui.

Entenen que això és un indici de què alguna cosa no funciona. Tenen clar que en la 
policia, fa molt temps, hi ha qui parla de bàndols. Creuen que han de fer un pacte per la 
policia, defensar una professionalitat dins de la policia, no està dient que els policies no 
siguin professionals, està dient que el funcionament de la policia ha d’adaptar-se a la 
realitat  del  municipi  que  tenen  avui  dia.  Volen  una  policia  de  proximitat,  reactiva, 
preventiva, que es limiti exclusivament a les ordenances, que faci seguretat ciutadana, 
hi  ha  molts  elements  que  tendrien  que discutir.  Creu  que amb aquest  ambient  de 
consens amb el que han començat, fossin capaços de generar un grup de treball per 
aconseguir que la nostra policia no estigui a expenses den vent de torn, els propis 
policies ho agrairien, perquè tendrien unes regles de joc transparents.

Creu que la institució ho agrairia, perquè tendrien una ferramenta que funcionaria als 
objectius que es marquin des de la pròpia Corporació, i qui més ho agrairia serien els 
ciutadans. Vol llançar des d’aquí la ma per aconseguir un pla que defineixi el tipus de 
policia que volen i que necessiten, perquè la realitat és que la policia que tenen ara 
mateix, és una policia de pegats.

Els agradaria que es fes ús de veritat de la comissió que tracta aquests temes. En 

 



 

aquest cas concret, no entenen que sigui necessari que hi hagi una investigació de 
presumptes irregularitats, creuen que el que fa falta és que utilitzin la comissió que hi 
ha, per portar els temes que els preocupen. Si ja tenen un instrument on participar i  
compartir la informació, creuen que on haurien de portar això és a les comissions. Que 
a  la  comissió  s’inclogui  això  als  efectes  de  què  puguin  comprovar,  i  que  evitin  la 
indefensió,  que posa de manifest  la  Sra.  Torres i  que comparteix  amb ella,  treguin 
dubtes i ho facin d’una manera tranquil·la, i això suposa que a la comissió es tracti, que 
el que tengui interès i vulgui aportar informació a aquesta comissió, faci les valoracions 
i inclogui a l’ordre del dia el que vulgui tractar, i que inclús, per no perdre temps, tengui 
clar quina informació vol sol·licitar, perquè quant arribin a la comissió s’ho trobin tot allí.

En els termes en els que està la proposta s’abstendran.

Sra. Torres: Convida al Sr. Garriz a que presenti una moció. Diu que és un element 
més que demostra que el clima no és bo. Aquesta demanda és del 2012, és de fa 4 
anys. Creu que el clima està millorant, i milloraria molt més si tenguessin més policies.

La sentencia diu que es va valorar la prova que es va fer. L’Ajuntament va aportar la 
documentació que les parts varen requerir, la Jutge la va examinar i no va veure indicis 
d’irregularitats, perquè si les hagués vist d’instància hauria fet alguna cosa.

Si algú detecta un delicte o té indicis de què alguna cosa no està bé, ha d’anar al jutjat 
a denunciar-ho, no enviar un missatge correu electrònic, i més si aquesta persona és 
enllaç sindical, perquè té mecanismes a través de la inspecció de treball, del Jutjat de 
lo Penal, on vulgui. Convida als Srs. Villalonga i Garriz a què mirin els llibre de decrets 
per revisar les hores extres.

Els  serveis  extraordinaris  o  hores  extres,  estan supervisats  pel  superior  jeràrquic  i 
fiscalitzats per Intervenció, i no qüestionarà el treball dels funcionaris mentre no hi hagi 
una persona que li digui i ella ho vegi, no per indicis, suposicions o invencions. Aquest 
tema és mol delicat i li pareix arriscat qüestionar a tot un col·lectiu.

El text de la moció sotmès a votació és el següent:

“1. Incluir, en el orden del día de las próximas Comisiones Informativas de Economía y 
Administración Municipal en el punto de personal, el apartado “Investigación presuntos 
pagos irregulares horas extras”, destinado a la investigación por parte de los miembros 
de dicha comisión del presunto abono irregular de horas extraordinarias.

2. Remitir a los miembros de dicha Comisión la documentación que precisen, entre ella, 
la relación de horas extras efectuadas por el personal del Ayuntamiento desde el año 
2008 hasta el año 2016 inclusive.

3.  Recoger  testimonio  a  aquellas  personas  que  puedan  dar  explicaciones 
esclarecedores al efecto.

4. Redactar un informe de conclusiones sobre dicho asunto. Y si procede:

 



 

a. Reclamar el pago de cantidades indebidamente abonadas.

b.  Remitir  dicho  informe  a  la  fiscalía  solicitando  el  inicio  de  actuaciones 
penales.”

14.-  Moció  del  grup  municipal  EPIC  amb  proposta  d'acord  sobre  limitació 
d'activitats econòmiques en Es Martell

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 1, En contra: 11, Abstencions: 7, Absents: 0

A favor Antonio Villalonga Juan

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

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

Absents ---

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

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

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

EXPONE

Que recientemente ha sido licitada la obra de construcción del polémico edificio en Es 
Martell.

 



 

Que tanto el Sr. Alcalde, como la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de 
Eivissa, han manifestado reiteradamente su negativa al establecimiento de negocios en 
dicho edificio que entren en competencia con los negocios ya existentes en el puerto.

Que el acuerdo firmado por el Ayuntamiento con la APB manifiesta en su apartado 4:

“Es crearà una plaça pública al Martell como a conseqüencia de l’enderrocament de 
l’edifici actual i es construirà un nou edifici de serveis portuaris en compliment de les 
obligacions derivades de l’adjudicació de la concessió d’amarraments d’aquesta zona. 
Aquest  edifici  tindrà  una sola planta,  es reduiran tot  el  que sigui  posible les seves 
dimensions, i  haurà de cobrir  únicament l’objectiu de donar els serveis propis de la 
concessió, sense que estigui previst  qualsevol altre ús que suposi una competencia 
directa per als comerciants del port.”

Que en dicha obra, que se licita por 1.800.000 € y que estará finalizada en mayo de 
2017.

Que  de  los  600  mts2  previstos  de  construcción,  las  empresas  concesionarias  de 
amarres, únicamente precisan 30 mts2.

Que  independientemente  de  los  compromisos  anteriores,  la  normativa  municipal 
permite la instalación en este edificio de aquellas actividades económicas que reúnan 
los requisitos legalmente establecidos, y por tanto, el acuerdo político no puede impedir 
legalmente el ejercicio de actividad alguna.

Que para poder evitar legalmente un fraude a la ciudadanía y cumplir los compromisos 
adquiridos, es preciso en primer lugar elaborar un listado, lo más exhaustivo posible, de 
la relación de las actividades económicas que actualmente se efectúan en la zona de la 
Marina, como por ejemplo, bares, cafeterías, restaurantes, heladerías, comercios al por 
menor, etc.

Que  además,  es  totalmente  necesaria  la  modificación  de  las  normas  municipales 
relativas  a  las  actividades  económicas,  para  hacer  cumplir  el  acuerdo 
APB-Ayuntamiento y los compromisos verbales.

Por todo lo anteriormente expuesto,

SOLICITA

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

PROPUESTAS DE ACUERDO

El Ayuntamiento de Eivissa, acuerda en el plazo máximo de tres meses:

1. Elaborar un listado exhaustivo de todas las actividades económicas que se efectúan 
en la zona de la Marina.

2.Modificar las normativas municipales oportunas con el objeto de evitar la concesión 
de licencias de actividad así como cualquier otro permiso municipal en toda la plaza de 
es Martell, edificio incluido, de las actividades anteriormente descritas.

 



 

3.Dar publicidad de este acuerdo a la Autoridad Portuaria de Baleares.

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

Intervencions:

Sr.  Villalonga: Torna a  demanar  que la  moció  de l’alberg  es tracti  després de les 
mocions de control.

Sr. Ruiz: El Sr. Villalonga vol retardar el Ple deliberadament d’una manera vergonyosa. 
Si no el vol respectar a ell al menys respecti a la institució i al seu funcionament. Ha 
presentat  la  moció  com  l’ha  presentat,  s’ha  ordenat  com  el  Secretari  ha  cregut 
convenient, i  a partir d’aquí vol que el Ple duri un determinat temps per un objectiu 
concret, que és que els vesins venguin aquí i vegin com actua. No té cap impediment, 
però els Srs. Regidors tenen el seu temps que és molt valuós, igual que els funcionaris 
o que els periodistes, i retardar el Ple pel seu capritx no li pareix correcte, ni d’acord 
amb el correcte funcionament de les institucions.

Aquest equip de govern no té cap impediment en parlar amb els ciutadans. Les portes 
dels  regidors  estan  obertes,  i  quant  demanin  cites  se’ls  atendrà.  Demana  al  Sr. 
Villalonga que sigui un poc més seriós amb les institucions, i no intenti dilatar el Ple.

