
 

ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2017/2 El ple 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 23 / de febrer / 2017 

Durada Des de les 9:00 fins a les 12:50 hores 

Lloc Saló de Sessions d'aquest Ajuntament 

Presidida per Rafael Ruiz González 

Secretari Joaquim Roca Mata 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

41460638X Agustín Perea Montiel SÍ

41454357P Antonio Villalonga Juan SÍ

46950402L Elena López Bonet SÍ

41451362A Estefanía Torres Sánchez SÍ

50150552H Gloria Corral Joven SÍ

19852004Z Ildefonso Molina Jiménez SÍ

41458482Q Jacobo María Varela de Limia Chorda SÍ

41441502X Joan Tur Ripoll SÍ

33941394H Joaquim Roca Mata SÍ

41450655D Jose Juan Tur Cardona SÍ

75225460G Juan Flores Jiménez SÍ

47257000G Juan José Hinojo Domene SÍ

41444075F Juan Ribas Ferrer SÍ

 



 

41448767F Lourdes Cardona Ribas SÍ

47256817M Maria Fajarnés Costa SÍ

41456040N Maria del Carmen Boned Verdera SÍ

41444981Q Maria del Carmen Fuster Ferrer SÍ

41438341T Montserrat Garcia Cuenca SÍ

52478075X Pablo Garriz Galvan NO

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. Pablo Garriz Galvan:
«personal»

 

 

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 

 

Sr. Ruiz: Dona la benvinguda als alumnes de 3r. d’ESO de l’Institut Blanca Dona que 
avui estan aquí.

També aprofita l’avinentesa per demanar intentin discutir  les diferències amb menys 
intensitat i menys tensió que a l’anterior Ple.

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

Favorable Tipus de votació: Ordinària

Unanimitat

Per unanimitat s'acorda l'aprovació de les Actes de les sessions anteriors núm. 13/2016, 
ordinària de data 24 de novembre, núm. 14/2016, ordinària de data 22 de desembre i 
núm. 15/2016, extraordinària de data 22 de desembre.

 



 

2.- Proposta d'acord nomenament representants Comissió Paritària de Formació 
per a l'Ocupació de l'Administració Local de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears (Exp. 2368/2017)

Favorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 12, En contra: 0, Abstencions: 8, Absents: 0

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

En contra ---

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

Absents ---

Donat compte de la proposta d’acord del tenor literal següent:

PROPOSTA NOMENAMENT A ÒRGANS COL·LEGIATS

Vist  l’escrit  de l’Escola Balear d’Administració Pública,  de la  Conselleria  d’Hisenda i 
Administracions  Públiques  del  Govern  de  les  Illes  Balears,  en  el  qual  sol·liciten  el 
nomenament  de  representants  d’aquest  Ajuntament,  a  la  Comissió  Paritària  de 
Formació  per  a  l’Ocupació  de  l’Administració  Local  de  les  Illes  Balears,  conforme 
estableix  l’art.  38.c)  del  RD  2568/86,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, 
mitjançant el  present  proposo el  nomenament dels representants de la Corporació a 
l’òrgan col·legiat següent:

COMISSIÓ PARITÀRIA DE FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ 
LOCAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS:

Sra. Estefania Torres Sánchez, Titular, i Sra. Vicenta Mengual Lull, Suplent.

 



 

Eivissa,
L’ALCALDE,

(document signat electrònicament al marge)”

Intervencions:

Sr. Molina: El dia 11 d’abril de 2016 es va produir una modificació del Reglament que 
regula la Comissió Paritària de Formació per a l’Ocupació de l’Administració Local de 
les Illes Balears, mitjançant es donava entrada a aquesta a representants dels municipis 
amb més de 200 treballadors, se’ls requereix el nomenament de les persones que tenen 
que assistir a aquesta Comissió.

Sra. Marí: S’abstendran perquè consideren que és una cosa que correspon a l’equip de 
govern.

Sr. Villalonga: S’abstendrà perquè considera que és una qüestió interna de l’equip de 
govern.

 

3.-  Proposta  d'acord  Reconeixement  Extrajudicial  de  Crèdits  núm.2/2017  (Exp. 
2439/2017)

Favorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 12, En contra: 0, Abstencions: 8, Absents: 0

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

En contra ---

 



 

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

Absents ---

Donat compte de la proposta d’acord del tenor literal següent:

PROPOSTA  DE  LA  PRIMERA  TINENT  D’ALCALDE  DELEGADA  DE      L’ÀREA 
ECONÒMICA  EN  REFERÈNCIA  A  L’EXPEDIENT  DE  RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 2/2017 DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA.-

Vista la relació de factures corresponents a exercicis anteriors,  per un import total de 
21.732,65 euros, incloses dins l’exp. de reconeixement extrajudicials de crèdits núm. 
2/2017, segons es relaciona a continuació: 
 
NÚM. FTRA. DATA NIF PROVEÏDOR PROG ECON IMPORT

07040-2016 30/11/16 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA 23102 22799 2.361,59

   Suma 23102-22799   2.361,59

75747 13/12/16 F84278266 FREELANCE SCM 33400 22699 6.050,00

   Suma 33400-22699   6.050,00

16/2016 12/08/16 41453079H NEUS TORRES COSTA 43200 22609 2.342,56

   Suma 43200-22609   2.342,56

2016129121 23/11/16 B84454172 FRATERPREVENCION SL 92002 22799 8.256,00

   Suma 92002-22799   8.256,00

25 20/12/16 49415123Z DIEGO GONZALEZ STIPELMAN 92400 22699 1.452,00

24 20/12/16 49415123Z DIEGO GONZALEZ STIPELMAN 92400 22699 907,50

26 20/12/16 49415123Z DIEGO GONZALEZ STIPELMAN 92400 22699 363,00

   Suma 92400-22699   2.722,50

   TOTAL  21.732,65

 
Vistos els  informes emesos al  respecte  per la  Intervenció de Fons,  així  com per la 
Secretaria General,  i atenent que les factures de referència corresponen a despeses 
que  s’han  realitzat,  i  tenint  en  compte  que  mitjançant  el  present  expedient  s’està 
possibilitant aprovar despeses que de no fer-se efectives per part  de la Corporació,  
perjudicaria els interessos dels proveïdors afectats; per tot això es proposa l’adopció del 
següent acord:
 
PRIMER.- Aprovar  la  relació  de factures corresponents  a  exercicis  anteriors  per  un 
import  total  de  21.732,65  €,  que  corresponen  a  l’expedient  de  reconeixement 
extrajudicial de crèdits número 2/2017, segons el següent detall:
 

 



 

NÚM. FTRA. DATA NIF PROVEÏDOR PROG ECON IMPORT

07040-2016 30/11/16 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA 23102 22799 2.361,59

   Suma 23102-22799   2.361,59

75747 13/12/16 F84278266 FREELANCE SCM 33400 22699 6.050,00

   Suma 33400-22699   6.050,00

16/2016 12/08/16 41453079H NEUS TORRES COSTA 43200 22609 2.342,56

   Suma 43200-22609   2.342,56

2016129121 23/11/16 B84454172 FRATERPREVENCION SL 92002 22799 8.256,00

   Suma 92002-22799   8.256,00

25 20/12/16 49415123Z DIEGO GONZALEZ STIPELMAN 92400 22699 1.452,00

24 20/12/16 49415123Z DIEGO GONZALEZ STIPELMAN 92400 22699 907,50

26 20/12/16 49415123Z DIEGO GONZALEZ STIPELMAN 92400 22699 363,00

   Suma 92400-22699   2.722,50

   TOTAL  21.732,65

SEGON.- Autoritzar,  disposar i  reconèixer les obligacions corresponents a cadascun 
dels proveïdors relacionats amb càrrec a cadascuna de les partides pressupostàries 
recollides en la relació.
 

Eivissa.       .
 

EL TINENT D’ALCALDE DELEGAT,
Ildefonso Molina Jiménez

(Document signat electrònicament al marge)”

Intervencions:

Sr. Molina: En aquest cas es tracta d’un total de 7 factures que varen ser registrades a 
final de l’exercici  2016, i  el  seu tràmit  administratiu no es va completar abans de la 
finalització  d’aquest  l’any,  per  tant  ha  de  seguir-se  aquesta  tramitació  per  al  seu 
pagament. Són factures que no tenen cap complicació.

 

4.- Expedient 1466/2017. Modificació de l'Ordenança Municipal Reguladora

Favorable Tipus de votació: Ordinària

Unanimitat

Donat compte de la proposta d’acord del tenor literal següent:

“PROPOSTA D’APROVACIÓ PEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA DE LA 
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA I PROTECCIÓ 

DELS ANIMALS

Donada la problemàtica que suposen per al municipi els excrements canins que són 
dipositats a les vies públiques per part dels animals i que posteriorment no són recollits 
pels seus propietaris, tant pel que fa als requeriments de neteja viària, molèsties pels 
vianants i fins i tot el cert risc que poden suposar cap a la salut pública, s’ha considerat  

 



 

adient incrementar la regulació i obligacions dels propietaris davant d’aquest fet.

Fins  ara,  l’ordenança  reguladora  sobre  la  tinença  i  protecció  dels  animals  establia 
l’obligació de les persones propietàries dels animals d’evitar que aquests facin les seves 
disposicions a les zones destinades principalment per a vianants i l’obligació de recollir 
els excrements una vegada dipositats, havent de netejar inclús la zona afectada si fos 
necessari. Tot i que una gran part dels ciutadans actuen correctament respectant el que 
estableix la normativa, encara es detecten una gran nombre d’incompliments, que com 
s’ha comentat, generen unes molèsties considerables a la resta de vianants i dificulten 
les tasques de neteja. És per això, que és vol reforçar l’ordenança reguladora establint 
l’obligació de disposar per part dels propietaris dels animals de bosses impermeables 
per  a  la  recollida  dels  excrements  animals  una  vegada  dipositats  a  la  via  pública. 
Aquesta nova obligació garanteix que els propietaris disposaran de mitjans de recollida 
d’excrements en cas de produir-se, i facilitarà la tasca controladora i inspectora de la 
policia local.

En quant a la regulació dels animal potencialment perillosos, per la tinença dels quals, 
es necessària l’obtenció d’una llicència municipal prèvia acreditació documental d’una 
sèrie de requisits, donats els tràmits municipals necessaris per revisar la documentació, 
registrar  els  animals,  emissió  de  la  llicència  corresponent  i  davant  la  necessitat 
d’actualitzar i mantenir aquestes dades, es considera adient que l’ordenança reguladora 
contempli  la  possibilitat  municipal  d’establir  una  taxa  fiscal  per  a  l’obtenció  de  la 
corresponent  llicència  per  a  la  tinença  d’una  animal  qualificat  com a  potencialment 
perillós.

D’altra  banda,  s’ha  detectat  que el  Règim Sancionador  definit  a  l’actual  Ordenança 
Reguladora sobre la Tinença i Protecció dels Animals conté una sèrie d’errades en la 
graduació  de  les  sancions  que  fa  que  no  s’ajustin  correctament  al  que  disposa  la 
normativa autonòmica de rang superior, superant els límits fixats per aquesta, motiu pel 
qual  seria  necessari  la  modificació  de  l’ordenança  per  adaptar-la  a  l’establert  a  la 
normativa autonòmica.

L’aprovació de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
estableix  el  règim  de  prescripcions  d’infraccions  i  sancions  que  varia  respecte  al 
redactat actual de l’ordenança pel que seria convenient adaptar el text de l’ordenança a 
la nova legislació.

Així doncs,

La proposta que es presenta al ple de l’Ajuntament d’Eivissa per a la seva aprovació és 
la següent:

PRIMER. Modificació de l’article 24 per incorporar l’obligació de disposar les persones 
propietàries dels animals de bosses impermeables per a la recollida dels excrements 
dels  seus  animals  que  quedaria  redactat  de  la  següent  manera:

“Article 24. Els propietaris o propietàries d'animals o les persones que els condueixin,  
hauran d'adoptar les mesures necessàries per a impedir que aquests realitzin les seves  

 



 

deposicions o excrements en la via pública, parcs i jardins o platges, a excepció de les  
zones acotades per l'Ajuntament a tal efecte. En cas de produir-se, estaran obligats a  
recollir-es (inclús en les zones autoritzades) i dipositar-les de manera higiènica en els  
contenidors de fems o els llocs que es determinin a tal efecte.
Com a mesura higiènica ineludible les persones que condueixin cans i altres animals,  
impediran que aquests dipositin les seves dejeccions en les voreres, passejos, jardins,  
platges  i,  en  general,  en  qualsevol  lloc  dedicat  al  trànsit  de  vianants.
Quan l'animal evacuï les seves dejeccions, ho realitzarà prioritàriament en els espais  
habilitats i dissenyats per a això (pipi-cans), de no ser possible s'aproparà a la calçada,  
al costat de la vorada i el més a prop possible d'un embornal o en zones no destinades  
al pas de vianants o ni a llocs de joc.
En tots els casos, la persona que condueixi l'animal, està obligada a recollir i retirar els  
excrements,  fins  i  tot  havent  de netejar  la  part  de  la  via  pública  que  hagués  estat  
afectada.
A aquests efectes serà obligatori per a totes aquelles persones que transitin amb els  
seus animals per la via pública, el disposar de bosses impermeables per a la recollida  
dels  possibles  excrements  que  aquests  puguin  deixar  sobre  la  via  pública.
D'acord amb el que es disposa a l'apartat anterior, la persona que condueixi l'animal  
podrà lliurar  les deposicions de manera higiènicament  acceptable mitjançant  bosses 
impermeables en els contenidors de la ciutat”

SEGON. Modificació de l’article 35 per incorporar la possibilitat d’establir una taxa fiscal 
per  a  l’obtenció  de  la  llicència  municipal  per  a  la  tinença  d’animals  potencialment 
perillosos, quedant redactat de la següent manera:

“Article 35. Per a la tinença d'un animal qualificat com a potencialment perillós s'haurà  
de  sol·licitar  prèviament  una  llicencia,  prèvia  acreditació  documental  dels  següents  
requisits:
a) Ser major d'edat i no estar incapacitat o incapacitada per proporcionar els les cures  
necessàries a l'animal.
b)  No  haver  estat  condemnat  per  delictes  d'homicidi,  lesions,  tortures,  violència  de  
gènere, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual, la salut pública,  
associació contra banda armada o de narcotràfic, així com absència de sancions per  
infraccions  en  matèria  de  tinença  d'animals  potencialment  perillosos.
c)  No haver  estat  sancionat  per  infraccions  greus o molt  greus amb alguna de les  
sancions accessòries de les previstes en l'apartat 3 de l'article 13 de la Llei 50/1999 de  
23 de desembre, sobre el règim jurídic d'animals potencialment perillosos. No obstant,  
no serà impediment per a l'obtenció o, en el seu cas, renovació de la llicència, haver  
estat sancionat amb la suspensió temporal de la mateixa, sempre que, en el moment de  
la  sol·licitud,  la  sanció  de  suspensió  anteriorment  imposta  hagi  estat  complerta  
íntegrament.
d) Disposar de capacitat física suficient, acreditada mitjançant el corresponent certificat  
de  conformitat  amb  el  disposat  a  l'Art.  4  del  R.D.287/2002  de  22  de  Març  de  
desenvolupament  de  la  Llei  50/1999  de  tinença  d'animals  potencialment  perillosos.
e)  Disposar d'aptitud psicològica per a la tinença d'animals potencialment perillosos,  
acreditant-se aquesta última mitjançant el corresponent certificat estès per un psicòleg  
titulat  dins  dels  tres  mesos  anteriors  a  la  data  de  la  sol·licitud  de  la  llicència  
administrativa.  Serà  semblant  al  necessari  per  a  la  possessió  d'armes.
f) Formalització d'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers que puguin  
ser  causats  pels  seus  animals,  per  la  quantia  mínima  que  reglamentàriament  es  
determini.

 



 

g)Qualsevol  altre  requisit  que  normativament  es  determine.
L’Ajuntament podrà fixar una taxa municipal per a l’obtenció de les llicències per a la  
tienença d’animals potencialment perillosos.”
 

TERCER. Modificació de l’article 100.1 per tipificar la sanció en cas de que les persones 
responsables dels animals no disposin de bosses impermeables per a la recollida dels 
excrements que quedaria redactat de la següent manera:

“Article  100.  Les  infraccions  es  qualifiquen  com  a  lleus,  greus  i  molt  greus.
1. Tindran la consideració d'infraccions LLEUS:
a) La no possessió o la possessió incompleta d'un arxiu amb les fitxes clíniques dels  
animals objecte de vacunació i/o tractament obligatori.
b) La venda i donació d'animals a menors de 16 anys i incapacitats sense l'autorització  
dels que tinguin la pàtria potestat o custòdia.
c)  El  transport  d'animals  amb  vulneració  dels  requisits  establerts  en  la  present  
ordenança i altra legislació aplicable.
d)  L'ús  d’estris  destinats  a  limitar  o  impedir  la  mobilitat  dels  animals  en condicions  
prohibides.
e)  La circulació d'animals per les vies públiques que no vagin proveïts de collaret  i  
conduïts mitjançant cadena, corretja o cordó resistent i morrió si s’escau, a excepció  
dels punts habilitats a aquest efecte.
f)  La  presència  d'animals  en  tota  classe de locals  destinats  a  la  fabricació,  venda,  
emmagatzematge, transport o manipulació d'aliments.
g) L'entrada, circulació i permanència de cans i gats en espais públics no autoritzats,  
com a piscines, platges i parcs infantils.
h) L'incompliment de l'obligació d'identificar i censar, si escau, als animals així com la no  
actualització de les dades registrals en els supòsits i terminis establerts en la present  
Ordenança i en les disposicions legals vigents.
i) No advertir en lloc visible de la presència de cans amollats quan això sigui obligatori,  
amb  excepció  dels  supòsits  d'animals  potencialment  perillosos,  en  els  quals  serà  
qualificada com a greu.
j) El subministrament d'aliment a animals vagabunds o abandonats o a qualsevol altre  
quan d'això puguin derivar-se molèsties, danys o focus d'insalubritat.
k) La no adopció, pels propietaris o propietàries d'immobles o solars, de les mesures  
oportunes  a  efecte  d'impedir  la  proliferació  d'espècies  animals
assilvestrades o susceptibles de transformar-se en tals.
l) El bany d'animals en fonts ornamentals, estanys i similars.
m)  No  anunciar  la  prohibició  o  l'autorització  d'entrada  d'animals  en  els
establiments.
n) No disposar les persones propietàries o responsables dels animals mentre aquests  
circulin  per les vies públiques de bosses impermeables per a la  recollida dels seus  
excrements, en el cas de produir-se.
o) Qualsevol altre incompliment de la present Ordenança que no estigui qualificat com a  
infracció greu o molt greu.”

QUART. Modificar l’article 101 per ajustar el règim sancionador a la normativa de major 
rang, quedant redactat de la següent manera:

“Article  101.  Les  infraccions  tipificades  en  l'article  anterior  seran  sancionades
amb multes de 60 € a 15.000 €, sent aplicable la següent graduació:

 



 

a) Infraccions lleus, de 60 € fins a 300 €
b) Infraccions greus, de 300,01 € fins a 1.500€
c) Infraccions molt greus, de 1500,01 fins a 15.000 €.”
 

CINQUÈ.  Modificar  l’article  104  per  adaptar  el  règim  de  prescripció  d’infraccions  i 
sancions a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que 
quedarà redactat de la següent manera:

“Article 104. Prescripció. Les infraccions a les quals es refereix la present ordenança 
prescriuran en el termini de sis mesos si són lleus, en el de dos anys les greus i en el de 
tres anys les molt greus.
Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als tres anys, les imposades 
per faltes greus als dos anys i les imposades per faltes lleus a l’any.
El  termini  de  prescripció  començarà  a  contar  a  partir  del  coneixement  del  fet  que 
constitueixi infracció per part de l'autoritat competent.
El procediment sancionador caducarà als sis mesos de la seva paralització i s'entendrà 
que així ocorre quan no s'hagi dut a terme en aquest temps cap notificació d'actuació o 
diligència, sense perjudici que l'instructor de l'expedient pugui acordar un termini major 
en resolució motivada i notificada a la persona interessada, quan la naturalesa o les 
circumstàncies de l'actuació o la diligència en curs ho requereixin.”

SISÈ.  Seguir  el  procediment  per  l’elaboració  d’ordenances  que  es  troba  regulat  a 
l’article 102 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes 
Balears, i a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, on consten els següents tràmits:
a) Aprovació inicial pel Ple de l’entitat local.
b) Informació pública, amb un anunci previ a la secció corresponent del Butlletí Oficial 
de les Illes Balears (BOIB) i  en el taulell  d’anuncis de l’entitat de l’acord d’aprovació 
inicial, per termini mínim de 30 dies, en què el veïnatge i les persones legítimament 
interessades  poden  examinar  l’expedient  i  formular  reclamacions,  objeccions  o 
observacions.
c)  Audiència  prèvia  a  les  associacions  veïnals  i  de  defensa  de  les  persones 
consumidores i usuàries establertes en el seu àmbit territorial que estiguin inscrites en el 
registro municipal d’associacions veïnals i fins dels quals guarden relació directa amb 
l’objecte de la disposició.
d) Resolució de les reclamacions, objeccions o observacions i aprovació definitiva pel 
ple. Si no s’ha presentat cap reclamació o suggeriment, l’acord inicialment adoptat s’ha 
d’entendre definitivament aprovat sense necessitat d’un nou acord exprés.

És tot el que es proposa als efectes oportuns.

Eivissa
LA REGIDORA DE MEDI AMBIENT

(document signat electrònicament al marge)”

Intervencions: 

Sra.  García: Degut  a  la  problemàtica  que  suposem  per  a  aquest  Ajuntament  els 
excrements canins que no són recollits a la via pública pels propietaris dels cans, per la 
brutor que generen, per les molèsties als vesins i també pel risc que pot suposar per a 

 



 

la  salut  pública,  s’ha considerat  apropiat  implementar la  regulació  i  obligacions dels 
propietaris davant aquest fet, establint l’obligació de disposar dels medis per recollir els 
excrements  dels  seus cans,  i  també tipificar  la  sanció.  Això  facilita  a  més la  tasca 
controladora de la policia local.

Una altra modificació és  en relació a la regulació d’animals potencialment perillosos, 
per a la qual cosa és necessari tenir una llicència que atorga l’Ajuntament, per això 
consideren que és necessari que aquesta ordenança contempli la possibilitat d’establir 
una taxa fiscal per a l’obtenció de la corresponent llicència. S’està treballant per establir 
la taxa en la línia que s’està fent amb els demés ajuntaments, que ja cobren aquesta 
taxa.

I la última modificació és perquè s’ha detectat que  el règim sancionador que defineix 
l’actual ordenança reguladora municipal, conté una sèrie d’errors en la graduació de les 
sancions que fa que no s’ajustin correctament al que disposa la normativa autonòmica, 
ja que superaven els límits fixats per aquesta normativa.

Sr. Flores: Votaran a favor. El tema de les sancions els pareix correcte. En el cas de 
l’obligació de portar la bossa pertinent, també seria bo que els dispensadors tenguessin 
bosses ja que estan quasi tots buits. Quant a l’acord d’adopció és una declaració de 
molt  bones intencions,  difícilment  controlables per  l’Ajuntament,  creuen que s’ha  de 
potenciar l’adopció de cans i gats de sa Coma.

Sra. García: El  reglament vendrà el  mes que ve. Les bosses dels dispensadors les 
posa l’Ajuntament per ajudar als propietaris dels cans, però no en té cap obligació. 
Creuen que facilitarà l’acció de la policia sancionadora.

Sr. Villalonga: La qüestió de les bosses és una tema que ja  va sortir quant es va parlar 
de l’ordenança fa tres anys, i creu recordar que no es va posar a l’ordenança perquè el 
PSOE va considerar que no s’havien de sancionar aquests tipus de qüestions. Està 
content que hagin reflexionat i ara s’inclogui.

 

Sr. Ruiz: Recorda que varen estar treballant el Sr. Villalonga i ell  mateix en aquesta 
ordenança amb el Sr.  Mayans. Possiblement tengui raó el  Sr.  Villalonga però no ho 
recorda així.

 

5.- Expediente 1704/2017. Proposta commemoració del centenari del naixement 
del pintor Vicent Ferrer Guasch

Favorable Tipus de votació: Ordinària

Unanimitat

Donat compte de la proposta d’acord del tenor literal següent:

 



 

«Proposta d'acord Regidoria de Cultura a la Comissió de Cultura per a la 
Commemoració del centenari del naixement del pintor Vicent Ferrer Guasch

Fets i fonaments de dret 

Vist  l’informe  de  la  Cap  del  Servei  de  Documentació,  sra.  Fanny  Tur  Riera, 
dictaminant favorablement a la Comissió informativa de cultura, la commemoració 
del centenari del naixement del pintor vicent Ferrer Guasch.

Tenint en compte que Vicent Ferrer es va dedicar a la pintura tota la seua vida i la 
seva inspiració sempre a estat Eivissa i els seus colors, és just que els pobles i les 
institucions que les representen reconeguin l'aportació dels seus ciutadans a la 
comunitat i a cultura i la creació.

Per tot això, propòs a la Comissió de Cultura d'aquest Ajuntament que adopti el 
següent

Acord

Es proposa recordar el centenari del naixement de l'artista eivissenc Vicent Ferrer 
Guasch durant l’any 2017.

Eivissa,

Regidor de Cultura

José Juan Tur Cardona

[Document signat electrònicament al marge]»

Intervencions:

Sr. Tur Cardona: Aquest any 2017 es compleixen els 100 anys del naixement de Vicent 
Ferrer Guasch, pintor. Va néixer a Sant Antoni però des de molt petit ja va venir a viure a 
Vila, i a través de la seua pintura es va significar molt amb el reflex de la nostra ciutat,  
principalment del barri de sa Penya.

Més enllà de la seua tasca com a pintor, també va tenir una tasca bastant important 
lligada a la docència, ja que va exercir la càtedra de dibuix a l’Institut de Santa Maria, 
que va arribar a dirigir.

La seua manera de retratar l’Eivissa d’aquells temps, no només va ser reconeguda pel 
públic i per la resta d’artistes d’Eivissa, sinó que també va arribar més enllà de l’illa amb 
exposicions, tan nacionals com internacionals. És per això que els sembla de justícia 
recordar  aquest  any la  figura  de Vicent  Ferrer  Guasch,  fer-ho a  través de diverses 
activitats,  exposicions  i  conferències,  unes  activitats  que  també  comptaran  amb  el 
recolzament del Consell Insular.

Sra. Marí: Votaran a favor. Ha tengut el plaer de conèixe-lor personalment molts anys, 
ja que han viscut al mateix edifici. Ha set docent seu. Cap dubte en recolzar aquesta 
proposta, no només com a professor sinó com a gran pintor de l’illa d’Eivissa, amb el 

 



 

seu estil molt propi i característic.

 

6.-  Moció  que  presenta  el  grup  municipal  Popular  amb  proposta  d'acord  per 
incloure a la Junta Rectora del Patronat d'Esports a un representant elegit per les 
diferents associacions esportives de la Ciutat d'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 PER INCLOURE A LA JUNTA RECTORA DEL PATRONAT D’ESPORTS A 
UN REPRESENTANT ELEGIT PER LES DIFERENTS ASSOCIACIONS ESPORTIVES 

DE LA CIUTAT D’EIVISSA

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El  Patronat  d'Esports  és  una  fundació  pública  que,  tot  seguint  les  directrius  de 
l'Ajuntament, té per objectiu el foment de l'esport a la ciutat d'Eivissa.També s'encarrega 
de mantenir les instal.lacions dedicades a aquest fi, així com de crear-ne de noves en 
funció de les necessitats que sorgeixin.

L’Article 7 dels Estatus del Patronat estableix que els órgans de govern de l'Organisme 
seran la Junta Rectora, el President i el Vicepresident. L’article 8 recull que la Junta de 
Rectora és el màxim órgan de govern i administratiu de l'Organisme i que estarà La 
formada per: a) El president, càrrec que desenvoluparà l'Alcalde de la ciutat o regidor/a 
en qui delegui; b) el vicepresident, ocupat pel membre de la Corporació que l'Alcalde 
nomeni  i,  c)  els  vocals seran,  com a mínim,  els següents:  tres representants de la 
Corporació  triats  d'entre  cada  grup  polÌtic  de  manera  proporcional  a  la  seva 
representativitat, i altres dos vocals nomenats entre persones o entitats de reconeguda 
competència en matèries objecte de l'activitat del Patronat. Finalment, l’article 9 fixa que 
els vocals en representació d’entitats seran nomenats per la Presidència.