Sr.  Villalonga: Ll’hi  han proposat  fer un canvi,  i  hi  estan d’acord tots els grups de 
l’oposició.  El  canvi  només  el  pot  determinar  el  Sr.  Ruiz  com  a  President  de  la 
Corporació. Ha dit que no, sense cap justificació. El Ple dura el que dura perquè tenen 
el seu dret a parlar, i hi ha mocions que duren més  i altres duren menys. Sent que 
l’acusin d’una cosa que no ha generat.

Creu  que  no  està  garantit  que  l’edifici  d’Es  Martell  no  tengui  un  ús  comercial.  Li 
preocupa que l’Autoritat Portuària inverteixi 1,8 milions en un edifici que no tendrà un 
rendiment comercial.

No hi ha cap normativa legal que impedeix que es pugui posar una botiga o un bar en 
Es Martell, només hi ha un acord polític entre dos institucions.

Amb aquesta moció volen que l’Ajuntament no deixi que els hi prenguin el pel.

Sra. Marí: No s’estendrà en aquesta moció, perquè el grup Popular ha presentat una 
moció de control, que creu que va en relació amb aquesta. Demana un aclariment a 
l’equip  de  govern  respecte  al  llistat  exhaustiu  de  totes  les  activitats.  Suposa  que 
l’Ajuntament ja disposa d’un llistat de les activitats que hi ha a la Marina. Quant a les 
llicències d’activitat han d’anar molt alerta, perquè no totes es poden negar. Han de 
tenir en compte que, a part que no tenen competència en determinades coses, a un 
edifici com es d’Es Martell hi haurà d’haver algun tipus d’activitat que serà pertinent a la 
concessió.

Donar publicitat a l’Autoritat Portuària no serveix de res, el temps ho està demostrant.

Saben quant començaran les obres de l’edifici?

 



 

Sr. Ruiz: Segons ha dit Autoritat Portuària les obres comencen el dia 1 de desembre.

Sra. López: En el marc de l’acord que tenen amb Autoritat Portuària, es deixa ben clar 
que no es farà competència directa als comerciants del Port.

Tal com ha dit la Sra. Marí, aquest llistat existeix i es diu padró. Independentment d’això 
el seu vot serà negatiu, perquè el Sr. Villalonga sap perfectament que estan treballant, i 
els comerciants del Port i La Marina confien en aquest acord i en el que serà aquesta 
plaça pública.

L’edifici d’Es Martell serà una plaça pública, allí podran gaudir de meravelloses vistes, 
d’un espai d’activitats lúdiques per a la ciutadania. No creuen necessari condemnar als 
treballadors d’aquesta, que és el que en el fons demana en aquesta moció.

Sr. Villalonga: Si tenen el llistat en demanarà una còpia. No entén perquè no volen 
blindar legalment les activitats que faran competència als vesins del barri. Li agradaria 
que tenguessin un compromís real per protegir aquest edifici i perquè no els hi prenguin 
el pel.

Li agradaria que votessin la moció a favor, creu que és el que protegirà l’edifici de les 
activitats.

Sra. Marí: Els seu vot serà d’abstenció, més que res perquè és un tema que ja s’ha 
debatut de manera molt  recurrent,  i  com que han presentat la moció de control,  tal 
vegada és on més pugui abraçar. També farà una sol·licitud d’aquest llistat d’activitats 
econòmiques, ja que creu que serà molt interessant saber quants negocis de cada rang 
hi  ha a La Marina. Li  agradaria saber a què dedicaran els 600 metres. Si tenen la 
informació els agradaria que els hi donessin.

Sra. López: No és que s’hagi d’elaborar un llistat com diuen, ja que el padró ja existeix 
i no hi ha cap problema en donar-l’hi.

Estan d’acord amb el que acaba de dir la Sra. Marí de que hi ha una altra moció. Han 
parlat moltes vegades de l’edifici d’Es Martell.

El que vol el Sr. Villalonga és enredar. No estan defraudant a ningú, l’equip de govern 
està lluitant i van en el sentit d’aquets conveni marc, per defensar el comerços de La 
Marina. El president de la federació de comerços de La Marina confia en aquesta línia. 
Per tant, no digui coses que no són certes. L’equip de govern no permetrà que facin 
competència  als  negocis  de  La  Marina.  El  vot  de  l’equip  de  govern  segueix  sent 
negatiu.

15.-  Moció del  Grup Municipal  EPIC amb proposta d’acord sobre l’establiment 
d’un alberg a l’antic retén de la policia local, en el carrer Vicente Serra.

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària
Primer punt Unanimitat
Resta de punts

 



 

A favor: 1, En contra: 11, Abstencions: 7, Absents: 0

A favor Antonio Villalonga Juan

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

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

Absents ---

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

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

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

EXPONE

Que hasta la fecha, existe el proyecto aprobado por la Mesa de exclusión social de 
Eivissa, de crear un centro integral de ayuda a las personas en es Gorg.

Que  el  actual  equipo  de  gobierno,  rompiendo  el  consenso  existente,  ha  decidido 
establecer un alberge en la localización del antiguo retén de la policía local, en la calle 
Vicente Serra, sin criterio urbanístico alguno que lo avale.

Que este nuevo proyecto cuenta con una manifiesta oposición por parte del vecindario.

Que previa a la creación de este alberge, es pertinente informar adecuadamente a los 
vecinos y comerciantes de la zona, sobre la tipología, casuística y número de usuarios, 
así como los servicios que ofrecerá el mismo.

Que en una sociedad en la que se desea promover la ética en la vida política y la 
participación  ciudadana,  es  oportuno  cumplir  con  los  compromisos  electorales 
reflejados en el programa electoral. En este caso concreto, es preciso que el partido 
impulsor  del  proyecto,  GUANYEM,  cumpla  sus  propias  propuestas  en  materia  de 

 



 

participación  ciudadana:  “que  ninguna  decisión  o  inversión  importante  pueda  ser 
tomada sin la aprobación previa de los habitantes de la zona afectada”.

Por todo lo anteriormente expuesto,

SOLICITA

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

PROPUESTAS DE ACUERDO

El Ayuntamiento de Eivissa, acuerda:

1. Elaborar un informe, en el plazo máximo de un mes, que explique detalladamente:

a. Los motivos de elección de este nuevo emplazamiento para el albergue.
b. Los efectos socioeconómicos de la creación del albergue en un barrio comercial y 
residencial. Indicando específica y detalladamente, el funcionamiento y servicios que 
ofrecerá dicha instalación, así como la tipología y casuística de los usuarios, así como 
su número previsto.

2.  Efectuar  en  el  plazo  máximo  de  dos  meses,  y  siempre  tras  la  elaboración  y 
publicación del anterior informe, una consulta vinculante a vecinos y comerciantes de 
los barrios de Sa Colomina y Es Palmer, sobre la creación de dicho albergue.

3.En el supuesto que el resultado de la consulta, sea:

a. Favorable a su construcción. Se habiliten todas las medidas oportunas para reducir y 
minorar cualquier posible efecto negativo del mismo.
b.  Desfavorable  a  su  construcción.  Se  efectúe  finalmente  la  edificación  del  centro 
integral  previsto por la Mesa de exclusión social en es Gorg, y se recupere para el 
edificio en la calle Vicente Serra, el proyecto de Escuela Municipal de Formación.

Eivissa, a 18 de noviembre de 2016
Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr. Villalonga: Ha recorrit a l’hemeroteca per veure on estem i d’on venim en aquest 
tema. El 30 d’abril de 2009 el Consell i l’Ajuntament van acordar construir un centre 
d’integració social a Es Gorg. Les persones insolidàries que van acordar-ho, van ser el 
Sr. Xicu Tarrés, la Sra. Lurdes Costa, el Sr. Joan Pantaleoni, el Sr. Vicent Marí, el Sr.  
Antoni Marí i  el  Sr.  Josep Marí. El  solar l’aportava l’Ajuntament i  el  Consell  pagava 
l’obra.  La  gestió  la  pagava  un  35%  el  Consell  i  la  resta  els  Ajuntaments 
proporcionalment  en  funció  de  la  seva  població.  Després  al  2010,  el  Sr.  Sanchez 
Navarrete, Regidor de Serveis Socials de l’Ajuntament, explicava que per la falta de sòl 
municipal no hi havia moltes opcions on ubicar-l’ho, i que la parcel·la tenia els metres 
necessaris  i  complia  amb  el  requisit  d’estar  pròxim al  centre  de  vila  i  de  la  zona 
d’influència on es troba la major part de la població amb risc d’exclusió. Un altre punt a 
favor deia que era la falta de veïns i pertant la falta d’oposició social al centre.

Al 2013, el Psoe-pacte va demanar la reactivació del tema d’es Gorg, mitjançant una 

 



 

concessió.

Al 2014, Caritas, la fundació deixalles i la creu roja també reclamaven la construcció del 
centre. 

Al 2015, en una entrevista el Sr. Joan Ribas va dir que seria un centre insular que 
l’havien de reactivar amb el Consell. Quan l’hi van preguntar sobre l’alberg, va dir que 
no era fàcil perquè la gent no el vol al costat de casa seva. Entenia que eren casos 
problemàtics, amb alcohol, drogues o problemes psicològics. 

Al juliol de 2016, Vila va canviar de criteri i passa a dir que el Gorg només ha de ser un 
centre de baixa exigència. 

Al novembre de 2016,  van presentar el projecte del nou alberg per 40 persones, i ja hi 
va haver oposició dels veïns. 

No entén perquè l’edifici de l’antic retén és l’únic lloc on es pot posar. 

Demana que reconsiderin la seua opció de l’alberg, ja que potser aquest no sigui el lloc 
adequat.  Si  ho  fan  tots  sortiran  amb  un  ample  somriure,  perquè  no  hi  haurà  una 
possible conflictivitat que pot succeir en el barri, i si diuen que no el faran  retirarà la 
moció. 

A la reunió amb els veins varen dir  que els usuaris consumiran en el  barri.  Poden 
explicar que consumiran els usuaris de l’alberg en el barri?

Els usuaris poden ser potencials veïns molests, i per a la família es prefereix un entorn 
millor, sobre tot quan ja existia l’opció de l’alberg a un altre lloc, que espera que no 
estigui enterrada.

Creu que els veïns han de poder votar, tal i com Guanyem es va comprometre en el  
seu programa electoral.

Sra. Marí:  Com a membre del grup Popular i després dels atacs que va rebre per part 
del Sr. Ribas, per haver comentat a la premsa la notícia d’on anava el centre, vol dir 
que  li va dir populista i està orgullosa de ser-ho. L’error era que el Sr. Ribas no ho 
havia comentat a ningú, però li dona l’oportunitat de que la convenci de tots el tràmits i  
de tot el que ha fet fins ara.

Sr. Ribas: El Sr. Villalonga, com sempre, el que fa és confondre conceptes. Es Gorg es 
construirà i va paral·lel a la construcció del nou alberg al centre de Vila, i va paral·lel 
perquè la gent que anirà al Centre de Vila no té res a veure amb la gent que anirà a Es 
Gorg.  La  gent  que  anirà  al  Centre  de  Vila  és  gent  que  no  té  cap  problemàtica 
d’addiccions de cap tipus, hi aniran tots derivats dels serveis socials, i no serà com està 
passant ara a l’edifici de Caritas. Estan solucionant un problema a tot el municipi i no 
implementant  un problema a un barri,  perquè això  millorarà  la  convivència  a tot  el 
municipi.

El passat dia 16 es va tornar a reunir la Mesa Tècnica d’Exclusió Social, i està aprovat 
el nou projecte per fer un centre de baixa exigència en Es Gorg, que serà un centre per 
acollir  a  la  gent  necessitada  amb  problemes  d’addiccions  de  qualsevol  tipus, 
normalment  associats  amb problemàtica  mental.  Tota  aquesta  gent  que ara  està  a 
l’edifici de Caritas, no a l’alberg municipal que té Vila al mateix edifici, sinó que van al 
Centre de Dia de Caritas, seguiran anant a aquest Centre fins que no estigui fet el  

 



 

centre d’Es Gorg. 

Tot el que estan fent, com ja varen explicar, està basat en informes del Ministeri de 
Sanitat, Igualtat i Serveis Socials, en els millors experts del país als qual han consultat i  
han anat a visitar i que els estan indicant cap on han d’enfocar aquest tema. La solució 
es diversificar la gent perquè no estiguin junts a un mateix lloc, que això és el que està 
causant el problema a l’edifici de Caritas. Fins i tot Caritas reconeix que el que està fent 
Vila és el camí correcte per solucionar el problema. Al centre de Vila hi haurà gent 
normal que ha tengut un mal moment a la vida, i que necessita un recurs assistencial 
puntual d’uns dies, fins que se li  pugui tramitar,  per exemple, una dependència per 
entrar a una residència, o buscar-li un lloguer que se li pugui ajudar a pagar. No hi anirà 
ningú amb problemes de drogues o alcohol perquè necessiten un altre espai que es 
farà a es Gorg.

És farà aquest edifici perquè de tots els espais que té l’Ajuntament, l’únic factible de 
que hi cabessin les instal·lacions és aquest. Repeteix, que en el Centre de Vila no hi 
haurà ningú amb problemàtica d’alcohol, amb drogodependències o problemàtica de 
salut mental. Els que derivaran la gent a l’alberg municipal són els serveis socials, i  
només derivaran a la gent que compleixi aquests requisits, i no serà un lloc on la gent 
anirà com van ara a l’escala de Caritas, esperant que obrin el Centre de Dia, per anar a 
menjar a qualsevol hora, seguiran anant a Caritas que és on els hi donaran el que 
volen, fins que no estigui acabat el centre d’Es Gorg i després aniran allí. El centre d’Es 
Gorg es construirà gracies a que Vila  ho està espitjant,  perquè porta des del  2009 
pendent i ningú altre ha fet res.

L’Ajuntament té competències en atenció a la gent amb risc d’exclusió social, però no té 
competències  en  formació,  i  no  es  plantegen  fer  una  cosa  en  la  qual  no  tenen 
competències.

La Mesa d’Exclusió Social, el passat 16 de setembre, va recolzar el projecte d’Es Gorg 
tal  com l’està  impulsant  Vila.  El  pròxim dia  30 la  mesa  política  acceptarà  la  mesa 
tècnica, tal com s’ha acceptat a la Mesa d’Exclusió Social, i per tant en Es Gorg es 
construirà  un  Centre  de  Baixa  Exigència,  on anirà  la  gent  amb problemàtiques de 
drogues i alcohol. L’altra gent que necessiti que se l’ajudi puntualment, és la que anirà a 
l’alberg del centre de Vila.

Quan va comentar que els usuaris de l’alberg consumirien en el barri, és referia a que 
el Centre en sí tendrà que comprar coses i la gent sortirà al barri a comprar coses. 

Sr.  Villalonga: Veu que estan d’acord amb la moció, perquè el  primer punt  és per 
elaborar un informe que expliqui detalladament els motius, i si ja tenen els motius no 
tendran inconvenient en votar-la.

Quin  inconvenient  hi  ha  en  informar  a  tots  els  veïns,  per  escrit,  del  que  succeirà 
exactament?  Quin  percentatge  dels  usuaris  l’alberg  actualment  són  gent  sense 
addiccions? Quantes pernoctacions s’han fet  els últims 3 anys amb gent  d’aquesta 
tipologia?

Segons la seua teoria, les persones que tenen un problema d’addicció de drogues o 
alcohol, aniran al centre de baixa exigència d’Es Gorg. Les persones normals aniran a 
l’alberg del centre de Vila.  Li  falta el  perfil  de persona que va a Es Gorg que està 
enganxada, que vol deixar les drogues i les deixa, és a dir, ja no té la problemàtica de 
les drogues i que pren medicació. Aquesta persona que com ja s’està tractant no estirà 
en Es Gorg, però segons el Sr. Ribas tampoc estirà a l’alberg, o sí i és el  que està 

 



 

ocultant.

Demana un informe per escrit que demostri que en els darrers 5 anys el 99,9% dels 
usuaris de l’alberg és gent normal, i no hi ha ningú que prengui ansiolítics ni res. No té 
aquest informe perquè les dades no són així.

Aquest projecte s’ha pogut reprendre ara perquè els comptes estan més sanejats que 
fa 4 anys. Vol saber què hi ha de negatiu en que tot es faci en Es Gorg. Com veu que el  
Sr. Ribas vol que tots estiguin informats, li demana que voti a favor de que es faci un 
informe amb les dades de l’alberg. Perquè no fan una consulta als vesins? 

El  que demanen a l’equip de govern és que informi,  i  que deixin que la ciutadania 
participi i voti. Quin problema hi ha en que es consulti a la gent?

Sra. Marí: De moment el Sr. Ribas no l’ha convençut.

Des  del  grup  Municipal  Popular,  volen  deixar  clar  que  és  absoluta  i  totalment 
necessària una infraestructura per pal·liar les demandes d’uns sectors tant necessitats. 
El  problema de la greu situació de determinats col·lectius és una trista realitat,  que 
necessita  una  atenció,  una  consideració  i  una  sensibilitat  especial.  S’han  de  crear 
mecanismes d’ajuda i suport a aquestes persones, és i ha de ser una prioritat, però no 
han de ser simples solucions improvisades. Si alguna cosa s’ha de reciminar al PP en 
aquests darrers 4 anys que ha estat governant, és no haver aconseguit al menys deixar 
els ciments d’aquest  centre integral  d’Es Gorg, d’aquesta manera no haurien donat 
l’oportunitat a l’equip de govern de canviar-lo.  Tenen clar que han de ser solucions 
integrals,  encara que s’han d’abordar cas a cas com saben els tècnics socials.  No 
entenen que quan ja s’havia arribat a un consens entre tots els grups polítics i tots els 
municipis, de portar a terme el centre integral d’Es Gorg, no han d’oblidar que var ser 
una idea i un projecte d’en Xico Tarres, van i ho canvien. Ha set l’equip de govern el  
que ha  iniciat  aquest  debat,  la  seua  falta  de  criteri  en  la  tramitació  del  PGOU ha 
provocat que no es pugui portar a terme el centre integral d’Es Gorg, per molt  que 
intentin amagar el fons i la realitat de l’assumpte. Aquest enclavament era idoni.