En  opinió  d'aquest  grup  polític,  s'hauria  d'incloure  en  la  Junta  Rectora  d'aquest 
organisme a un representant, amb veu però sense vot, que seria elegit per consens 
entre les diferents associacions i clubs esportius, el que garantiria una major participació 
i  representació  d'aquestes  entitats  en  l'òrgan  encarregat  de  gestionar  les 
infraestructures esportives municipals i coordinar la pràctica esportiva.

Per tot l'exposat, el Grup Municipal Popular proposa l'adopció del següent

ACORD:

 



 

El  Ple  de  l'Ajuntament  d'Eivissa  acorda  incloure  a  la  Junta  Rectora  del  Patronat 
d'Esports,  a  un representant,  amb veu però sense vot,  elegit  per consens entre les 
diferents associacions esportives.

Eivissa, a 17 de febrer de 2017
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

Sgt. Virginia Marí Rennesson”

Intervencions:

Sr. Tur Ripoll: Aquesta moció és perquè creuen necessari que el Patronat d’Esports 
tengui un altre representant, amb veu i sense vot, que sigui elegit en consens entre tots 
els  clubs i  entitats esportives que estan a la  ciutat  i  que tenen actuacions dins les 
instal·lacions de l’Ajuntament.

Sr.  Perea: Els  pareix  molt  bona  idea  i  la  votaran a  favor,  però  tenen  un parell  de 
millores,  ja  que  els  agradaria  que  també  tengués  vot,  perquè  creuen  que  així  es 
fomentaria la participació real, i per a ells serà un incentiu més per venir amb ganes a 
les Juntes que es facin.

La modificació no serà d’avui per demà,perquè s’han de modificar els Estatuts, això ho 
podran parlar i negociar a les Juntes Rectores, i amb aquest canvi d’Estatuts miraran si 
se n’ha de fer algun altre. L’hi preocupa un poc com fer l’elecció d’aquesta persona.

Sr. Tur Ripoll: Accepten aquesta transaccional de que tengui vot, és interessant. Per 
altra banda, dins del Consell de Participació Ciutadana ja hi ha un representant, no sap 
el sistema que tenen per elegir-lo. Seria important que aquest representant fos elegit 
amb una reunió de totes aquestes entitats, que pot ser una proposta del Patronat mateix 
convocant una assemblea, i dins aquesta preguntar als diferents clubs com consideren 
que seria la millor manera d’elegir un bon representant d’entre ells mateixos.

No sap si hi ha algun organisme que uneixi tots els clubs esportius. Seria interessant 
convocar-los a tots amb la participació de tots els membres del Patronat, per explicar la 
decisió d’aquest Ple i per fer-los veure que seria interessant que aquesta elecció fos el 
més consensuada entre ells, i el més democràtica possible.

Sr. Perea: Estan d’acord i votaran a favor.

S’acorda l’aprovació del següent text:

“El  Ple  de  l'Ajuntament  d'Eivissa  acorda  incloure  a  la  Junta  Rectora  del  Patronat 
d'Esports,  a  un  representant,  amb veu  i  vot,  elegit  per  consens  entre  les  diferents 
associacions esportives.”

 

7.- Moció que presenta el grup municipal Popular amb proposta d'acord per ubicar 
el futur Centre d'Acollida Municipal (CAM) a la Casa de Sa Colomina.

 



 

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 8, En contra: 12, Abstencions: 0, Absents: 0

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

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

Abstencions ---

Absents ---

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT 
D'EIVISSA PER UBICAR EL FUTUR CENTRE D'ACOLLIDA MUNICIPAL (CAM) A LA 

CASA DE SA COLOMINA

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El  Centre  d’Acollida  Municipal  (CAM)  està  destinat  a  persones  sense  sostre  o 
transeünts en situació de necessitat, on se’ls ofereix alimentació i allotjament durant un 
període de temps determinat i amb un servei d’informació i assessorament orientats a la 
reinserció social.

Entre  les  atencions  que  ofereix  es  troben  el  servei  d’acollida,  menjador,  dutxa, 
bugaderia i consigna. Aprenentatge d’hàbits de convivència i higiene. Informació general 
i orientació laboral. Assessorament i contenció a les persones amb especials dificultats. 
Motivació per entrar en un programa adequat a les necessitats concretes de la persona. 

 



 

Els  seus destinataris  són  totes  aquelles  persones  que  per  la  seua  situació  social  i 
econòmica  concreta  no  poden  fer-se  càrrec  de  la  manutenció  d’una  llar.
La decisió unilateral de l'actual equip de Govern d'instal·lar el nou Centre d'Acolliment 
Municipal (CAM) a les instal·lacions de l'antic retén de la Policia Local de Vila, situat al  
carrer Vicent Serra i Orvay -en el qual avui se situa l'agrupació de Protecció Civil des del 
trasllat  de  la  comissaria  al  Cetis-  ha  generat  malestar  i  rebuig  envers  un  projecte 
necessari  per atendre persones en greu situació de desarrelament  i  exclusió social.
El  tinent  d'alcalde  de  Benestar  Social,  Cooperació  al  Desenvolupament  i  Nova 
Ciutadania  de  l'Ajuntament  d'Eivissa  ha  assegurat  públicament  que,  "des  de 
començaments de legislatura, ens varem posar a treballar per trobar l'espai més adient, 
havent de descartar tots els que ara venen a cap a les persones que participin d'aquest 
debat”.

Malgrat  aquesta afirmació, aquest  grup municipal creu que no s'han estudiat encara 
altres  ubicacions  que  reuneixen  les  condicions  adequades  per  ubicar  aquestes 
instal·lacions i  resoldre  així  els  problemes i  la  contestació  social  que ha generat  la 
imposició de l'actual govern local.

Així, la casa de sa Colomina, on l'actual equip de Govern ha decidit traslladar el Casal 
de Dones d'Eivissa, reuneix els requisits específics per oferir  allotjament de caràcter 
temporal a persones en situació d'emergència social, transeünts i persones sense llar, 
proporcionant-recer i manutenció per un període limitat de temps.

A més, la seva ubicació propera a les dependències municipals de l'Edifici CETIS. del 
carrer de Canàries, on es troben les oficines de la Policia Local,  el  departament de 
Benestar  Social  i  el  mateix  despatx  del  regidor  responsable  d'aquesta  matèria  la 
converteixen  en  un  edifici  idoni  per  instal·lar  el  futur  Centre  d'Acollida  Municipal, 
garantint d'aquesta manera no només la seguretat dels tots els treballadors i usuaris del 
centre, sinó també la millor i més directa atenció per part del personal municipal destinat 
a l'àrea d'Acció Social.

Per la seva banda, el Casal de Dones podria reubicar-se en l'antic reten de la Policia 
Local d'Eivissa, situat al carrer Vicente Serra i Orvay, on fins i tot la responsable de 
Polítiques d'Igualtat es va plantejar en el seu moment la seva ubicació temporal. Aquest 
edifici es podria convertir en unes instal·lacions idònies que servirien tant com a seu per 
a  les  associacions  de  dones  com  a  espai  de  participació  i  trobada,  impulsant  i 
promovent  la  participació  de  les  dones  i  afavorint  el  seu  protagonisme  i  la  seva 
integració en tots els àmbits.

Per tot l'exposat, el Grup Municipal Popular proposa l'adopció del següent

ACORD:

El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda ubicar el futur Centre d'Acollida Municipal (CAM) 
a la  casa de Sa Colomina,  situant  les oficines del  Casal  de Dones en les antigues 
dependències  de  la  Policia  Local  de  Vila,  situades  al  carrer  Vicent  Serra  i  Orvay.

Eivissa, a 17 de febrer de 2017
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

Sgt. Virginia Marí Rennesson”

Intervencions:

 



 

Sr. Minchiotti: Saluda també als alumnes i al públic.

Ara discutiran sobre un problema que sempre existeix, que és que hi ha infraestructures 
que són necessàries però ningú vol al seu costat, perquè ningú vol un abocador al seu 
costat, ni una dessaladora, ni un alberg on hi vagi gent que té problemes, però des del 
PP creuen que s’ha d’intentar trobar la millor solució, i aquesta és la que intenta deixar 
contentes a totes les parts. El grup popular considera que l’equip de govern no ha fet un 
esforç suficient per poder dialogar i buscar solució i alternatives que satisfacin a tothom.

El grup popular considera que la política de l’imperatiu no és positiva, i cada dia genera 
més  conflicte.  Al  principi  això  no  era  un  problema  i  últimament  està  agafant  unes 
dimensions que els hi preocupa. Hi ha 1.300 persones que ja han firmat en contra de la 
ubicació d’aquest alberg, que és quasi un 3% de la població de Vila. No és suficient 
aquest percentatge per fer una consulta? No és suficient per intentar dir als vesins que 
donin alternatives o des de l’Ajuntament proposar alguna altra alternativa?

Per això el grup Popular que segueix apostant i sempre ha defensat el model integral 
d’es Gorg a llarg termini, però també entén, i en aquest sentit estan aquí per ajudar, que 
des de la regidoria de Benestar Social es vol intentar situar aquest alberg, encara que 
sigui a curt termini, a un lloc que faciliti més la integració d’aquestes persones que no 
estan en el millor moment. Creuen que encara no s’han estudiat altres ubicacions que 
reuneixen les condicions adequades per poder donar alternatives.

El que proposarien per ajudar-los a prendre decisions, és que s’estudiï el cas de la casa 
de sa Colomina. Ja saben que la casa de sa Colomina, que està al costat del CETIS, té 
una singularitat  que està  protegida pel  Consell  i  és un bé d’interès cultural,  però  si 
l’equip  de  govern  vol  posar  allí  el  Casal  de  Dones  també  necessitarà  d’una  petita 
reforma, per això en aquesta moció el que al principi proposen és ubicar el futur centre 
d’acollida municipal a la casa de sa Colomina, però estan oberts a fer una transaccional, 
en el sentit de dir que l’Ajuntament insti al Consell a què informi sobre la viabilitat de què 
l’alberg pugui anar a l’edifici de sa Colomina.

Per altra banda els preocupa que en el nou plec de condicions tècniques que regiran 
l’alberg, que ara està en procés de licitació, veuen coses que empitjoren les condicions 
que posava el  plec anterior,  i  actualment vigent.  En el  punt  3 del  nou plec hi  ha el 
paràgraf que diuen els vesins que els preocupa, per tant no poden menysvalorar els 
vesins  o dir  que són insolidaris.  Aquest  paràgraf  diu:  "Excepcionalmente  se podrán 
acoger a persones que presenten un perfil no previsto en este apartado, previo acuerdo  
del responsable municipal”; és a dir que si consideren que allí té que entrar una persona 
amb addiccions, previ acord del responsable municipal.

El segon punt del nou plec sobre la durada del contracte, l’empresa que guany aquest 
concurs,  gestionarà  el  futur  alberg  durant  2  anys  i  dues  pròrrogues  més  d’un  any 
cadascuna. És a dir, deixaran en mans d’una empresa privada l’alberg durant 4 anys. 
En el plec antic posava que la durada és d’1 any, i que tendria que remetre informació a 
l’Ajuntament mensualment,  sobre la població atesa per protocols,  etc.  És a dir,  d’un 
control mensual i d’una renovació o no any a any, passaran a cap control, només hi ha 
una  comissió  de seguiment  que es  reunirà  cada  6  mesos,  això  els  preocupa  molt, 
perquè han flexibilitat les condicions de control en el nou plec respecte de l’anterior.

També els preocupa que el  nou plec deixa qualsevol  decisió en mans de l’empresa 
adjudicatària, perquè podrà decidir sobre quantes persones posar.  El plec també diu 
que les possibles variacions de personal no podran, en cap cas, suposar un augment de 
l’import d’adjudicació. S’està adjudicant per 4 anys i no saben amb aquest temps quina 

 



 

serà l’evolució, i no és lògic perquè deixa a l’empresa fermada. Els preocupa perquè 
això afectarà directament a la qualitat de la prestació del servei. No entenen els canvis 
d’un plec a l’altre.

El nou plec també diu que, durant la vigència del contracte, el contractista gestionarà les 
incidències del personal. El Sr. Ribas vol donar-ho a una empresa i si alguna cosa va 
malament després donar la culpa a l’empresa, no és així perquè el govern municipal hi 
té que estar a sobre, i  per això també pensen que sa Colomina és un lloc adequat, 
perquè està al  costat de la  regidoria de Benestar Social  i  de la  policia que és molt 
important.

Poden mantenir la proposta d’acord, poden fer una transaccional instant al Consell a 
que informi sobre sa Colomina. Si hi pot anar el Casal de Dones perquè no hi pot anar 
l’alberg? Per altra banda, no hi hauria cap problema que el Casal de Dones passés a 
l’edifici on estava la policia, i els vesins no mostren les reticències que mostren amb 
l’alberg, però sobre tot pel tema de les condicions de licitació, demanen que siguin molt 
exigents amb l’empresa a la qual s’adjudiqui aquest contracte, perquè si simplement fan 
complir aquest plec les garanties són menors que amb l’actual.

 

Sr. Villalonga: Fins fa un any tothom estava d’acord, inclòs el PSOE, en que l’alberg es 
fes en es Gorg, i  fa  un temps,  un sèrie de persones,  pensen que és millor que en 
comptes de col·locar-lo en es Gorg, col·locar-lo a una zona molt cèntrica de la ciutat, en 
la qual molts pensen que és una barbaritat i els vesins que també pensen el mateix.

La proposta que formula el PP és que aquest alberg, en comptes de que es posi on 
abans estava la policia local, que es posi a l’edifici de sa Colomina, i que el Casal de 
Dones es posi a l’antic edifici de la policia local. No l’hi agrada aquesta proposta perquè 
el grup Popular, a l’anterior legislatura, ja va formular una proposta de que a l’edifici de 
la policia local s’hi havia de fer un centre de formació, que a judici seu és molt millor per 
al futur, per tenir unes competències formatives que actualment no es poden donar, amb 
la necessitat que té aquest municipi.

Creu que per a aquest Ajuntament seria millor haver-se quedat com estaven fa uns 
mesos. Deixar l’alberg a es Gorg que tots hi estaven d’acord, i a l’edifici de Vicent Serra 
posar-hi un centre de formació, que està segur que ajudaria a dinamitzar el barri, en 
contra del que passarà si hi posen l’alberg.

 

Sr. Ribas: Han dit que venien a parlar de la ubicació de l’alberg i han parlat dels plecs. 
Si volen parlar dels plecs faci una moció sobre els plecs, els portarà, s’ho prepararà i en 
parlaran.