Parlen molt de que els ciutadans han de deixar el cotxe en els aparcaments dissuasoris 
i venir caminant humanitzant la ciutat, però ara diuen que aquest centre estaria lluny. El 
debat polític ha d’anar de la ma del debat social, cosa que l’equip de govern no ha fet. 
Han trencat el consens, no només del municipi sinó de l’illa sencera, però sobre tot han 
trencat el consens amb els ciutadans.

El Sr. Ribas prometia consultar tots i cadascun dels temes importants per al municipi 
amb la ciutadania, i l’únic que ha fet ha set enganyar a les persones, inclús a les que 
l’han votat.

Un tema tant  important  com aquest  ha de tractar-se amb una previsió i  criteri  que 
l’equip de govern no ha tengut.

Han valorat i estudiat altres enclavaments? Han parlat amb l’oposició? Amb els tècnics 
de la casa? Amb els ciutadans? Amb les associacions? No, i aquest és el seu error. Les 
presses són males conselleres. No poden executar corrents temes del municipi tant 
importants, encara que segons les declaracions del Sr. Ribas al diari d’ahir, va dir que 
aquest centre acolliria persones de tota l’illa. Si és així li agradaria que ho aclarís.

La situació de necessitat d’aquestes persones, no pot suposar que es posi, en marxa, 
d’una  manera  unilateral,  suposades  situacions  que  sols  acabarien  creant  altres 
desequilibris no desitjats,  no previstos en altres entorns,  àmbits i  col·lectius, que al 

 



 

menys es mereixen el  mateix respecte i consideració. No volen que s’estigmatitzi  a 
ningú, sinó tot el contrari.

Tal  vegada  hauria  anat  bé  haver  mirat  al  passat.  En  aquest  cas  vol  recordar  una 
actuació del Consell, aleshores del PP, quan es va fer el pis d’acollida de menors al 
carrer Bisbe González Abarca, i tristament aquest centre es va haver de retirar de la 
ciutat. Li agradaria que ho recordessin per no emportar-se una sorpresa com a passat a 
altres. Sembla ser que no aprenen dels errors del passat.

Reclamen solucions reals, pràctiques, reflexionades, compartides, i sobretot explicades 
i consensuades, no només escoltant als professionals sinó a tota la població, inclosa 
l’oposició, a la qual l’equip de govern ignora. Solucions que siguin assumides per la 
majoria  no  per  uns  pocs.  Tornen  a  reclamar  la  seua  falta  de  transparència  cap  a 
l’oposició i els vesins, com en tots els temes que fan. La transparència és la base de la  
democràcia, intentin, encara que sigui una sola vegada, informar-los, convèncer-los, no 
només a l’oposició sinó a tots els ciutadans. No oblidin que si és bo per a la ciutat i els 
seus vesins, els tendran al seu costat, però tal com estan fent les coses fins ara no.

No han d’oblidar que el PP és el partit que representa a la majoria dels vesins. Aquesta 
és una mostra més de la seua falta de capacitat, falta de gestió, falta de previsió, falta 
de coneixement, falta d’idees i sobretot d’improvisació.

Els projectes d’aquesta envergadura han de ser contemplats de tal manera que no es 
rompi l’estabilitat d’un barri, sigui el que sigui. Quins mecanismes utilitzaran perquè no 
acudeixin  a  aquest  centre  les  persones  de  baixa  exigència?  Ho  poden  explicar?, 
perquè sinó la realitat serà la mateixa que en Es Pratet 

S’hauria d’haver establert  un calendari  de reunions informatives,  amb els col·lectius 
afectats  i  professionals  varis.  No  han  d’oblidar  que junt  a  aquest  emplaçament  es 
troben molt col·legis, vivendes, comerços, que són sensibles a qualsevol intervenció 
d’aquest tipus, com qualsevol altre barri. Aquest calendari hauria d’haver set previ a 
qualsevol consulta posterior.

Votaran positivament al primer punt de la moció, donat que creuen que aquest estudi és 
bàsic per poder seguir endavant. Portin a terme tots els estudis necessaris abans de 
prendre aquesta decisió tant important.

No vol passar per alt tampoc, la situació en la qual queden els programes de formació i  
reinserció laboral, els quals queden sense espai per poder ser impartits, i encara que 
no tenguin competència rebien moltes ajudes per, juntament amb el SOIB, poder portar 
a terme molts programes de reinserció perquè la gent pugui trobar feina. Amb aquesta 
actuació es quedaran sense res.

Deixin d’improvisar i comencin a pensar en com solucionar problemes.

Sr. Ribas: Això està fet amb el criteri del serveis tècnics de l’Ajuntament, i recolzat per 
la majoria dels serveis tècnics de tota l’illa.

Respecte al centre de Vila es va dir que es mantindria l’acord que tenen amb els altres 
ajuntaments. Com que cap altre ajuntament dona el serveis de residencia adequat que 
marca la llei de serveis socials, l’Ajuntament de Vila quan es deriva gent de serveis 
socials d’altres ajuntaments la reben. La majoria són de Santa Eularia, i aquesta és la 
gent de fora que vendrà, però això no vol dir que incrementin les places, entraran si hi 
ha plaça, sinó no.

No tenen cap problema en aprovar el primer punt de la moció, i prepararan l’informe i li 

 



 

faran arribar. Els altres punts no, perquè no faran una consulta si no és legal, i no es 
pot fer una consulta delimitant exclusivament al barri tal com demana. Si es fes una 
consulta seria a nivell municipal que és com ho planteja la llei.

Sra. Marí: Demana que, si és possible, també li facin arribar aquest informe.

Sotmès a votació el primer punt, és provat per unanimitat.

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

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

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

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

La totalitat dels Regidors assistents en queden assabentats.

 

16.-  Moció de control  que presenta el  grup municipal  Popular de l'Ajuntament 
d'Eivssa sobre el Pla de Mobilitat de la Ciutat i el canvi de sentit de les vies de 
circulació.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ DE CONTROL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR 
DE

L'AJUNTAMENT D'EIVISSA SOBRE PLA DE MOBILITAT DE LA CIUTAT I 
CANVI

 



 

DE SENTIT DE LES VIES DE CIRCULACIÓ

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

El  passat  mes  de  juliol,  es  van  presentar  els  estudis  realitzats  per  analitzar  les 
alternatives de reordenació del trànsit rodat al nucli urbà de la ciutat d'Eivissa.

Els estudis,  realitzats per l'empresa Cinemes, recollien la  realització dels canvis de 
direcció en les principals avingudes de la ciutat en dues fases d'actuació. La primera 
s'ha produït coincidint amb l'inici de les obres de peatonització de Vara de Rei, la plaça 
del Parc i el carrer Jaume I, passada la temporada turística, i la segona fase d'execució 
de canvis es produiria a la tardor de 2017 i que preveu el canvi definitiu d'avingudes per 
donar a cadascuna d'elles un únic sentit de la circulació.

L’execució dels canvis seria, per tant, en dues fases. La primera ve condicionada per 
les obres de Vara de Rei i fa que alguns canvis siguin definitius però altres siguin de 
caràcter temporal. En la primera fase, l'entorn de Vara de Rei s’ha tancat de forma 
generalitzada a partir d'octubre. Els veïns del nucli històric tindran un punt d'accés que 
canviarà  en  determinats  moments  a  mesura  que  avancin  les  obres.  Durant 
aquestprimer hivern s’ha invertir el sentit del carrer de Bartomeu Vicent Ramon, que 
retornarà al seu sentit anterior a l'estiu de 2017.

Dins de la  primera fase també s’ha canviat  el  sentit  d'un dels carrils  de l'avinguda 
d'Ignasi Wallis, concretament el tram entre avinguda d'Espanya i Isidor Macabich.
Aquest únic carril que anava en direcció a Juan Xicó ha canviat definitivament per ser 
en direcció a Ignasi Wallis i aquest canvi serà definitiu. En finalitzar les obres de Vara 
de Rei, l'accés al barri de Dalt Vila i la Marina ja no es farà pel carrer Jaume I com ara 
sinó per Conde Roselló, per on quedarà de forma definitiva.

En la segona fase, que s'executarà en l'hivern de 2017, es preveu ja el canvi definitiu 
de  les  avingudes  per  donar  a  cadascuna  d'elles  un  únic  sentit  de  la  circulació. 
L’Avinguda  d'Espanya  no  canvia,  serà  tant  d'entrada  com  de  sortida;  també  serà 
d'entrada Ignasi Wallis, mentre que avinguda Santa Eulària, Isidor Macabich i el carrer 
Josep Zornoza Bernabé seran les principals sortides de la ciutat.

L'aplicació de la primera fase d'aquestes mesures en matèria de mobilitat ha generat un 
caos circulatori  a tota la ciutat i  la conseqüència directa ha estat  que trajectes que 
abans es realitzaven en escassos minuts ara poden portar gairebé una hora.

Per això, el Grup Municipal del Partit Popular de la Ciutat d'Eivissa presenta aquesta 
moció de control per tal de conèixer, entre altres aspectes, si és intenció de l'equip de 
Govern seguir endavant amb les mesures proposades en l'estudi de reordenació del 
trànsit de la ciutat d'Eivissa proposat per l'empresa Cinesi i si és intenció de l'equip de 
Govern  dur  a  terme  tots  els  canvis  de  sentit  de  vies  de  circulació  proposats  en 
l'esmentat estudi.