L’equip de govern està molt content perquè la proposta d’acord que ha presentat el grup 
Popular, significa que estan d’acord amb el seu concepte i el concepte que defensen 
tots els tècnics, els del Ministeri de Sanitat, tots els experts en serveis socials de tot 
l’estat  Espanyol  i  de  l’estranger,  sobre  que  els  perfils  s’han  de  separar  amb 
infraestructures  diferents.  Per  això  és  un  avanç  important,  perquè  estan  dient  que 
podrien trobar una altra ubicació, però que entenen que l’alberg ha d’anar al centre de 
Vila.

Suposa que hauran llegit el diari de Eivissa d’avui, de les declaracions que fa el delegat 
de Caritas, persona no sospitosa de formar part de cap dels partits que estan a l’equip 

 



 

de govern, en las quals defensa que la separació de perfils és l’adequat, i inclús arriba a 
dir que, quant es va proposar fer el centre integral, Caritas ja va posar traves tècniques i 
que es va acceptar perquè els hi digueren no hi havia altra manera de fer-ho. Ara estan 
en el moment de fer les coses ben fetes, i aquesta és la voluntat de l’equip de govern.

Estan contents que el grup Popular comenci a compartir els criteris tècnics, perquè aquí 
s’han basat amb criteris tècnics dels estudis fets, principalment per Ministeri de Sanitat, 
Igualtat i Serveis Socials, que ha promogut aquests informes i el que diu que s’han de 
separar  perfils,  perquè  la  mescla  de  perfils  a  una  mateixa  ubicació  només  crea 
problemes i no facilita la integració ni el treball amb els usuaris, sinó que milloren la 
convivència del municipi en el seu conjunt.

Per  altra  banda,  comparar  un femer amb un alberg,  fa  pudor utilitzar  una metàfora 
d’aquest tipus.

La ubicació que proposen és inviable pels metres quadrats que té, no arriba als 300 m2 

útils, això significaria que només podrien donar servei a 12 persones, en comptes de 30 
o 40 com és la idea de l’equip de govern. Va ser una de les primeres alternatives que 
varen buscar, però quan varen veure que no hi cabia el que hi volien posar, en varen 
haver de buscar un altre.

Agraeixen  aquest  canvi  de  concepte  i  que  se  n’adonin,  al  igual  que  ho  han  fet 
institucions tan anomenades i respectades com Caritas, Creu Roja, i tots els serveis 
socials d’aquest Estat, inclòs el Ministeri, que és necessari que hi hagi dos edificis amb 
dos serveis separats per perfils d’usuaris.

Sr.  Minchiotti: A  la  moció  no  parla  dels  plecs  i  ara  sí,  perquè  sempre  busca 
complementar amb més informació.

A partir d’aquí, i seguint amb el plec i la moció perquè tenen molt a veure, vol dir varies  
coses. Sr. Villalonga, l’únic que demanen en aquesta moció és que s’insti al Consell, 
perquè també s’impliqui en aquesta situació que pareix que només és de Vila, que per 
imperatiu legal Vila ho ha posat damunt la taula, i que es pronunciï sobre si es viable 
aquest edifici.

El grup Popular sempre ha recolzat es Gorg i ho seguiran recolzant, perquè a es Gorg 
també estava separada la baixa exigència del demés. Ara el grup Popular està fent una 
feina que no fa el Sr. Ribas, que és intentar conciliar l’opinió tècnica amb la ciutadana.

Pareix que els diferents grups no recolzaran la moció, però la mantenen perquè pensen 
que el que es llegeix entre línies és que es busquin altres vies, i més quant han vist que 
les condicions del plec de licitació són tan flexibles. Per acabar fa menció a un nou del 
nou  plec  que  diu  que  si  l’empresa  que  portarà  l’alberg  té  algun  conflicte  amb  els 
treballadors, cap d’aquests conflictes tendrà repercussió en les condicions econòmiques 
d’aquest contracte, de forma que l’Ajuntament no abonarà serveis i hores que no s’hagin 
prestat, amb això estan tancant totes les portes a possibles conflictes laborals i a una 
sortida a una negociació col·lectiva.

Demanen novament  que  estiguin  molt  damunt  d’aquest  tema,  que  reflexionin  i  que 
intentin fer cas als vesins, que són 1.300.

Consideren que aquest plec està fet d’una manera per treure’s el problema de damunt 
quant  més  temps  millor,  i  deixa  en  mans  de  l’empresa  tota  gestió  i  resolució  de 
problemes.

Demanen que  reflexionin  en  aquest  tema,  i  el  que  plantegen  és  que  no  es  deixin 

 



 

embolicar.

L’hi recorda la moció del grup Popular del PGOU, amb els problemes que hi havia en es 
Gorg que es deixava més petit, perquè havien fet un canvi de qualificació, i aquí està 
l’origen del problema, que aquest centre no hi  cap amb el nou PGOU. Està un poc 
decebut per com estan portant aquest tema.

Sr. Villalonga: Si fa 8 anys hi va haver gent que va començar a fer les coses d’aquesta 
forma, a tothom li va parèixer que estava bé i ara resulta que era bunyol, dedueix que la 
gent que durant aquests 8 anys ha estant dient que es fes això eren uns bunyolers. Tal 
vegada ara hi ha una altra mentalitat de posar centres integrats a la ciutat, o diferents 
com diu el Sr. Ribas. L’hi agradaria saber on estan les firmes de tots els tècnics que 
menciona el Sr. Ribas.

Faria  una  contraproposta  a  la  de  la  moció,  que  seria  que:  “L’Ajuntament  d’Eivissa 
sol·licita al Consell Insular conèixer la disposició del solar situat junt al recinte firal, o un 
altre solar en el municipi per a la construcció de l’alberg municipal”. L’hi ha mencionat 
aquest solar com podria haver-ne mencionat un altre, perquè al final podria ser que el 
Consell tengués un solar per a això, perquè sortiria més econòmic.

Si retiren la seua proposta i accepten aquest votarà a favor.

 

Sr. Ribas: Hi ha una Acta de la Mesa d’Exclusió Social de febrer de 2016, signada per 
tots els tècnics de tots els Ajuntaments de l’illa  i  per tots els regidors,  i  després un 
Consell  d’Alcaldes.  No saben quins tràmits més poden fer per dir-los que això està 
recolzat,  tècnicament per tots els tècnics de l’illa, on es diu que l’adequat  és fer un 
centre de baixa exigència en es Gorg.

Si el Sr. Minchiotti vol que parlin del ple en parlaran, faci una moció al proper Ple. En els 
plecs  de  contractació  hi  intervenen  quasi  totes  les  àrees  de  l’Ajuntament,  Serveis 
Jurídics, Intervenció, els tècnics, etc.

Al·legar que idoni que un alberg on hi aniran persones que ha perdut la casa i la feina,  
que són qüestions que solen anar lligades, estigui prop de la policia l’hi sembla d’un 
sarcasme que se’l podrien haver estalviat.

No s’ha de demanar res al Consell perquè no té res a dir. A part que demanin el que 
demanin allí no hi cap perquè no té prou metres pel nombre de places que volen tenir.

Sr. Minchiotti: Accepten canviar la proposta d’acord que seria la següent: “El Ple de 
l’Ajuntament d’Eivissa insta al Consell Insular d’Eivissa a informar sobre la viabilitat de la 
casa de sa Coloma i/o qualsevol altre solar de la seua propietat per situar el futur centre 
d’acollida municipal.”

Es desestima l’aprovació del següent text:

“El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa acorda instar al Consell Insular d’Eivissa a informar 
sobre la viabilitat de la casa de sa Coloma i/o qualsevol altre solar de la seua propietat 
per situar el futur centre d’acollida municipal.”.

 



 

 

8.- Moció que presenta el grup municipal Popular amb proposta d'acord per posar 
en marxa el projecte de rehabilitació del Carreró de Santa Llúcia.

Favorable Tipus de votació: Ordinària

Unanimitat

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT 
D'EIVISSA PER POSAR EN MARXA EL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DEL 

CARRERÓ DE SANTA LLÚCIA

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El  carreró  de  Santa  Llúcia,  ubicat  entre  el  carrer  d’Ignasi  Riquer  i  la  Plaça  dels 
Desemparats, forma part dels carrerons de l'interior de la fortalesa de Dalt Vila que són 
visitats cada any per milers de turistes.

El seu estat actual presenta un deteriorament considerable (com es pot apreciar en els 
documents que s’adjunten), existint des de fa temps un projecte de rehabilitació per a 
aquest carreró que no ha arribat a executar-se fins a la data.

L'actuació urbanística en aquest espai permetria posar en valor una de les zones més 
transitades de Dalt Vila i, sense perjudici d'altres actuacions que s’hagin de dur a terme 
al nucli històric, l'existència d'un projecte ja elaborat per a aquest carreró faria molt més 
senzilla i ràpida la seva rehabilitació.

Per tot l'exposat, el Grup Municipal Popular proposa l'adopció del següent

ACORD:

El  Ple  de l'Ajuntament  d'Eivissa  acorda  posar  en marxa com més aviat  possible  el 
projecte de rehabilitació del carreró de Santa Llúcia.

Eivissa, a 17 de febrer de 2017
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

Sgt. Virginia Marí Rennesson”

Intervencions:

Sr. Varela de Limia: Estaran tots d’acord que Dalt Vila, tant històrica com turísticament, 
és la zona més important que tenen en el municipi, i és per això que presenten aquesta 

 



 

moció perquè consideren que s’ha de cuidar i mantenir-la en perfecte estat.

El carrer al qual fan referència a la moció és el carreró de Sant Llúcia. Adjunten una 
fotografies a la moció a les quals es pot veure que el carreró està en un deteriorament 
considerable. Ja existeix un projecte de rehabilitació per a aquest carreró, i que a dia 
d’avui no s’ha executat. És un dels llocs Patrimoni de la Humanitat en el qual no s’ha 
actuat fa molt temps.

L’actuació que es podria fer  en aquest  carreró permetria  posar en valor una de les 
zones més transitades de Dalt Vila.

Sr. Tur Cardona: Agraeix el seu interès per a la rehabilitació de la zona patrimonial de 
Dalt Vila, encara que li vol recordar que el projecte del carreró de Santa Llúcia, va junt 
amb  el  carreró  Practicant  Palau  que  està  un  poc  més  amunt  d’aquest  i  que 
s’executarien a la vegada.

És cert que el projecte va quedar enllestit a finals de 2015, però després d’uns anys en 
els quals no hi va haver molta intervenció en el patrimoni, varen haver de començar a 
prioritzar les obres a fer dins del recinte. A l’hora de prioritzar aquestes intervencions, 
una  de  les  coses que varen  veure  era  que ja  estava  en marxa  la  rehabilitació  del 
Baluard de Sant Jordi, que està a punt d’acabar, i pendent d’execució la ronda Antoni 
Costa Ramón, un carrer en molt mal estat i pel qual hi passa molta gent.

Vist el volum d’obra que ja tenien a la ciutat, amb el Baluard de Sant Jordi en marxa, 
varen decidir prioritzar la ronda Antoni Costa Ramón. És veritat  que el  projecte dels 
carrerons està fet, sortirà a licitació ja per executar-se quant acabi la temporada a partir 
d’octubre, però no serà l’únic projecte que es posarà en marxa a Dalt Vila durant la 
pròxima tardor-hivern.

Votaran a favor de la moció, és una feina que ja tenen en marxa i que l’obra segurament 
es començarà aquest any.

Sra. Varela de Limia: Agraeixen el  vot positiu. Creu que en aquest sentit  tenen les 
mateixes preocupacions. Totes les actuacions que es facin no tenen que tenir perjudici 
amb altres actuacions que ja s’estan portant a terme.

 

9.-  Moció  que  presenta  el  grup  municipal  Popular  amb  proposta  d'acord  per 
posicionar-se en contra del Pla d'Infraestructures Educatives del Govern Balear 
pel que es refereix a noves inversions.

Favorable Tipus de votació: Ordinària

Unanimitat

Donat compte de la moció del tenor literal següent:
 

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT 
D'EIVISSA PER POSICIONAR-SE EN CONTRA DEL PLA D’INFRAESTRUCTURES 

EDUCATIVES DEL GOVERN BALEAR PEL QUE ES REFEREIX A NOVES 
INVERSIONS

 



 

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Pla d'Infraestructures Educatives 2016-2023 forma part d'un conjunt d'accions de la 
Conselleria d'Educació i Universitat destinades a “dotar el sector educatiu de les Illes de 
la qualitat i equitat necessàries”, en paraules dels actuals responsables de la matèria.

Dins  d’aquesta  planificació,  Educació  ha  anunciat  la  construcció  d’onze  centres 
educatius a la legislatura que conclou a mitjan de 2019, cap d’ells a la ciutat d’Eivissa, 
segons es recull a l’esmentat Pla que va ser presentat en desembre de 2016.

L'objectiu  d'aconseguir  les  mitjanes  estatals  en  resultats  acadèmics  i  reduir 
l'abandonament escolar prematur no consisteix només en treballar temes pedagògics, 
sinó també en dotar els alumnes i professors de les condicions adequades tant des del 
punt de vista sociolaboral com de les infraestructures.

L'edificació  d'un nou  Institut  d'Educació  Secundària  i  Col·legi  a  Vila  és  una  prioritat 
absoluta i una necessitat que requereix ser atesa, a través dels pressupostos generals 
de la comunitat autònoma. Aquesta problemàtica ha de trobar respostes concretes i ha 
de ser atesa, perquè a més és una petició unànime del sector educatiu del municipi.

En opinió d'aquest grup polític, les actuacions que s'escometen dins d'aquest Pla han de 
respondre a les necessitats reals de les illes i no a un altre tipus de criteris, respectant 
aquests principis de qualitat i equitat de què parlava el Govern balear. 

Convé recordar que,  atès que els partits del  Pacte proposaven als seus programes 
electorals destinar entre un 4,4% i un 5% del PIB a educació,el grup parlamentari del 
Partit  Popular  va  instar  el  Govern  a  destinar  al  llarg  d'aquesta  legislatura  aquesta 
quantia al pressupost d'educació, proposta que va ser rebutjada per PSIB i MÉS.

A més, ja que el 5% del PIB representa aproximadament 1.300 milions d'euros, el Partit 
Popular proposava que la Càmera instés també el Govern al fet que, com a mínim, per a 
l'any  2017,  es  destinés  al  pressupost  d'educació  una  quantia  no  inferior  als  1.000 
milions d'euros. Aquesta iniciativa, que hagués permès avançar la planificació del nou 
Institut  i  Col·legi  de  Vila  a  aquesta  legislatura  també  fou  rebutjada  amb  els  vots 
majoritaris de la coalició de govern.