En Eivissa, 18 de novembre de 2016
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

Sgt. Virginia Marí Rennesson”

 



 

17.-  Moció de control  que presenta el  grup municipal  Popular de l'Ajuntament 
d'Eivissa  sobre  les  restes  arqueològiques  d'origen  romà  trobades  durant  les 
obres de la Plaça del Parc de Vila

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ DE CONTROL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR 
DE L'AJUNTAMENT D'EIVISSA SOBRE LES RESTES ARQUEOLÒGIQUES 

D'ORIGEN ROMÀ TROBADES DURANT LES OBRES DE LA 
PLAÇA DEL PARC DE 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

Durant les obres d'excavació que s'estan duent a terme al carrer Avicenna 
per a vianants la plaça del Parc de Vila, han estat trobats unes restes d'un 
mur  d'origen  romà.  La  troballa  consisteix  en  un  tram  de  mur  d'època 
tardopúnica o romana (entre els segles II aC i I dC) que estaria relacionat 
amb les estructures trobades en el seu dia sota el Teatre Pereyra.

Sense  haver  avaluat  la  importància  de  la  troballa  i  sense  el  preceptiu 
dictamen de la Comissió Insular d'Urbanisme i Patrimoni del Consell d'Eivissa 
sobre  el  futur  de  les  restes,  que  hauria  de  fixar  les  decisions  tècniques 
corresponents a adoptar, el regidor
de Cultura de l'Ajuntament d'Eivissa es va aventurar a assegurar que les 
restes  arqueològiques  trobades  a  la  plaça  del  Parc  durant  les  obres  de 
remodelació  d'aquesta  zona  no  suposarien  cap  retard  en  l'execució  dels 
treballs i a descartar una paralització de les obres.

Per això, el Grup Municipal del Partit Popular de la Ciutat d'Eivissa presenta 
aquesta moció de control per tal de conèixer quin va ser el criteri del regidor 
de  Cultura  per  ordenar  la  continuació  de  les  obres  sense  conèixer 
prèviament el valor d'aquestes restes arqueològiques i quan la decisió de si 
s'havia de seguir excavant o si, per contra, es documentaven les restes, es 
cobria i es continuava amb les obres era responsabilitat del Consell Insular 
d'Eivissa.

En Eivissa, 18 de novembre de 2016
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

Sgt. Virginia Marí Rennesson”

 

18.-  Moció de control  que presenta el  grup municipal  Popular de l'Ajuntament 
d'Eivissa sobre informació del Pla de Delimitació d'Espais i Usos Portuaris i el Pla 
Especial del Port d'Eivissa

 



 

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ DE CONTROL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR 
DE

L'AJUNTAMENT D'EIVISSA SOBRE INFORMACIÓ SOBRE EL PLA DE
DELIMITACIÓ D’ESPAIS I USOS PORTUARIS I EL PLA ESPECIAL DEL 

PORT
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 la següent MOCIÓ DE CONTROL

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va publicar el passat 18 d'octubre el anunci 
del concurs per adjudicar la redacció del Pla Especial del Port d'Eivissa, amb 
un pressupost de 120.000 euros. A la pràctica, això significa que Autoritat 
Portuària de Balears (APB) ha encarregat la redacció del Pla Especial amb 
posterioritat a l'execució, licitació o disseny de pràcticament la totalitat de 
les obres i  reformes de la zona portuària,  quan el  Pla Especial  hauria  de 
haver definit amb caràcter previ la seva ordenació urbanística.

La normativa vigent obliga que els ports d'interès general a disposar de tres 
eines  legals  per  definir  els  seus  usos  i  aprofitaments:  el  Pla  Director 
d'Infraestructures, aprovat en ocasió de les obres del dic de Botafoc.

El  segon instrument  legal,  el  pla  de Delimitació  d'espais  i  usos portuaris 
(DEUP), es troba només en fase de tramitació i acaba de superar el període 
d'al·legacions,  amb  nombrosos  inconvenients  per  part  de  l'Ajuntament. 
Tampoc està aprovat el pla especial, que tindria com a objectiu establir els 
sostres de creixement urbanístic, volums i edificis.

La  necessitat  del  Pla  Especial  amb  caràcter  previ  a  les  grans  reformes 
portuàries ha estat una reivindicació constant d'alguns col·lectius,  com el 
Col·legi d'Arquitectes o el
mateix Ajuntament d'Eivissa, des de fa gairebé dues dècades.

Per això, el Grup Municipal del Partit Popular de la Ciutat d'Eivissa presenta 
aquesta moció de control per tal de conèixer de quina informació disposa 
l'equip de Govern sobre el pla de Delimitació d'espais i usos portuaris i el Pla 
Especial  del  Port  d'Eivissa  i  quines  gestions  s'han  realitzat  des  de 
l'Ajuntament perquè APB respecti la normativa
vigent, que exigeix l'aprovació d'un pla especial.

En Eivissa, 18 de novembre de 2016
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

Sgt. Virginia Marí Rennesson”

 

19.- Moció de control que presenta el grup municipal Popular de l'Ajuntament 

 



 

d'Eivissa sobre controls del compliment de la normativa aplicable en materia de 
soroll al barri de Es Pratet

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ DE CONTROL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR 
DE

L'AJUNTAMENT D'EIVISSA SOBRE CONTROL DEL COMPLIMENT DE LA
NORMATIVA APLICABLE EN MATÈRIA DE SOROLL AL BARRI DE ES 

PRATET

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

En  les  últimes  setmanes,  els  veïns  dels  carrers  adjacents  als  passatges 
situats entre el carrer Carlos III i l'avinguda Bartolomé de Roselló s'han dirigit 
a aquest grup polític per plantejar-li queixes sobre els sorolls generats durant 
les hores de la nit pels locals de la zona.

Baixar-li el volum a la ciutat és una tasca complexa. Es tracta d'un panorama 
en què conflueixen les debilitats en els controls, la cultura de la permissivitat 
i les queixes dels veïns que veuen afectat el seu dret al descans.

L'ordenança  reguladora  preveu  mesures  per  al  control  de  l'estricte 
compliment per part de les persones responsables dels establiments públics i 
per  part  de  la  ciutadania  de la  normativa  relativa  als  sorolls,  sancionant 
aquelles  conductes  que  siguin  contràries  a  la  mateixa,  a  fi  de  corregir 
possibles molèsties i irregularitats que puguin ser detectades.

Malgrat això, els veïns asseguren que la situació es manté en el temps i que 
aquestes mesures de control o no s'estan aplicant o resulten insuficients.

Per això, el Grup Municipal del Partit Popular de la Ciutat d'Eivissa presenta 
aquesta
moció de control per tal de conèixer, entre d’altres, els següents punts:

1)  Quins  controls  d'inspecció  ha  efectuat  l'Ajuntament  per  a  verificar  el 
compliment de
la normativa aplicable en matèria de soroll en aquesta zona?

2) Quantes sonometries s'han realitzat en establiments públics i habitatges 
en aquesta zona?

3) Quantes queixes i/o reclamacions ha rebut l'Ajuntament per incompliment 
de la normativa en matèria de soroll dels veïns d'aquesta zona?

4) Quantes sancions per incompliment de la normativa en matèria de soroll 
s'han tramitat contra establiments i locals d'aquesta zona?

 



 

En Eivissa, 18 de novembre de 2016
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

Sgt. Virginia Marí Rennesson”

Intervencions:

Sra.  Marí:  Demana  que,  aquestes  4  mocions  de  control,  que  són  molt 
importants  perquè  estan  totes  relacionades  amb  el  municipi,  es  puguin 
presentar com a preguntes per escrit i que els hi contestin per escrit, i així no 
allargaran tant el Ple.

Sr. Ruiz: S’accepta la petició.