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

ACORDS

1r)  L'Ajuntament  d'Eivissa  acorda  posicionar-se  en  contra  del  Pla  d'Infraestructures 
Educatives del Govern dels Illes Balears pel que es refereix a noves inversions.

2n)  L'Ajuntament  d'Eivissa  insta  el  Govern  balear  a  avançar  la  planificació  del  nou 
Institut i Col·legi de Vila a aquesta legislatura.

 



 

3r) L'Ajuntament d'Eivissa es compromet, en el termini més breu de temps possible, a 
posar a disposició de la Conselleria d'Educació els terrenys, situats a ca n’Escandell, 
per a la construcció de les esmentades infraestructures.

Eivissa, a 18 de febrer de 2017
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

Sgt. Virginia Marí Rennesson”

Intervencions:

Sr. Minchiotti: El Pla d’Infraestructures Educatives conclou que sí que són necessaris 
una escola de primària i d’infantil i un institut nous a Vila, però també diu que no es faran 
fins el 2019-2023. La població escolar no ha disminuït ni tant sols en els anys de crisis,  
sinó  que  ha  crescut  contínuament,  i  això  ha  fet  que  s’agreugi  la  situació  de  les 
infraestructures educatives, sobretot a Eivissa i a Mallorca.

El  Pla  diu  que  per  planificar  noves  estructures  ho  decidiran  en  funció  de  3  coses 
fonamentals: L’evolució de la població escolar; les ràtios de la gent que es matricula 
amb l’oferta de places i la presència d’aules modulars.

Pel que fa a la població, la ciutat d’Eivissa ha augmentat la població any rere any fins 
convertir-se en el  tercer municipi  de les Illes Balears, per nombre d’habitants i  el de 
major densitat de població, amb 4.400 habitants per quilòmetre quadrat. Més o menys, 
dels 51.000 habitants de Vila, hi ha 7.000 nens entre 0 i 14 anys que es desglossen en: 
2.400 de 0 a 4 anys; 2.500 de 5 a 9 anys; i 2.100 de 10 a 14 anys. Els 2.500 de 5 a 9  
anys, en 2 anys han d’entrar a l’institut, i ara n’hi 2.100, o sigui que, previsiblement, en 
els dos propers anys 2.100 alumnes sortiran de l’institut, però n’entraran 2.500 i sense 
nou institut.

Pel que fa a les ràtios de matricules amb l’oferta, en tots els centres, d’infantil i primària i 
d’ESO i batxillerat del municipi, es passen en quasi un 10% de les ràtios màximes de 
classe. Llavors aquest problema no se solucionarà quant ara els alumnes acabin ESO, 
sinó que els que venen darrera seguiran pressionant perquè la ràtio és la mateixa.

A la memòria del pla d’infraestructures diu que és una prioritat del Govern Balear treure, 
els dos propers anys, les aules modulars. Perquè a la llista de com les aniran traient 
posa que a Eivissa serà el 2019?

També diu que si això no és necessari prendran la decisió en funció de 7 ràtios més. 
Només en citarà 4 perquè l’hi  pareixen les més greus. Però a part  d’aquests 3 que 
segons les quals s’han de fer nous col·legis, el Govern diu que farà el que diguin les 
ràtios però a Eivissa no ho fa.

Diuen que una altra ràtio a tenir en compte és posar un solar a disposició del Govern. Si 
l’Ajuntament posa un solar a disposició del Govern compta molt perquè així ja té el solar 
i  pot fer el  col·legi,  ho han fet? Perquè si  no s’ha fet no acusin al  Govern de poca 
sensibilitat.

Una  altra  ràtio  és que hi  hagi  una demanda formal  de l’Ajuntament.  L’hi  han dit  al 
Conseller que comparteixen la seua decisió de posposar aquestes infraestructures a la 
legislatura 2019-2023? Per prioritzar ho han de demanar per escrit.

La següent ràtio és el criteri de la distribució territorial. Han comunicat que, en tot cas, el 
terreny és a ca n’Escandell i que amb això completen una distribució territorial correcta?

La inacció de l’equip de govern ha fet que el Govern Balear publiqui una llista del que 

 



 

farà del 2019 al 2023. A la planificació d’infraestructures per al 2019, a Eivissa l’hi tocarà 
del pressupost un 18%, Menorca un 30%, o sigui a Eivissa l’hi tocarà molt menys que 
Menorca, quant a Eivissa hi ha molta població escolar, aquest 18% només dona per 
mantenir les infraestructures existents.

Es necessita un compromís molt més ferm i immediat per a aquesta escola i aquest 
institut, i  els preocupa que tampoc veuen clara la xifra del 2019, per això presenten 
aquesta moció.

Si no han demanat oficialment l’institut  i  l’escola, faci-ho. Si no han cedit  el  terreny, 
faci-ho, encara que hagin dit que no hi ha institut, perquè és un altre factor. Repassin 
totes les ràtios, intentin complir o fer el que puguin perquè tenguin prioritat dins del llistat 
del Govern Balear.

Sr. Villalonga: Marcarà amb una x el ple d’avui i el to de la intervenció del Sr. Minchiotti,  
per si algun dia governen l’Ajuntament recordar-los que també siguin capaços d’exigir 
com ho fan ara.

Sempre recolza qualsevol reclamació sigui del color que sigui, però li vol recordar que 
s’ha  de  reclamar  governi  qui  governi  i  no  només  quan  governen  els  d’un  color 
determinat.

Sr. Ruiz: Li contestarà ell a la moció, perquè els darrers dies ha estat amb el Conseller.

A l’exposició de motius ja l’hi va costar molt no mirar al passat.

Al  Sr.  Minchiotti  no  li  agrada  però  és  la  primera  vegada  que  es  fa  un  pla  de 
infraestructures. Com a mínim ja tenen un document que diu el que s’invertirà i com a 
les diferents illes, en matèria d’infraestructures educatives.

És un document flexible, per tant li demana al Sr. Minchiotti, que no el menyspreï perquè 
és un bon document al qual s’hi poden fer matisos.

Té el compromís del Conseller perquè l’institut, el seu projecte, la licitació i l’adjudicació 
de la construcció estigui per al 2019. A més tenen una inversió projectada en aquest Pla, 
de 800.000 euros per ampliar l’Institut Macabich, això estava previst per al 2019, però 
també tenen el compromís verbal, que ara l’hi proposarà de que sigui per escrit, que 
s’avanci al 2018, i allí es podrà fer una línia més que farà que els alumnes que surten de 
sa Joveria i de la doble línia que s’ha posat a sa Bodega, puguin tenir millors ràtios.

Així  que la  proposta  és  senzilla.  Amb el  primer  punt  l’equip de govern  no  hi  estan 
d’acord, però li fa la següent proposta de modificació que quedaria així: “L’Ajuntament 
d’Eivissa instarà al Govern a què el nou IES per a la ciutat estigui projectat el 2018, i  
licitat i en fase de la iniciació de l’obra al 2019.”

Els terrenys estan a disposició des del juliol de 2015.

Respecte al segon punt de la moció, igual que l’hi reconeix que el tema de secundària sí 
que és una petició unànime del sector educatiu, i que és important que estigui quant 
abans,  si no era una urgència fa un any i mig tampoc ho és ara. Creu que si acorden 
que sigui per al 2019 van en bona línia. Podrien parlar que l’escola estigués per al curs 
2020-2021, i així li pren el compromís de que, en el cas que governi el PP, puguin fer  
valer la seua veu en el Govern Balear.

Quant al tercer punt, hi ha més terrenys educatius a part de ca n’Escandell. Això es pot 

 



 

discutir  ho  poden  parlar  amb  la  regidora  de  Territori,  i  poden  estudiar  i  valorar 
conjuntament on seria la ubicació més adient. L’institut segurament si que aniria bé per 
la zona ca n’Escandell, però tal vegada el col·legi el podrien situar a una altra part del 
municipi.

Sr. Minchiotti: Estan d’acord, els hi  pareix que és un pas important i  que s’han de 
comprometre.

Sr. Villalonga: Han arribat a un acord amb aquest text i el votarà a favor.

Sr.  Ruiz: En  aquest  Pla  dins  d’aquest  any  tenen  900.000  euros  d’inversió  per  als 
centres educatius:  160.000 euros per al  CEIP Can Misses,  265.000 euros per  l’IES 
Isidor Macabich,  98.000 euros per  a  sa  Graduada,  127.000 euros per al  CEIP Can 
Cantó i 237.000 euros per al CEIP Sa Blanca Dona.

S’acorda l’aprovació del següent text:

“1r)  L'Ajuntament  d'Eivissa  acorda  instar  al  Govern  Balear  a  que  el  nou  institut  de 
secundària estigui projectat per al 2018, i licitat i en fase d’iniciació de l’obra al 2019.

2n) L'Ajuntament d'Eivissa insta el Govern balear a que el nou Col·legi de Vila estigui  
per al curs 2020-2021.

3r) L'Ajuntament d'Eivissa es compromet, en el termini més breu de temps possible, a 
estudiar  conjuntament  amb  el  Govern  Balear,  la  ubicació  dels  terrenys  per  a  la 
construcció  de  les  esmentades  infraestructures  per  posar-los  a  disposició  de  la 
Conselleria d'Educació.”

 

10.-  Moció  que presenta  el  grup municipal  Popular  amb proposta  d'acord  per 
encomanar l'Alcalde que demani al Govern Balear certificació de que la tramitació 
per a la construcció del nou emissari de Talamanca compta amb tots els informes 
preceptius.

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 8, En contra: 12, Abstencions: 0, Absents: 0

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

 



 

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

Abstencions ---

Absents ---

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT 
D'EIVISSA PER ENCOMANAR L'ALCALDE QUE DEMANI AL GOVERN BALEAR 
CERTIFICACIÓ DE QUE LA TRAMITACIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU 

EMISSARI DE TALAMANCA COMPTA AMB TOTS ELS INFORMES PRECEPTIUS

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les obres de substitució de l'emissari de la depuradora d'Eivissa situat a la platja de 
Talamanca van començar fa gairebé vuit  mesos, després d'haver-se declarat  com a 
projecte d'emergència. El nou emissari, que serà instal·lat per l'empresa TRAGSA, té 
una longitud de dos quilòmetres, la meitat dels quals corresponen al tram terrestre, 597 
metres al tram marí amb perforació horitzontal dirigida i 435 al tram sobre el fons marí.

Des d'aquest grup polític s'ha advertit ja que alguns dels informes preceptius que hauria 
de fer el Govern balear no s'han incorporat al projecte, la qual cosa podria motivar la 
paralització dels treballs.

Malgrat que la Conselleria de Medi Ambient ha descartat qualsevol tipus de problema 
amb els informes necessaris per dur a terme les obres de substitució de l'emissari, la 
necessitat urgent de concloure al més aviat aquest projecte sense contratemps sembla 
obligar-nos a extremar la prudència i garantir tant als veïns de Talamanca com als de la 
resta del municipi que les obres no patiran cap retard per causes administratives i que 
estaran concloses abans de la propera temporada turística.

Per tot l'exposat, el Grup Municipal Popular proposa l'adopció del següent

ACORD:

 



 

El  Ple  de  l'Ajuntament  d'Eivissa  acorda  encomanar  l'alcalde  que  demani  al  Govern 
balear que es certifiqui oficialment que la tramitació per a la construcció del nou emissari 
a la platja de Talamanca compta amb tots els informes preceptius.

Eivissa, a 19 de febrer de 2017
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

Sgt. Virginia Marí Rennesson”

Intervencions:

Sra. Marí: Estan contents perquè fa vuit mesos que les obres de l’emissari ja estan en 
marxa, i pareix que tot avança bé. En aquest tema l’equip de govern sap que té el seu 
recolzament,  però  fa  temps  que  està  avisant  de  què  falten  informes  que,  fa  una 
setmana, encara no havien set demanats.

Han d’anar en compte perquè a data d’avui tenen un PGOU que està suspès, i ho està 
perquè en un moment donat un Tribunal va dir que faltava un informe de medi ambient, 
per això porten un any i mig amb el PGOU suspès i encara tardaran en poder posar en 
marxa tot el tema d’urbanisme de la ciutat. En aquest sentit li fa por que pugui sorgir 
qualsevol problema, donada la importància que té l’emissari per a la ciutat i per a tot 
l’illa. No poden jugar amb això, sap que falten documents i informes que, sense disposar 
d’ells, poden afectar molt i tenir greus conseqüències per a un sector primari.

Hi ha unes actuacions que estan previstes dins la construcció de l’emissari, que poden 
afectar molt a aquest sector primari, que és el sector de la pesca. Creu que aquestes 
actuacions no fan falta, si  es consultés a la Direcció General de Pesca, els hi dirien 
clarament que segons quines actuacions no fan falta, perquè poden ser molt greus per a 
les barques de pesca de menuts, i a més és un informe preceptiu, sap que per urgència 
o emergència es pot demanar posteriorment, però sí que s’han de demanar i encara no 
ho estan.

Vol  que el  govern garanteixi  que efectivament no hi  haurà cap problema, per eludir 
responsabilitats d’aquest Ajuntament. Creu que és una necessitat que tenen, van junts 
amb aquest tema, no pensa posar problemes però demana que es facin bé les coses, i 
li agradaria que el Govern Balear posés per escrit que no hi haurà cap problema i que 
està tot correcte.

Sr. Molina: Estan tots d’acord de que és una sort que s’hagi pogut posar en marxa la 
solució a un problema que tenien a la ciutat des de fa molt temps, amb un emissari que 
tenia superada la seua vida útil, amb constants ruptures i pèrdues, i que per sort es va 
trobar una via perquè es reconegués la necessitat de la declaració de l’emergència, 
degut a l’afectació que tenia, no només al propi funcionament de l’emissari sinó a la 
salut.

Era totalment intolerable per a la ciutat, per al sector hoteler, per als turistes, per a la 
ciutadania, per a tots, i per sort varen trobar la sensibilitat necessària en la Comunitat 
Autònoma per reconèixer això com un problema, no només de la ciutat sinó de l’illa i de 
la comunitat. Es varen posar en funcionament una sèrie de mecanismes que contempla 
la legislació per saltar-se terminis, perquè la tramitació completa d’un emissari submarí 
pot tardar 8 o 10 anys, una barbaritat de temps que ningú estava disposat a acceptar.  
En comptes d’anar per la via d’urgència, que permet disminuir alguns terminis en la 
tramitació, varen anar per la via d’emergència que es la via a la que es recórrer, per 
exemple quant  hi  ha un terratrèmol,  a una inundació, per mobilitzar recursos de tot 

 



 

l’Estat per poder prestar un servei de primera necessitat a la ciutadania.