20.- Decret 6118/2016, d'aprovació Exp. Obj.Ord. 5-2016

 



 

Donat compte del Decret del tenor literal següent:

“D E C R E T .-   A la vista de l’expedient tramitat respecte a l’informe emès per la 
Interventora Acctal. d’aquesta Corporació, referent a l’exp.OBJ ORD 5/2016 de factures 
amb reparo de l’esmentada funcionària, del tenor literal següent: 

“  INFORME PROPOSTA  D’INTERVENCIÓ FACTURES AMB NOTA D’OBJECCIÓ – 
EXP. OBJ.ORD 5/2016.-

A la vista de varies  factures relacionades a continuació, corresponents a diferents 
proveïdors i per diversos conceptes, per un import total de 193.746,60 € i que s’han 
remés a aquesta intervenció per a la seva tramitació: 

DATA NIF PROVEÏDOR ÀREA ECON. IMPORT

31/08/16  U57641441 UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA 13000 22799 12.134,73
30/09/16  U57641441 UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA 13000 22799 11.619,92

  Suma 13000-22799   23.754,65
30/07/16  B59987529 BENITO URBAN S.L.U. 15320 21000 5.989,50
31/08/16  B07985716 PINTURAS MARTINEZ Y SELVA SL 15320 21000 5.634,76
31/08/16  A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 15320 21000 1.810,16
31/08/16  A07151244 MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS SA 15320 21000 1.098,44

  Suma 15320-21000   14.532,86
30/08/16  A26019992 FCC AQUALIA SA 16100 21000 505,78
08/09/16  A26019992 FCC AQUALIA SA 16100 21000 505,78

  Suma 16100-21000   1.011,56
05/09/16  53951370V AMAYA ARIAS CARLOS ANDRES 17100 21000 1.282,60
05/09/16  53951370V AMAYA ARIAS CARLOS ANDRES 17100 21000 1.234,20
08/09/16  53951370V AMAYA ARIAS CARLOS ANDRES 17100 21000 3.448,50

  Suma 17100-21000   5.965,30
01/04/16  B07455843 EIVISS GARDEN SL 17100 62300 1.023,66
08/06/16  B07455843 EIVISS GARDEN SL 17100 62300 318,00
01/06/16  B07455843 EIVISS GARDEN SL 17100 62300 1.590,00
10/05/16  B07455843 EIVISS GARDEN SL 17100 62300 1.052,70
03/03/16  B07455843 EIVISS GARDEN SL 17100 62300 554,12
24/02/16  B07455843 EIVISS GARDEN SL 17100 62300 485,10

  Suma 17100-62300   5.023,58
01/08/16  17446238W ALGARATE GOMEZ LUIS MIGUEL 17201 22799 1.355,50
01/08/16  17446238W ALGARATE GOMEZ LUIS MIGUEL 17201 22799 2.117,50

  Suma 17201-22799   3.473,00
16/08/16  B57303471 PRONTXIO OBRAS Y PROYECTOS SL 17202 21000 2.139,28
02/09/16  B57303471 PRONTXIO OBRAS Y PROYECTOS SL 17202 21000 1.551,46
02/09/16  B57303471 PRONTXIO OBRAS Y PROYECTOS SL 17202 21000 1.436,27

  Suma 17202-21000   5.127,01
31/08/16  A82741067 CESPA CIA.ESPAÑOLA SERV.PUB.SA 17202 22799 12.977,65

  Suma 17202-22799   12.977,65
31/08/16  G08973224 INST.TREBALL SOCIAL I SERV.SOCIAL 23102 22799 21.366,97

 



 

21.- Decret 5812/2016, d'aprovació MP Ord. 17-2016 Transf. Crèdits

Donat compte del Decret del tenor literal següent:

“DECRET.- De conformitat amb el que estableixen l’article 180 del R.D.L. 2/2004 de 5 
de  març  pel  que  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  LRHL i  les  Bases  d’Execució  del 
Pressupost General per a l’exercici  2016, i  vist  l’informe emès per la Intervenció de 
fons;  amb  aquest  decret,  en  virtut  de  les  atribucions  que  m’han  estat  delegades 
mitjançant decret de data 24 de juny de 2015, vinc en ordenar l’aprovació de l’expedient 
de modificació de crèdits per transferències núm. 17/2016 dins del vigent Presupost 
Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa:

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

 

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT POSITIVES

APLICACIÓ                                DENOMINACIÓ                               AUGMENT

                                    ÀREA DE DESPESA 1:

13000-62500              Mobiliari policía local                                             22.826,59

17200-62400              Elements transport medi ambient                                     6.000,00

17201-62400              Elements transport Centre Prot.Animal                            4.000,00

                                 Total Àrea de despesa 1                                       32.826,59

                                  TOTAL AUGMENTS                                              32.826,59

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT NEGATIVES

APLICACIÓ                                DENOMINACIÓ                            DISMINUCIÓ

                                  ÀREA DE DESPESA 1:

13000-20104             Subministrament vestuari policía local                  22.826,59

17202-60900             Inversió nova equipament platges                                    6.000,00

17201-20400             Renting elements transport centre Prot.Animal                4.000,00

                                  Total Àrea de despesa 1                                     32.826,59

                                 TOTAL DISMINUCIONS                                        32.826,59

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

Eivissa. 

                                                                         En don fe,

    EL TINENT D’ALCALDE DELEGAT,                  EL SECRETARI ACCTAL.

 



 

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

La totalitat dels Regidors assistents en queden assabentats. 

 

22.- Decret 5801/2016, d'aprovació MP Ord. 18-2016 Generació Crèdit

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. 
18/2016, per import de UN MILIÓ TRES-CENTS MIL EUROS (1.300.000,00 €) 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 núm.  18/2016 dins del Pressupost Ordinari de l’Ajuntament 
d’Eivissa vigent, per import de 1.300.000,00 €, introduint-se en els estats d’ingressos i 
de despeses les següents modificacions:

ESTAT D’INGRESSOS

    PARTIDA          DENOMINACIÓ                                                 IMPORT

                                                                                                     MODIFICACIÓ

      175200            FUNDATUR (Conveni Muralla)                            800.000,00

      176100                Aportació Consell Insular (PIOS)                                  500.000,00

TOTAL IMPORT MODIFIC.INGRESSOS                                       1.300.000,00

ESTAT DE DESPESES 

   PARTIDA          DENOMINACIÓ                                                 IMPORT
                                                                                                     MODIFICACIÓ

 15320-61900       Inversions barris pressupostos participatius        438.546,55

 16400-60900       Inversió nova cementeris                                       61.453,45

 33600-68200       Inversió patrimoni conservació muralla               800.000,00

TOTAL CRÈDITS GENERATS                                                     1.300.000,00

 

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. 

                                                                                   En don fe,

    EL TINENT D’ALCALDE DELEGAT,                  EL SECRETARI ACCTAL.

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

 

La totalitat dels Regidors assistents en queden assabentats. 

 

23.- Decret 6289/2016, d'aprovació PM Ord. 19-2016 Transf. Crèdits

Donat compte del Decret del tenor literal següent:

“DECRET.- De conformitat amb el que estableixen l’article 180 del R.D.L. 2/2004 de 5 
de  març  pel  que  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  LRHL i  les  Bases  d’Execució  del 
Pressupost General per a l’exercici  2016, i  vist  l’informe emès per la Intervenció de 
fons; amb aquest decret,  vinc en ordenar l’aprovació de l’expedient de modificació de 
crèdits  per  transferències  núm.  19/2016  dins  del  vigent  Presupost  Ordinari  de 
l’Ajuntament d’Eivissa:

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

 

TRANSFERÈNCIES DE  CRÈDIT POSITIVES

APLICACIÓ                                DENOMINACIÓ                               AUGMENT

                                    ÀREA DE DESPESA 1:

13000-62400               Elements transport policía local                           14.301,72

15320-63200               Remodelació nau manten.vies publiques            60.000,00

17100-62400               Elements transport jardins                                   19.473,57

                                   Total Àrea de despesa 1                                     93.775,29

                                   ÀREA DE DESPESA 3:

33800-22609              Festes populars                                                    45.000,00

                                   Total Àrea de despesa 3                                     45.000,00

                                   ÀREA DE DESPESA 4:

43100-62300             Maquinària i instal. promoció económica                 5.888,55

43100-62600             Equips procesos inform.prom.econòmica                   489,80

                                  Total Àrea de despesa 4                                         6.378,35

                                  ÀREA DE DESPESA 9:

92003-62600             Equips per a procesos información                        70.000,00

                                  Total Àrea de despesa 9                                       70.000,00

 



 

                                  TOTAL AUGMENTS                                             215.153,64

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT NEGATIVES

APLICACIÓ                                DENOMINACIÓ                            DISMINUCIÓ

                                  ÀREA DE DESPESA 1:

13000-22104             Subministrament vestuari policía                           14.301,72

13400-60900             Altres inversions mobilitat                                       60.000,00

17100-20400             Renting elements transport jardins                        10.500,00

17100-21000             Reparació i conservació jardins                               8.973,57

                                  Total Àrea de despesa 1                                      93.775,29

                                  ÀREA DE DESPESA 3:

33600-46702             Aport.despeses corr.Consorci Patrimoni               20.000,00

33600-48900             Aport.Gpo. Ciudades Patrimonio España             25.000,00

                                  Total Àrea de despesa 3                                     45.000,00

                                  ÀREA DE DESPESA 4:

43100-22799             Treballs altres empreses prom.económica             6.378,35

                                 Total Àrea de despesa 4                                        6.378,35  

                                 ÀREA DE DESPESA 9:

92000-22604            Despeses jurídiques i indemnitzacions                 35.000,00

92000-22799            Treballs altres empreses admó.general                35.000,00

                                 Total Àrea de despesa 9                                      70.000,00

                                 TOTAL DISMINUCIONS                                      215.153,64

 

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

Eivissa. 

                                                                                        En don fe,

    EL TINENT D’ALCALDE DELEGAT,                  EL SECRETARI ACCTAL.

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

 

La totalitat dels Regidors assistents en queden assabentats. 

C) PRECS I PREGUNTES 

 



 

Sra. Marí: Preguntes: 1. Està en marxa el concurs del bar de les pistes de Can Cantó? 
Ja s’ha concedit o no? Si s’ha concedit, qui la guanyat? Està obert o no el bar en 
aquest moment? Què està passant amb aquesta situació?