Efectivament,  hi  ha  determinats  informes  que  no  estan  completats  associats  amb 
l’emissari,  la  qual  cosa no impedeix  que l’emissari  es pugui  construir.  De fet  la  via 
d’emergència  permet  que  una  obra  comenci  sense  projecte,  per  tant,  no  veu  les 
amenaces que veu la Sra. Marí.

Aquest equip de govern entén que quant Abaqua elabora una sèrie d’informes, justifica 
una declaració d’emergència i segueix el tràmit que fa que l’advocacia de la Comunitat 
aprovi  aquesta  emergència,  ho  ha  fet  correctament.  Li  pareixeria  un  poc  ofensiu 
demanar-li  al  Govern  Balear  que  justifiqui  que  ha  fet  les  coses  bé,  perquè  el  més 
important ho ha fet bé que ha set fer les obres de l’emissari, que segurament a principi 
del  mes  de  maig  ja  funcionarà.  Sembrar  dubtes  sobre  la  tramitació  que  ha  fet  la 
Comunitat Autònoma creu que no aporta res, perquè en realitat el que aconseguiran 
d’aquí a unes setmanes és tenir resolt un problema, i estaran tots molt contents.

Sra. Marí: Hi ha unes actuacions a la part marina amb una blocs que afectaran a un 
sector, un sector que no ha donat l’opinió. Igual bastaria que el Govern Balear hagués 
fet bé les coses i hagués demanat l’informe, per no tenir que afectar a aquest sector que 
pot  tenir  gravetat  per  a  ells.  Està  encantada  amb  l’emissari  però  igual  hi  ha  unes 
actuacions que no haurien de fer i es faran.

Sr.  Villalonga: Suposa  que una persona  com  la  Sra.  Marí,  que entén de pesca  i 
d’aquestes qüestions, no estaria plantejant aquesta moció si no tengués un poc raó. 
Ningú dubte de la competència dels tècnics de la Comunitat Autònoma, però tal vegada 
no convengui córrer riscos en aquest sentit, només existeix un dubte raonable, haurien 
de saber si el que fan està del tot bé, sense que això signifiqui que dubten de la seua 
competència, però si existeix aquest dubte raonable i donada la urgència que presenta 
la reparació de l’emissari, s’afegeix i recolza aquesta moció en el sentit de què això té 
que ser perfecte, no pot faltar cap paper.

Donarà  un  vot  de  confiança  a  la  Sra.  Marí  per  l’experiència  que  té  en  aquestes 
qüestions.

Demana a l’equip de govern que mirin com poden arribar a un acord.

Està segur que el tema del PGOU els serveix d’experiència, perquè pareixia que estava 
tot  bé  i  després  els  hi  varen  acabar  tombant  una  documentació  que  estava  anys 
tramitant-se, i tornaren al punt de partida perquè faltava un paper. En base a aquesta 
experiència els hi demana el vot a favor, i que tenguin ben clar que això s’ha de fer ara i 
que està tot perfecte.

Sra. Marí: Proposa canviar el text de la següent forma: “Instar al Govern de les Illes 
Balears a que sol·liciti urgentment els informes de Costes i de Pesca relatius a la part 
marina, per tenir la seguretat de què les actuacions que es faran en el medi marí, són 
les pertinents i correctes.”

Sr. Molina: Sempre que han parlat d’aquest tema aquí, els ha agraït  el recolzament, 
igual que, en el seu cas, l’haurien tengut per la seua part per resoldre aquest problema, 
ho reitera, i creu que és de rebut i és el que toca.

 



 

El PGOU que no té res a veure amb això.

Ha explicat a la primera intervenció que, precisament, la declaració d’emergència fa que 
no sigui necessari completar la tramitació de l’expedient. Ho diu perquè tothom entengui 
la  importància  d’aquest  tema,  i  també  la  dificultat  d’aconseguir  una  declaració 
d’emergència.  Per  aquesta  declaració  fa  falta  que  el  tema  sigui  important  i  s’ha 
aconseguit, de la qual cosa estan molt contents.

Els informes que diu la Sra. Marí, ja s’han demanat. Si la Conselleria l’hi diu que ja s’han 
demanat aquests, requerir-li que demani els informes l’hi pareix un poc ofensiu i no ho 
faran.  Quant  aquests  informes  estiguin  completats  seran  públics  i  els  podrà  veure 
qualsevol col·lectiu que es pugui sentir afectat.

Pel que diu la Sra. Marí, entén que es refereix a uns blocs que formigó que es posen  
per protegir l’emissari, per evitar que l’àncora d’un vaixell pugui rompre l’emissari, que 
és el que ha passat fins ara moltes vegades. El que sap és que d’aquí a dos mesos 
tendran l’emissari i faran una festa per celebrar-ho, això és l’important, pel demés, donat 
que  se’ls  diu  que  aquests  informes  ja  estan  demanats,  com  que  tota  la  demés 
documentació administrativa,  que la  declaració  d’emergència  no evita  simplement  la 
posposa,  per  això  votaran  que  no  a  aquesta  moció,  entenen  que  l’important  del 
problema està resolt, i tot el demés seguirà la tramitació que hagi de seguir fins que 
aquesta estigui conclosa.

S’acorda la desestimació del següent text:

“Instar al Govern de les Illes Balears a què sol·liciti urgentment els informes de Costes i  
de Pesca relatius a la part marina, per tenir la seguretat de què les actuacions que es 
faran en el medi marí, són les pertinents i correctes.”

 

11.- Moció que presenta el grup municipal EPIC amb proposta d'acord per acordar 
que els serveis tècnics municipals redactin un informe sobre els incompliments 
de les obligacions contractuals de l'empresa concessionària de neteja.

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 8, En contra: 12, Abstencions: 0, Absents: 0

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

 



 

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

Abstencions ---

Absents ---

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

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

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

EXPONE

Que el pasado 13 de Junio se inició la actividad de la nueva contrata de limpieza del 
municipio, efectuada a cargo de la empresa “Valoriza”.

Que el pliego de condiciones está siendo incumplido de forma flagrante e injustificada 
por la empresa concesionaria. A modo de ejemplo: en la omisión de la implantación de 
nuevos vehículos y contenedores, falta de limpieza de papeleras, inoperatividad de los 
contenedores soterrados, etc.

Que lo  anteriormente  expuesto  redunda  en la  prestación de un pésimo servicio  de 
limpieza a la ciudadanía, sin que exista justificación alguna a tales incumplimientos y sin 
que se hayan efectuado reducciones en el precio que cobra la contrata.

Que es fundamental que los servicios técnicos del Ayuntamiento informen, a la mayor 
brevedad posible,  sobre  estos  incumplimientos  de  cara  a  efectuar,  si  proceden,  las 
sanciones oportunas a la empresa concesionaria.

Es por lo que se

SOLICITA

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

PROPUESTA DE ACUERDO

El Ayuntamiento de Eivissa acuerda en el plazo máximo de un mes:

 



 

1.- Redactar por parte de los servicios técnicos, un informe sobre los incumplimientos 
de las obligaciones contractuales de la empresa concesionaria de limpieza.

2.- Entregar dicho informe a los grupos políticos municipales.

3.- Emprender las acciones oportunas derivadas del pliego de licitación.

Eivissa, a 19 de febrero de 2017
Antonio Villalonga Juan”

Intervencions

Sr. Villalonga: Fa ja un mes parlaren de la contracta de neteja, dels incompliments de 
l’empresa concessionària i l’equip de govern va fer el suggeriment que ja que hi havia 
tants incompliments suposats, perquè no els proposava que es fes un informe, i en base 
l’informe que facin els serveis tècnics,  ja podran determinar si  aquesta contracta es 
mereixedora o no d’una sanció per part de l’Ajuntament. Fent-los cas, com no pot ser 
d’una altra manera, avui presenta aquesta moció al respecte. 

A l’anterior Ple ja digueren que hi havia l’informe extern de l’empresa que controla la 
contracta,  creu  que  tots  estaran  d’acord  que  donada  la  gravetat  de  la  situació,  i 
l’incompliment  manifest,  el  normal  seria  que els  serveis  tècnics es pronunciessin  al 
respecte, tenint en compte els diners que aquest Ajuntament es podria estalviar, si fan la 
feina com toca.

Sr. Flores: Votaran a favor, perquè en el Ple anterior, el grup Popular ja va demanar que 
la responsable del contracte faci un informe dient si això són incompliments o no.

Sra. García: Realment no li varen dir que demanés un informe, li varen dir que l’informe 
estava fet i entregat a l’empresa, però es veu que no ho va entendre. Ja els hi han 
arribat les al·legacions i les estan resolvent.

Veu que al Sr. Villalonga li agrada molt sortir en els mitjans i que paregui que el que fa 
l’equip de govern és perquè els està estrenyent,  però no és així  i  no correran més 
perquè ell ho digui, faran les coses bé.

Aquest informe, al ser la primera vegada que es fa, és complex i s’han d’establir molts 
paràmetres perquè són els que serviran per fer la valoració durant els 10 anys de la 
contracta.

El departament de Medi Ambient juntament amb els serveis jurídics, porten moltes hores 
invertides en aquest tema i esperen que es resolgui aviat.

Sr. Villalonga: Per un costat tenen l’empresa Sertic que és la que controla la contracta, 
que va  començar  a  treballar  el  13  de setembre.  Aquesta  empresa  va presentar  un 
informe i que ara està en període d’al·legacions. Després tenen els serveis tècnics de 
l’Ajuntament, que en base a aquest informe o el que ells hagin considerat oportú, poden 
dir quin és l’incompliment de la contracta.

Una  qüestió  és  que no  es recullin  les papereres diàriament,  i  una altra  és que els 

 



 

contenidors  nous  tenien  que  estar  instal·lats  a  una  data,  i  quatre  mesos  després 
d’haver-se  complit  aquesta  data  encara  no  estiguin.  S’està  implantant  bé  la  nova 
contracta? Ha seguit els procediments i terminis als quals està obligada? Això és el que 
volen que s’informi. Han estat els contenidors en el moment que tenien que estar al 
carrer?  Els  contenidors  incorporen el  dispositiu  per  saber  si  estan plens  o  no? Els 
serveis  tècnics  de  la  casa  han  d’informar  sobre  si  s’està  posant  o  no  en  marxa 
correctament la concessió de neteja.

Dona la sensació de què l’equip de govern està protegint a l’empresa concessionària.

Fa 8 mesos que va començar l’empresa i encara s’estan canviant contenidors. Això és 
el que deia el plec? Volen que un tècnic de l’Ajuntament ho digui. No té cap dubte de la  
professionalitat dels serveis tècnics de l’Ajuntament, perquè en aquest departament han 
demostrat sempre estar molt atents a tot. No té cap dubte que saben perfectament que 
passa a la concessió de neteja des del 13 de juny fins avui, per la qual cosa creu que 
seria relativament fàcil tenir l’informe en un mes.

Sr.  Flores: La Sra. Garcia ha vist  l’informe? En algun moment ha vist  alguna cosa 
escrita sobre l’incompliment del contracte?

Sra. Garcia: Tot el que li estan preguntant ja ho va contestar en el passat Ple.

L’objectiu de l’equip de govern és que la ciutat estigui neta, no castigar a una empresa 
perquè l’oposició  ho digui.  Creu  que quant  explica  les coses no  la  volen  entendre. 
Pensa  que  el  que  realment  els  preocupa  és  que  la  ciutat  està  més  neta,  que  és 
millorable i cada vegada anirà millor. Demana que els deixin treballar, que deixin que els 
tècnics facin el seu treball, que es resolgui com correspon aquest informe, que és el que 
està en període d’al·legacions, i que esperi a conèixer-lo i després el debatran.

S’acorda la desestimació del  següent text:

“El Ayuntamiento de Eivissa acuerda en el plazo máximo de un mes:

      1.-  Redactar por parte de los servicios técnicos del Ayuntamiento de Eivissa, un 
informe sobre  los  incumplimientos  de  las  obligaciones  contractuales  de la  empresa 
concesionaria de limpieza.

      2.- Entregar dicho informe a los grupos políticos municipales.

      3.- Emprender las acciones oportunas derivadas del pliego de licitación.”

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

 



 

12.- Declaració institucional sobre les persones refugiades

Aprovació de la urgència 

Favorable Tipus de votació: Ordinària

Unanimitat

 

Favorable Tipus de votació: Ordinària

Unanimitat

Donat compte de la declaració institucional del tenor literal següent:

«DECLARACIÓ  INSTITUCIONAL  DE  L'AJUNTAMENT  D'EIVISSA  SOBRE  LES 
PERSONESREFUGIADES

Atenent  a  la  sensibilitat  manifestada  per  Amnistia  Internacional,  que  l’Ajuntament 
d’Eivissa vol declarar també com a pròpia, aquest plenari expressa la més profunda 
preocupació sobre la crisi de refugiats a tot el món i la falta de resposta adequada per 
part de la comunitat internacional. Actualment, la situació a Grècia s'està complicant per 
a les persones refugiades allí atrapades davant l'arribada de les baixes temperatures. 
Homes, dones, nens i nenes estan actualment sobrevivint en tendes cobertes de neu a 
temperatures sota zero i que han de ser evacuades urgentment. 

A principis de 2016, per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial, el nombre 
de persones desplaçades de les seves llars com a conseqüència dels conflictes,  la 
persecució i les violacions de drets humans en els seus països d’origen ha superat la 
xifra dels 65 milions, segons dades d’ACNUR; una xifra que es veuria incrementada si 
hi  sumàssim  els  milers  de  persones  que  s’han  vist  obligades  a  desplaçar-se  per 
desastres naturals o per la seva situació de pobresa. Aquesta situació deixa palesa la 
incapacitat de la comunitat internacional per prevenir i resoldre conflictes i situacions 
d’emergència  humanitària,  així  com la  manca  de  voluntat  política  per  acomplir  les 
obligacions  internacionals  en  matèria  de  drets  humans  i  protecció  internacional.  El 
passat 22 de setembre es va complir un any des que els líders de la Unió Europea 
acordaren un mecanisme de reubicació d’emergència per compartir la responsabilitat 
d’aquells demandants d’asil. Malgrat l’acord, milers de persones continuen atrapades 
en camps de refugiats en condicions deplorables. Europa ha de resoldre de manera 
urgent  aquesta  crisi  humanitària,  compartint  equitativament  la  responsabilitat  d’un 
nombre de persones refugiades relativament petit.  Pel que fa a la responsabilitat de 
l’Estat  espanyol,  les  xifres  parlen  per  si  mateixes:  segons  dades  del  Ministeri  de 
l’Interior de 26 d’octubre, s´han reubicat des de Grècia únicament 398 persones, enfront 
de les 1.756 reubicades per França. Sols 289 persones han estat reassentades, una 
xifra molt llunyana de les 17.337 que el Govern de l’Estat es va comprometre a acollir,  
bé per la via de la reubicació, bé per la via del reassentament.

 



 

Per a això, aquest Ple, com ja ha fet el Parlament de les Illes Balears en data 13 de 
desembre de 2016, acorda avui dirigir-se al Govern central per tal que:

• Agilitzi de manera significativa el procés de trasllat de persones refugiades a Espanya 
mitjançant la seva reubicació i reassentament.
•  Compleixi en el termini previst els compromisos acordats amb la UE d'acollir 17.337 
persones.
•  Estableixi  un  Pla  d'Acolliment  i  Integració  estatal  en  el  qual  participin  totes  les 
administracions autonòmiques i locals, que reculli mesures concretes tals com la revisió 
de la legislació i la pràctica en matèria d'asil.
•  Desenvolupi  una  comunicació  fluïda  i  directa  amb  totes  les  administracions, 
autonòmiques i locals a través de reunions periòdiques amb la Comissió Interministerial 
creada ad hoc per donar resposta a la crisi. 
•  Aculli  dignament les persones reubicades, reassentades o aquelles que arribin per 
una altra via alternativa

Eivissa a 23 de Febrer de 2017

Alfonso Molina                                                 Joan Ribas
Portaveu PSOE                                               Portaveu Guanyem Eivissa

Virginia Marí                                                     Antonio Villalonga
Portaveu Partido Popular                                 Portaveu Movimiento Ciudadano EPIC”

Intervencions:

Sr. Ribas: Abans de començar vol dir que hi ha a la sala a un senyor sahrauí refugiat a 
l’illa d’Eivissa, i li estan molt agraïts que estigui present avui en aquest Ple, perquè va a 
aprovar una declaració institucional, consensuada entre tots els grups. 

Sra.  Marí: Volar  les  gracies  perquè  els  han  tengut  en  compte,  han  treballat 
conjuntament aquesta declaració i han pogut arribar a un acord. Així és com han de 
treballar i sobretot en casos tant delicats com aquest.

Sr.  Villalonga: Felicitar-se  per  haver  arribat  a un acord amb aquesta  declaració.  A 
veure si poden millorar el sistema d’acollida i fer que funcioni realment no com fins ara.

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.

13.- Moció que presenta el grup municipal Popular de control sobre les mesures i 
actuacions dutes a terme per a la posada en marxa de la gestió municipal dels 
Informes d'Avaluació d'Edificis.

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 MESURES I ACTUACIONS DUTES A 

TERME PER A LA POSADA EN MARXA DE LA GESTIÓ MUNICIPAL DELS 
INFORMES D'AVALUACIÓ D'EDIFICIS

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 el mes de juny de 2016, el grup municipal Popular va presentar una moció al Ple 
sobre la normativa dels Informes d’Avaluació d’Edificis, que ha substituït la Inspecció 
Tècnica d'Edificis, i és un manteniment legal preventiu a què es sotmet periòdicament 
als edificis per controlar la seguretat de l'immoble i de les persones que l'habiten. 

La part resolutiva de l’esmentada proposta incloïa un primer acord per escometre totes 
aquelles  mesures  i  actuacions  necessàries  per  la  posada  en  marxa  de  la  gestió 
municipal dels informes d'avaluació d'edificis el més aviat possible, a més d’un segon 
acord per l’establiment  d’una dotació en els pressupostos municipals per establir  un 
mecanisme d'ajuts -complementàries a les realitzades a nivell estatal i autonòmic- per 
als propietaris dels edificis que promoguin els IEEs i les corresponents actuacions de 
rehabilitació edificatòria.

La  regidora  d’Urbanisme  va  assegurar  llavors  que,  «dels  acords  que  proposen  [els  
regidors  del Partit  Popular],  la primera proposta la troben encertada és el que s’està  
fent, encara que no amb la rapidesa que voldrien», rebutjant finalment la proposta per 
no estar d’acord amb el segon acord.

Convé  recordar  que,  en  octubre  de  2014,  la  regidoria  d'Urbanisme  va  proposar  la 
contractació d'una assistència tècnica per a la realització d'un registre d'edificacions, 
calendari d'actuacions, proposta de procediments, actualització tècnica de l'esborrany 
d'ordenança reguladora i estimació del volum de treball per a la posada en marxa de la 
gestió dels informes d'avaluació d'edificis.

En març de 2015, es contractaren aquests serveis i en agost de 2015 es va presentar la 
Memòria per a la implantació a l'Ajuntament del servei d'informes d'avaluació d'edificis. 
Amb data 7 de setembre de 2015, la Junta de Govern Local va Informar favorablement 
la posada en marxa del servei de gestió municipal de l'informe d'avaluació d'edificis al 

 



 

municipi  d'Eivissa  i  va  encarregar  al  departament  corresponent  que  proposés  les 
mesures i procediments adients per a la seva implantació. 

Tot i això i malgrat les paraules de la regidora responsable de l'àrea d'Urbanisme, a dia 
d'avui, les IEEs continuen sent una assignatura pendent per a l'Ajuntament d'Eivissa. 
Per tot això, el Grup Municipal Popular presenta aquesta moció de control per tal de 
conèixer en quin punt es troben els tràmits necessaris per la posada en marxa de la 
gestió municipal dels informes d'Avaluació d'edificis restaurats el més aviat possible i 
què  Mesures  i  actuacions  ha  dut  a  terme  l'equip  de  Govern  i  el  departament 
responsable en els vuit mesos que han transcorregut des de la presentació d'aquella 
moció del Partit Popular.

En Eivissa, 17 de febrer de 2017
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

Sgt. Virginia Marí Rennesson”

Intervencions:

Sr. Flores: Es tracta de fer un recordatori per veure com està aquest tema, donat que 
en el mes de juny ja varen presentar una moció al respecte. La regidora d’Urbanisme va 
dir que ja estaven treballant en això, no a tanta velocitat com voldrien, però ja han 
passat 8 mesos i volen saber com està el tema.

 

Sra. López: Les novetats que tenen actualment respecte als informes d’edificis són les 
següents:

Per una part, dins de les places de nova creació a la plantilla de personal, hi ha una 
plaça d’Arquitecte, l’argumentació principal és per poder portar a terme totes aquestes 
inspeccions, poder fer l’ordenança i la feina que obligatòriament i per llei haurien d’estar 
fent fa anys.

Per altra banda, l’anterior vegada que varen parlar en el Ple d’aquest tema, els hi varen 
comentar  que  estaven  treballant  amb  una  plataforma,  una  aplicació  de  cara  a  fer 
aquestes inspeccions. Aquesta plataforma està acabada, i de fet estan orgullosos de 
dir-los que ha participat a un congrés nacional d’innovació i serveis i ha quedat finalista. 
Està a la categoria del millor projecte de transformació digital i administració electrònica. 
A aquesta aplicació la podran fer servir per altres serveis i treballs del propi Ajuntament, 
permet iniciar  tots els procediments d’inspecció massivament,  gestionant  la  base de 
dades d’edificis del cadastre i poder gestionar els canvis d’estat pels que passa el tràmit 
en sí  mateix,  i  poder geolocalitzar els expedients. La plataforma a més funciona de 
manera integrada amb les dues plataformes que ja tenen de gestió.

Està tot preparat perquè en el moment que aquesta persona pugui començar a treballar 
a l’Ajuntament, el sistema sigui efectiu.

 

14.-  Moció  que  presenta  el  grup  municipal  EPIC  de  control  sobre  el  centre 
artesanal de Sa Pedrera

 



 

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

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

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

MOCIÓN DE CONTROL SOBRE EL CENTRO ARTESANAL SA PEDRERA

Esta  moción  pretende  conocer  diversos  aspectos  sobre  el  centro  artesanal  de  Sa 
Pedrera. Entre ellos:

¿Qué actividades se desarrollado o tienen previsto desarrollarse desde octubre hasta 
abril?

¿Por qué estando cerrado este espacio en invierno, se publicitaba su apertura en la 
agenda municipal?

¿Cuántos artesanos lo ocupan durante el verano?

¿Qué acuerdo existe actualmente entre Ayuntamiento y la asociación de artesanos, 
indicando los derechos y obligaciones de los mismos?

¿Qué obras están previstas para adecentar Sa Pedrera y alrededores?

¿Cómo se está publicitando y promocionando este espacio artesanal?

¿Por qué no existen carteles indicando la localización del centro?

¿Cómo se efectuará el acceso de visitantes en vehículos a este espacio?

¿Cuál es la inversión prevista por parte de este Ayuntamiento durante este año 2017?

Eivissa, a 19 de febrero de 2017.
Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr. Villalonga: Amb aquesta moció pretén conèixer diversos aspectes sobre el centre 
artesanal de sa Pedrera, i que l’anterior legislatura el PSOE va tenir un especial interès 
en  què  es  construís,  per  això  no  entenen  perquè  es  troba  en  situació  de 
semiabandonament.

Sr. Minchiotti: El PP ja va presentar una solució perquè això no passés, en el Ple de 29 
de setembre de 2016 on, per unanimitat, varen acordar el següent: 

“El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa acorda instar el Consell Insular d'Eivissa a tramitar el  
Reglament dels Artesans i posteriorment iniciar els tràmits per a la declaració de sa  
Pedrera  com  'Centre  d'Interès  Artesanal',  amb  l'objectiu  de  garantir  la  protecció  i  

 



 

pervivència del sector artesà de la ciutat d’Eivissa.”

Si això s’hagués fet ja no estarien amb aquest problema, per tant, el grup Popular, vol 
afegir una pregunta a la moció d’EPIC, que seria: Quines gestions s’han fet en el sentit  
de la moció aprovada en el seu moment pel Ple?

Si  li  responen que no han fet  cap gestió,  part  del  deteriorament  de sa Pedrera  se 
l’hauria d’imputar l’equip de govern a ell mateix.

Sra. Corral: Li encanta que el Sr. Villalonga tengui tant d’interès, és un interès que ha 
demostrat  des  de  fa  poc  temps.  No  recorda  que  l’anterior  legislatura  estigués  tant 
interessat com funcionava sa Pedrera, ni siquiera si estava funcionant ja que va estar 
tancat durant 4 anys. Fins ara sempre han set els govern progressistes els que estant 
intentant treure endavant aquest centre.

Aquest equip de govern està donant passos contundents per rehabilitar el barri de sa 
Penya, i que el centre de sa Pedrera funcioni és un d’ells. És un barri molt difícil, s’ha 
d’anar conquistant  espais dia a dia i  això és una lluita continua, encara que no els 
càpiga cap dubte que la guanyaran. Ara anirà contestant a les seues preguntes.

Durant  l’any 2016 el  centre es va obrir  el  dia  1  d’abril,  amb les jornades europees 
d’artesania, a les quals hi va participar el Consell Insular. Ha estat funcionant fins al dia 
8 o 9 de novembre, ja que després d’una reunió mantinguda amb els artesans que 
estan allí, es va decidir tancar-lo per procedir al seu condicionament per a l’hivern, i es 
condicionarà perquè també puguin estar allí durant els mesos d’hivern.

Sobre la seua publicitat a l’agenda municipal. Al novembre es va inaugurar la nova web 
de turisme, i per error aquesta informació no es va actualitzar, en el moment que es 
detectar es va informar i ara aquesta informació ja no apareix.

Durant  l’estiu  de  2016  ha  estat  ocupat  per  12  artesans  de  l’associació  es  Juvert. 
Aquesta associació és la que, en un principi, tenia una autorització que s’havia fet per 
un any prorrogable automàticament si no es deia res en contra.

Quant als drets i obligacions. En principi tenien l’obligació d’estar allí, al menys, un dia a 
la  setmana entre  els mesos de maig a octubre.  Durant  l’any passat  han estat  més 
temps, varen començar l’1 d’abril i varen acabar a principis de novembre.

Referent a les obres previstes. En aquests moments estan treballant a varis punts de sa 
Penya, com és la Plaça d’es Sitis i el Mirador Broner. Alguns desperfectes dels quals els 
informen, estan pendents de poder-ho fer.

Com s’està publicitant. Des de turisme han preparat un  flier  específic de sa Pedrera, 
que es porta a totes les fires a les quals assisteixen. També tendrà un anunci a la nova 
revista de las Dalias, a una part que està dedicada a l’artesania, en aquests moments 
estan escollint la foto i el text que es posarà. El centre sa Pedrera també s’ha inclòs en 
el nou mapa turístic de la ciutat, i a l’agenda d’esdeveniments, i a partir d’abril de 2017 
es farà una publicitat especial en els creuers de Royal Caribian que arribaran a l’illa.

En referència als cartells.  Ja els han demanat,  i  s’està treballant  per especificar les 
ubicacions i el tipus de senyal, perquè està a zona Pepri i no poden posar qualsevol 
cosa.

Sobre l’accés de visitants. És cert que a peu no hi ha cap problema, es pot pujar per la 
part del Mercat Vell, i la majoria de visitants accedeixen des de la Casa Broner baixant 
cap avall. Quant a les persones amb mobilitat reduïda. És cert que és un problema, fins 

 



 

al maig de 2016 varen estar utilitzant el servei de calesinos, que al haver finalitzat el seu 
temps de prova no s’ha pogut tornar a reactivar, però confien que en un futur si que es 
pugui fer i les persones de mobilitat reduïda podran tenir accés com havien tengut fins al 
maig de 2016.

Respecte  a  les  inversions  previstes.  Ja  està  firmat  el  tancament  acristallat  del  pati 
interior, que permetrà aïllar-lo del fred exterior. La inversió oscil·larà aproximadament 
entre 12 i 15 mil euros, i després es farà un seguiment de les possibles reparacions que 
s’hagin de portar a terme, tant a l’exterior com a l’interior.