2. Quines gestions s’estan fent en relació a la reclamació de tots els arxius de la Marina 
Mercant, que estaven dins de Capitania d’Eivissa, perquè es cedissin a l’arxiu històric 
d’Eivissa?

3. Saben que es farà en els 600 metres de l’edifici d’es Martell?

Sr. Tur Ripoll: Porta dos mostres d’aigua que se subministra a Eivissa, i una analítica 
de salinitat, per si algú les vol provar al final del Ple.

Sr. Varela de Limia: Pregunta: Creu que ha abans ha quedat de manifest que el PP 
està totalment en contra de la pujada de l’IVA turístic. Què opina l’equip de govern de 
l’impost turístic, nomenat ecotaxa, que grava doblement a la nostra principal industria?

Sr. Villalonga: Preguntes: 1. Hi ha algun tipus d’acord amb l’Autoritat Portuària, per 
ocupar places d’aparcament en el port, entre l’estació marítima de Formentera i l’edifici 
d’Autoritat Portuària? Quantes places hi ha? Hi ha algun cost per a l’Ajuntament?

2. Com han seleccionat el tècnic de riscos laborals, que reemplaça l’empresa que feia 
el informes?

3. Hi ha algun informe en relació a l’edifici del CETIS, en relació a la prevenció de 
riscos laborals?

Reitera la  petició  de documentació sobre la  visita  que varen efectuar tècnics de la 
regidoria de Medi Ambient a locals de ses Feixes.

Sr. Molina: Contesta al Sr. Tur Ripoll sobre el tema de l’aigua. Efectivament hi ha un 
petit espai en el municipi que té una qualitat d’aigua diferent a la resta del municipi. És 
a  uns  carrers  de  la  platja  d’en  Bossa,  que  no  se  subministra  l’aigua  de  la  xarxa 
d’Eivissa sinó que depèn de Sant Josep. És un problema històric que espera que es 
resolgui en breu.

Sr. Tur Ripoll: Saben que és un problema històric perquè ja fa més de deu anys, però 
pareix ser que a la part del municipi de Sant Josep ja els hi arriba aigua bona, i a la  
zona del municipi de Vila no els hi arriba.

Sr. Molina: Contesta a la pregunta del Sr. Varela de Limia. Si el PP està en contra de 
l’IVA turístic, haver-lo votat. Està molt dir-ho però si es vota millor, perquè queda clar a 
l’Acta que ho diu, però aixeca la ma i vota que sí. Entén que la seua situació és un poc 
particular, perquè critiquen els impostos que fa un govern progressista, però no els que 
fa un govern que no és progressista.

Està  a  favor  de  l’ecotaxa,  que  per  cert  no  es  diu  així  es  diu  impost  de  turisme 
sostenible, perquè el turisme causa unes externalitats positives evidents, però també 

 



 

unes externalitat negatives i a aquestes les han de combatre amb mitjans públics, per 
tant és una manera molt bona de què els que gaudeixen del nostre medi ambient i del 
nostre entorn, contribueixin a mantenir tot això en les condicions 

Sr. Ruiz: Contesta a la pregunta 3 de la Sra. Marí.  L’edifici  està subjecte als usos 
complementaris de la naviliera, relacionat amb la gestió dels amarraments. Així ho han 
fet constar als diferents documents que s’han enviat a l’Autoritat Portuària. Així ho sap 
la concessionària que va guanyar el concurs. Varen estar reunits la tinent de batle i ell  
mateix amb el propietari de l’empresa, li varen fer entendre i ho respectaran, i en el cas 
que no ho respectin ho criticaran conjuntament, però espera que no sigui així, a pesar 
els mals auguris del senyor Villalonga. Si la Sra. Marí, que n’entén molt del tema, se li  
ocorre alguna manera d’encotillar-ho millor, quant vulgui poden fer una proposta per 
escrit, o van a parlar amb els propietaris. L’obra comença l’1 de setembre, suposa que 
el  maig o  juny estarà  en marxa l’edifici  i  ja  es veurà  que no hi  haurà  botigues,  ni  
restaurants.

Sra.  López: Vol  fer  un  aclariment  al  Sr.  Villalonga:  Sí  que  se  li  ha  enviat  la 
documentació que va demanar respecte a ses feixes. Se li ha enviat des d’activitats no 
de medi ambient, i els hi consta que la va recollir a través de Gestiona.

Sr. Perea: Contesta a la pregunta 1 de la Sra. Marí. Tenen una sol·licitud per escrit de 
renuncia del bar, especificant que és perquè no es pot vendre cervesa. L’únic que han 
fet és complir la llei estatal que diu que no es pot vendre alcohol a les instal·lacions.

Segon,  quan  varen  decidir  anar-se’n  altres  clubs  ho  varen  entendre,  perquè  s’ha 
d’erradicar l’alcohol de les instal·lacions esportives.

Els bars no surten a concurs, tenen la sort de poder-los cedir a altres clubs perquè es 
puguin beneficiar d’aquests bars. A can Cantó hi ha dos clubs i estan mirant a veure a 
quin club se li  dona,  amb informe del  Gerent  del  Patronat.  Els  hi  passaran tota la 
informació.

Sra. Torres: Contestació a les preguntes 2 i 3 del Sr. Villalonga. Les avaluacions que li 
va donar l’altre dia, estan elaborades per un tècnic del servei de prevenció de riscos 
laborals treballador d’aquesta empresa. El CETIS s’ha avaluat aquest any.

A continuació es procedeix a la contestació de les preguntes formulades amb 48 hores 
d’antelació a la celebració del Ple.

24.-  Pregunta del  grup municipal  Popular  sobre les contractacions d'informes 
externs

Pregunta escrita de la Regidora Sra. Marí, del tenor literal següent:

“VIRGINIA MARÍ RENNESSON, portaveu del Grup Municipal Popular, a l'empara de 

 



 

l'establert en l'article 97.7 del Reial decret 2568/1986 pel qual s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per a la 
seva presa en consideració en la propera sessió plenària del dia 24 de novembre de 
2016, la següent

PREGUNTA

SOBRE LES CONTRACTACIONS D'INFORMES EXTERNS:

Nombre d'informes externs que s'han encarregat al llarg del present exercici 
(des 1 gener 2016 fins a la data), amb indicació de l'objecte de l'encàrrec, 
particular  o  empresa  a  qui  se  li  va  realitzar  l'encàrrec  i  imports  dels 
mateixos.

Eivissa, a 18 de novembre de 2016

Sgt. Virginia Marí Rennesson

Portaveu del Grup Municipal Popular

Ajuntament de Eivissa”

Contestació escrita del 1r. Tinent d’Alcalde, Sr. Molina, del tenor literal següent:

“En relació a la seva pregunta sobre número d’informes externs contractats durant l’any 
2016, indicant objecte, persona o empresa encarregada i import, se li facilita la relació 
següent:

-       Informe de recolzament a la Regidoria de Turisme per a la confecció del plec 
de condicions del concurs relatiu al servei de les oficines de turisme.

José Antonio Avellaneda, 1.200 euros + IVA.

-       Estudi de viabilitat econòmica per a la gestió del centre de baixa exigència des 
Gorg.

Tax Economistes i Advocats, 4.800 euros + IVA.

-       Estudi de viabilitat econòmica i financera del sector 12 Est.

Joan Angelet Cladellas, 4.840 euros (IVA inclòs)

-       Informe de supervisió del projecte de construcció de l’estanc de tormentes de 
la rodona de Can Misses.

Pablo Quesada Salcedo, 2.809 euros (IVA inclòs)

-       Informe d’assaig d’avaluació de nivells sonors ambientals, confluència carrer 
de Cipriano Garijo cantonada carrer Vicent Soler.

CECOR, Centro de Estudio y Control de Ruido, SL. 3.025 euros (IVA inclòs)

 



 

-       Estudi de reordenació del trànsit.

CINESI, 14.867 euros (IVA inclòs)

 

Sgt. Ildefonso Molina

Tinent d’Alcalde

Eivissa, 23 de novembre de 2016.”

25.- Pregunta del grup municipal Popular sobre les emissions de vídeo en directe 
per mitjà d'Internet

Pregunta escrita de la Regidora Sra. Marí, del tenor literal següent:

“VIRGINIA MARÍ RENNESSON, portaveu del Grup Municipal Popular, a l'empara de 
l'establert en l'article 97.7 del Reial decret 2568/1986 pel qual s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per a la 
seva presa en consideració en la propera sessió plenària del dia 24 de novembre de 
2016, la següent

PREGUNTA

SOBRE LES EMISSIONS DE VÍDEO EN DIRECTE PER MITJÀ D’INTERNET:

1.- Quin cost anual suposa l'emissió de vídeo en directe en streaming de les 
sessions plenàries?

2.- Quina empresa o particular està fent aquestes emissions per encàrrec de 
l'Ajuntament?

3.- Forma d'adjudicació d'aquest contracte.

Eivissa, a 18 de novembre de 2016

Sgt. Virginia Marí Rennesson

Portaveu del Grup Municipal Popular

Ajuntament de Eivissa”

Contestació escrita del 1r. Tinent d’Alcalde, Sr. Molina, del tenor literal següent:

 



 

“Pregunta en relació a les emissions de vídeo en directe per mitjà d’internet.

Els cost anual d’aquestes emissions és de 4.438 euros + IVA.

L’empesa que presta el servei és Pauxa SC.

L’adjudicació ha set directa donada la quantia del contracte i donat que, fins el moment, 
no s’ha trobat cap altra empresa que presti aquest servei.

Sgt. Ildefonso Molina

Tinent d’Alcalde d’Hisenda i Administració Municipal

Eivissa, 22 de novembre de 2016.”

26.- Pregunta del grup municipal Popular sobre la fira World Travel Market 2016

Pregunta escrita de la Regidora Sra. Marí, del tenor literal següent:

“VIRGINIA MARÍ RENNESSON, portaveu del Grup Municipal Popular, a l'empara de 
l'establert en l'article 97.7 del Reial decret 2568/1986 pel qual s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per a la 
seva presa en consideració en la propera sessió plenària del dia 24 de novembre de 
2016, la següent

PREGUNTA

SOBRE LA FIRA WORLD TRAVEL MARKET 2016:

1.-  Què personal de l'Ajuntament va assistir  a la fira World Travel  Market 
celebrada a Londres els dia 7 al 9 de novembre de 2016 a representació 
Ajuntament d'Eivissa?

2.- Cost d'aquests desplaçaments (viatge, estada i dietes).

3.-  Activitats  promocionals  realitzades  en  l'esmentada  fira  per  part  de 
l'Ajuntament d'Eivissa i aquelles altres en què participés sense organitzar-les 
directament.

 



 

Eivissa, a 18 de novembre de 2016

Sgt. Virginia Marí Rennesson

Portaveu del Grup Municipal Popular

Ajuntament de Eivissa”

Contestació verbal de la regidora Sra. Corral.

A la pregunta 1.  Hi  varen anar 4 persones:  El  Sr.  Alcalde, la Cap de Gabinet  Sra. 
Milena, el tècnic del departament de Turisme, Sr. Tomás Paris, i ella mateixa com a 
regidora de Turisme.

A la pregunta 2. El cost d’aquests desplaçaments, incloent el lloguer de l’stand que 
corresponia a l’Ajuntament, ha set de 6.523,17 euros.

A la pregunta 3. Per part de l’Ajuntament varen presentar la nova web de turisme, que 
és totalment nova. També varen presentar el fullet d’hivern, en el qual han col·laborat 
amb restaurants, comerços, hotels i el  cluster de salut i bellesa. En aquest fullet s’hi 
han inclòs tots aquells hotels del municipi de Vila que es mantindran oberts durant tot 
l’any, o gran part de l’any, així com els restaurants que fins ara estan col·laborant també 
en totes aquelles accions que es fan des del departament de turisme. També s’han 
inclòs els comerços de les zones de compres. Un calendari d’esdeveniments, en els 
quals hi són tots, tant els culturals com esportius, que se celebraran a Eivissa, des de 
l’1 de novembre de 2016 fins el 31 d’octubre de 2017, perquè aquelles persones que 
vulguin venir per a uns esdeveniments determinats ho puguin trobar.

També han presentar les activitats que es realitzaran a les platges de Vila, Talamanca i 
ses Figueretes, durant tots els fins de setmana de novembre i desembre. També es va 
incloure  tota  la  informació  relativa  a  les  visites  teatralitzades  a  Dalt  Vila  i  a  la 
Necròpolis, i els horaris de visita dels museus. Tot això està en el mateix fullet i està a la 
seua disposició quant el vulguin.

Varen assistir a la presentació, que va fer el Consell, de ”Eivissa Turisme Creatiu”. De 
fet ahir ja es varen celebrar les primeres jornades amb empreses interessades. És un 
projecte estan portant endavant, entre el Consell i la resta d’ajuntaments de l’Illa, per 
ajudar a la desestacionalització. Aquest projecte es realitzarà sobretot en temporada 
baixa.

També  varen  assistir  a  la  presentació  d’un  projecte  de  l’Organització  Mundial  del 
Turisme,  que  es  titula  la  Ruta  del  Fenicis.  Estan  preparant  la  venda  de  paquets 
especials, en els quals els turistes podran recórrer tot aquells llocs específics on els 
fenicis han fet la seua major aportació. Els viatges començaran a Marsella acaben a 
Cadis,  passant  per  Eivissa  on  hi  ha  una  extraordinària  representació  d’aquesta 
civilització.

L’Alcalde  i  ella  mateixa,  també  varen  assistir  a  la  recepció  que  es  va  celebrar  a 
l’Ambaixada de Londres per invitació de l’ambaixador.

27.- Preguntes del grup municipal EPIC sobre concessió zona blava amb Park 
Control; Concurs de compositors del Patronat de Música i sobre la Policia Local

 



 

Preguntes escrites del Regidor Sr. Villalonga, del tenor literal següent:

“PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL 

MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA, 

PARA SER CONTESTADAS EN LA PRÓXIMA SESIÓN PLENARIA.

Preguntas que formula D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del Grupo 

Municipal del MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA en el Ayuntamiento 

de Eivissa, en base al artículo 97 del RD 2568/1986 ROF.

1.En relación a la concesión de la zona azul con la empresa Park Control:

a.Motivos por los que a fecha de hoy no se ha efectuado la liquidación 
del contrato de licitación.

b.¿Cuándo está previsto que se efectúe dicha liquidación del contrato?

2.En relación al concurso de compositores del Patronato de Música:

a.¿Cuándo se ha creado el concurso de compositores?

b.¿Quien ha creado dicho concurso?

c.¿Cuáles son las bases del mismo? Se solicita copia.

d.¿Quién compone el jurado?

3.En relación a la Policía Local: 

a.Motivos  de  baja  de  los  agentes  de  la  policía  local  por  accidente, 
indicando fecha, hora y circunstancia.

b.¿Por qué no se tiene todavía el Alcotest7110?

c.¿Se  perdió  un  Alcotest  7110  en  mayo?  ¿En  qué  circunstancias? 
¿Quién es el responsable?

d.¿Cuántas horas se han realizado durante este año 2016 en calidad de 

 



 

horas extraordinarias y días cedidos, para compensar la falta de agentes 
de la Unidad Nocturna?

Eivissa, a 21 de Noviembre de 2016

Fdo. Antonio Villalonga Juan”

Sr. Molina: Contestació verbal a les preguntes del Sr. Villalonga sobre Park Control. La 
liquidació de la zona blava amb Park Control, s’està fent a Intervenció l’informe de la 
liquidació i esperen tenir-lo en breu.

Contestació escrita del Regidor de Cultura, Sr. Tur Cardona, a les preguntes sobre el 
Patronat de Música, del tenor literal següent:

“En  relació  a  la  petició  de  21  de  novembre  de  2016  en  relació  al  concurs  de 
compositors del Patronat Municipal de Música de l’Ajuntament d’Eivissa l’hi comunic el 
següent:

-El concurs es va crear el passat mes de març. Publicant-se les bases el dia 4 de març.

-El concurs es va impulsar des de la presidència i la direcció del Patronat Municipal de 
Música.

-El jurat va estar composat per l’actual director de la Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa, 
Adolfo Villalonga; l’internacionalment reconegut compositor Miguel Ángel Roig-Francolí, 
i el director de la Banda Municipal de Música de Palma Salvador Sebastià.

José Juan Tur Cardona,

Regidor de Cultura i Patrimoni

Eivissa, 23 de novembre de 2016”

Sra. Torres: Respecte a les preguntes escrites del Sr. Villalonga en relació a la policia 
local. Li passarà la informació per escrit.

A continuació es procedeix a la contestació d les preguntes pendents del Ple anterior.

Contestació de la regidora Montse Garcia, del tenor literal següent:

 



 

“Virginia Marí Rennesson

Grup Municipal Popular

En relació a la pregunta sobre l’estat de la font d’Enrique Fajarnés.

La font d’Enrique Fajarnés es troba avariada des de finals de març d’aquest any. A 
causa de l’aprovació del decret de sequera, es va considerar oportú procedir a la seua 
reparació i engegada després de la temporada d’estiu. Aquesta setmana s’ha procedit 
al buidatge, neteja, preparació de superfície per pintar-la i en al setmana vinent es durà 
a  terme  la  reparació  d’equips  i  instal·lació  d’il·luminació.  S’instal·laran  bombes, 
s’arreglarà el sistema de filtració i s’instal·laran focus d’il·luminació led. La font estarà 
operativa a mitjans del mes de desembre.

Montse García,

Regidora de Medi Ambient, Salut Pública i Platges

Eivissa, 24 de novembre de 2016”

Contestació del 1r. Tinent d’Alcalde, Sr. Molina, del tenor literal següent:

“Antonio Villalonga Juan

Grup Municipal EPIC

En relació a la pregunta pendent del ple passat sobre el CETIS-Casa de sa Colomina, 
la resposta a la seva primera pregunta és sí i la resposta a la segona pregunta és no.

Ildefonso Molina,

Tinent d’alcalde de l’Ajuntament d’Eivissa

Eivissa, 24 de novembre de 2016”

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