Amb referència a les activitats que s’han fet a sa Pedrera durant el 2016. A part d’estar 
obert tots els divendres, de 10 del matí a 5 de la tarda, en abril s’hi han celebrat les 
jornades europees d’artesania. Al juny hi va haver una exposició de pintura i fotografia, 
que  estava  inclosa  dins  dels  actes  de  l’Ibiza  Gay Pride,  amb  artistes  de  renom 
internacional, de fet varies obres es varen traslladar des de l’estranger. En agost i dins 
del marc de les festes patronals, durant varis dies, es varen fer tallers participatius que 
gestionaren els artesans que estan allí, tant per adults com per a nens, que varen tenir 
un enorme èxit. El setembre es va realitzar l’exposició del dia del turista amb el nom de 
‘Estranys en el Paradís’, va estar oberta durant 3 dies, varen col·laborar amb altres dues 
associacions d’artesans de l’illa, i també va tenir molt d’èxit. A l’octubre hi varen celebrar 
el tornegi d’escacs Ciutat d’Eivissa, amb l’assistència de varis mestres internacionals, 
també hi va col·laborar el Consell.

Confien  que si  a  l’abril  tornen a celebrar  les jornades d’artesania  també siguin allí. 
L’aniran informant  de tots  aquells  actes que celebrin en aquest  centre.  L’interès  de 
l’equip  de  govern  és  que  surti  endavant  i  a  més  que  sigui  un  centre  que  tots  els 
ciutadans puguin gaudir, i cada vegada hi puguin celebrar més esdeveniments, perquè 
realment és un lloc molt bonic per fer-los.

Respecte a la pregunta de quines gestions s’han fet davant el Consell en referència a 
l’acord de Ple del mes de setembre. En aquests moments no té aquesta dada, ja que no 
figurava en les preguntes que es fan per escrit, però li ho farà saber quant la tengui.

Sr.  Villalonga: Tenen un centre en el  qual  s’hi  fan alguns actes a l’estiu,  s’obri  els 
divendres i a l’hivern està semi abandonat. La Sra. Corral ha dit que hi haurà artesans a 
l’hivern. Que faran els artesans? Cada dia de l’estiu que hi haurà a sa Pedrera? Els 
artesans obriran només els divendres i després per alguns actes? L’hivern que ve que hi 
haurà?

La culpa de què a l’agenda estigués malament és de la web de turisme de l’Ajuntament.

No li ha dit quins drets i obligacions tenen els artesans per estar allí.

Netejaran el  formigó de les parets? Trauran les pintades? Repararan els focus? Ho 
condicionaran?

Si no ho ha entès malament,  no tenen previst  que hi  hagi accés per persones amb 
mobilitat reduïda. Un taxi podrà accedir fins allí?

Ho han publicitat als col·legis? Hi ha excursions escolars o d’institut al centre? No tenen 
cap altre ventall de possibilitats, perquè un centre que ha costat tant se li tregui un major 
profit?

Sr. Minchiotti: La Sra. Corral està dient que no sap quines gestions s’han fet davant el 

 



 

Consell,  perquè no s’ho ha preparat  perquè només es prepara  les preguntes de la 
moció. Fa 5 mesos que es va aprovar això, i  no vol pensar que està incomplint un 
mandat del Ple. No sap res del reglament d’artesans? Ni de la declaració d’aquest edifici 
com a centre d’interès artesanal?

Sra. Corral: Als artesans no se’ls paga per estar  allí.  Aquest  acord és de l’anterior 
legislatura, que és molt millorable i que és la intenció de l’equip de govern de fer-ho.

Per a aquest hivern, una vegada que s’hagi tancat i es tengui la possibilitat de què ja no 
faci fred dins, el més provable és que puguin seguir treballant allí, i a més s’hi puguin 
seguir fent coses.

Han parlat amb els col·legis i de fet a alguns tallers que s’han realitzat, en les dates que 
han  fet  coses  especials,  com  l’exposició  del  dia  del  turista,  han  pujat  escolars  a 
veure-ho.

Respecte a les pintades, és una zona molt difícil, han tret pintades, s’ha netejat, s’han 
tret  herbes,  i  al  poc  temps  hi  torna  a  haver  pintades,  però  tot  això  se  segueix 
solucionant, però s’ha de fer més sovint. A part hi ha una coordinació amb el servei de 
neteja que, en el moment que detecten alguna cosa hi van i ho solucionen.

Quant a les gestions amb el Consell, simplement no apareix a la moció i per tant no ho 
tenia preparat, però li contestaran per escrit, el més aviat possible, perquè sàpiga tot el  
que s’ha fet.

Per altra banda, també és intenció dels artesans poder treballar allí més dies, però no 
han d’oblidar que aquests artesans no tenen allí el seu medi de vida, simplement el que 
fan és treballar i la gent hi pot anar, pot estar amb ells, poden ensenyar-los que estan 
fent. Que puguin estar-hi més dies dependrà de com ho puguin alternar amb la parada 
que tenen a la plaça del Parc.

Referent a les persones amb mobilitat reduïda, en aquests moments no hi pa possibilitat 
del que hi havia fins al mes de maig que pujaven amb els calesinos, però no hi ha cap 
problema per pujar en taxi, el que passa és que els calesinos eren gratuïts i els taxis no.

Va contactar amb la presidenta de l’associació d’artesans, i li  va dir que ningú d’ells 
havia parlat amb un periodista, però el que està clar és que no s’ha tancat perquè no hi 
hagi artesans, perquè molts d’ells resideixen a l’illa tot l’any. Avisaren de que feia molt 
fred  i  que  necessitaven  fer  alguna  cosa  diferent  perquè  es  poguessin  continuar 
treballant allí.  Espera que aquest hivern això es pugui fer,  una vegada estigui resolt 
aquest problema.

15.-  Moció  que  presenta  el  grup  municipal  EPIC  de  control  sobre  l'informe 
relacionat amb la contracta de neteja

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

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

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

 



 

Orden del Día del próximo Pleno.

MOCIÓN DE CONTROL SOBRE EL INFORME RELACIONADO CON LA CONTRATA 
DE LIMPIEZA

Esta moción pretende conocer diversos aspectos sobre la situación de la contrata de 
limpieza del municipio. Entre ellos:

i)En relación al informe efectuado por la empresa SERTIC INGENIEROS en relación a 
la contrata de limpieza:

(1)¿En qué fecha se presentó dicho informe?

(2)¿Qué incumplimientos de la contrata de limpieza se señalan en el mismo?

ii)En  relación  a  las  alegaciones  de  la  concesionaria  de  limpieza  sobre  el  informe 
anterior.

(1)¿Cuáles han sido sus alegaciones al mismo?

iii)En relación a la empresa de limpieza:

(1)En qué situación se encuentra actualmente la  negociación del  convenio colectivo 
entre empresa y trabajadores.

(2)¿Cuántos nuevos contenedores se han colocado en el municipio, indicando cantidad, 
porcentaje sobre el total y tipo de residuo que recogen?

(3)¿Cuántos contenedores se dejarán en reserva?

(4)¿Cuándo se incorporará a los contenedores el sensor de llenado?

(5)¿Por qué los contenedores de rechazo, no incorporan pulsador de pie para abrirlos? 
¿Se subsanará esta deficiencia?

Eivissa, a 19 de febrero de 2017.
Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr. Villalonga: Abans han formulat una moció perquè l’Ajuntament faci un informe intern 
sobre el grau d’incompliment d’aquesta contracta, i ara es referiran a l’informe que ha 
efectuat  l’empresa Sertic Ingenieros,  contractada per l’Ajuntament,  sobre com s’està 
efectuant la neteja. 

Sra. García: Com ja els hi va dir en el Ple anterior, Sertic no elabora l’informe, l’elabora 
la  responsable del  contracte  de l’Ajuntament.  Sertic  realitza  una sèrie d’inspeccions 
setmanals, a petició de la responsable del contracte. El resultat d’aquestes inspeccions 
es trasllada a una fitxes, que juntament amb les inspeccions realitzades pels zeladors i, 
a vegades, per la responsable del contracte, és el que es recull a l’informe inicial de 
valoració del servei, aquest informe el firma la responsable del seguiment del contracte 

 



 

per part de l’Ajuntament. Ara l’hi contestarà les preguntes de la moció.

i.1) L’informe es va presentar l’11 de gener de 2017.

i.2) En el moment en què l’informe sigui ferma, se li podrà facilitar accés al mateix i en 
ell constaran les incidències que s’han detectat i com han set tingudes en compte.

ii.1)  Les  al·legacions es varen  presentar  en data  26  de gener  de 2017.  En  aquest 
moment  estan  sent  estudiades  pels  serveis  tècnics  i  jurídics.  Podrà  tenir  accés  a 
l’expedient complet quant s’hagin resolt les al·legacions.

iii.1) El passat mes de gener varen començar els diàlegs, entre el comitè i l’empresa, 
per a la renovació del conveni.  En aquest moment es troben confrontant  propostes. 
L’Ajuntament no participa en aquesta negociació i no coneix els detalls, i confien que 
arribin a un acord.

iii.2) Comptant amb els que s’estan col·locant avui: de restes 401 contenidors que és el 
100%, quedant-ne 293 més per al reforç que es fa la temporada d’estiu; de paper n’hi  
col·locats 220 que és el 102%; d’envasos 220 que és el 108%, i de vidre 225 que és el 
97%.

iii.3)  De  reserva  queden  117  contenidors.  Haurien de ser  133  però  s’ha  reforçat  la 
fracció, la qual cosa vol dir que se n’han posat més a la ciutat dels que inicialment  
estaven previstos.

iii.4) La setmana que ve està previst que es comencin a col·locar els sensors.

iii.5) No és una deficiència. Els contenidors no disposen de polsador de peu perquè no 
és necessari per obrir-los. Aquests contenidors són més baixos que els que hi havia 
anteriorment, són totalment llisos, la capacitat és la mateixa que els altres, i al no tenir  
buits es facilita la seua neteja. Disposen d’un sistema d’obertura i tancament, amb una 
doble esmortiment que suavitza el moviment de la tapa, es pot aixecar amb un dit i evita 
que es tanqui bruscament evitant accidents i remors.

Sr. Villalonga: L’objectiu d’un contenidor per als usuaris és agafar la bossa de fems i 
tirar-la al contenidor. Els contenidors que empra Sant Josep sí que incorporen pedal, per 
tant és una deficiència.

Escoltant a la Sra. García parlar sobre aquesta empresa, que l’hi estan perdonant la 
vida en tots els aspectes, cada vegada té més dubtes sobre el seu grau de relació amb 
la mateixa.

L’empresa Sertic ha fet el seguiment per fer un informe de valoració del servei. L’equip 
de govern es nega a fer un informe sobre la implantació del servei. Ara mateix ja saben 
que els contenidors s’ha acabat de col·locar, la setmana que ve col·locaran els sensors, 
perquè no estaven fa temps?

L’equip de govern no vol controlar aquesta empresa, no volen dir que aquesta empresa 
no compleix i que la sancionaran.

L’hi ha preguntat sobre la negociació, perquè està preocupat de que hi pugui haver una 
vaga.

Si els contenidors que deixa en reserva l’empresa no és el percentatge que diu el plec, 
portaran més contenidors?

Sr. Ruiz: Insinuacions amb relacions amb empreses i aquestes coses que fa i que tant 

 



 

l’hi agraden, les justes. L’equip de govern no té res a amagar, són transparents i bastant 
humils perquè venen de famílies treballadores, i sense interessos en cap empresa, i si 
pensa que algú d’aquest equip de govern té algun interès digui-m’ho que l’acompanyarà 
a la policia, i sí té alguna sospita vagi als Jutjats.

Sr. Flores: Esperen l’informe. Al grup Popular també l’interessa que Vila estigui neta, 
però no a qualsevol preu.

Sra.  García: Els  contenidors  estan  tots  aquí.  Respecte  al  conveni  col·lectiu,  també 
espera que no hi hagi una vaga.

Hi ha contenidors que estan adaptats, i quant veuen barris en els quals hi ha més gent 
major, o alguna associació ho demana, es col·loquen on els hi diuen.

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

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

"D. Antonio Villalonga Juan, portavoz

del Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza, 

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

MOCIÓN DE CONTROL SOBRE EL CETIS

Esta  moción  pretende  conocer  diversos  aspectos  sobre  la  posible 
apertura del CETIS. Entre ellos:

1.En  relación  a  las  obras  que  se  deben  efectuar  por  seguridad  y 
comodidad de los pasajeros del CETIS:

Concretamente,  ¿qué  obras  se  efectuarán  en  el  CETIS  para  su 
adecuación como estación de autobuses?

Según el  tipo de obra  a  realizar  ¿en qué fecha se tiene  previsto 
iniciarse y finalizarse?

¿Qué empresa y/o organismo abonará cada una de las obras 
anteriores?

 



 

2.En  relación  a  la  segunda  entrada/salida,  requisito  indispensable 
para que el CETIS tenga la consideración de estación de autobuses:

Hasta  que  se  efectúe  esta  segunda  entrada/salida,  las 
empresas  concesionarias  de  líneas  de  autobús,  ¿tienen 
obligación de operar en el CETIS

¿Cuándo  y  cómo  se  tiene  previsto  efectuar  esta  segunda 
entrada/salida

¿Quién abonará el coste de su construcción?

3.En relación al reglamento de explotación.

¿Cuando se contestarán las observaciones efectuadas a la 
aprobación inicial del mismo.

¿Cuándo  tiene  previsto  el  equipo  de  gobierno  efectuar  la 
aprobación definitiva? 

Eivissa, a 19 de febrero de 2017.

Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

 Sr. Villalonga: Amb aquesta moció pretén que expliquin que faran finalment. Quant 
tenint previst iniciar les obres dins? Qui les pagarà? I quant costaran?
I en relació a la segona sortida i entrada, un requisit que és indispensable, quant i com 
es té previst efectuar aquesta segona entrada? Qui la pagarà?

En relació al reglament, quant contestaran a les observacions que varen fer? I quant 
tenen previst aprovar-lo definitivament?

Sr. Molina: Si el Sr. Villalonga té algun indici ho denunciï, perquè sinó pot passar que 
algú li posi una demanda, per afirmacions i especulacions interessades que pretenen 
convertir això en el circ que li agrada, i del qual ell és el rei dels pallassos.

Sr. Villalonga: Demana que retiri això.

 



 

Sr. Molina: Pensarà si ho retira. Les obres del Cetis es faran quant es doni llicència 
d’obres per fer-les. La data serà la que es doni la llicència.

Com ja han dit en repetides ocasions, les obres de millora de l’estació del CETIS les 
assumirà  la  constructora  i  les  posarà  dins  del  pla  d’explotació,  que  inclou  l’estudi 
econòmic financer.

Les obres del possible segon accés al CETIS es faran, com ja s’ha dit en repetides 
ocasions, quant es reformi l’E-10. En aquest moment s’està treballant en un projecte de 
reforma de l’E-10, que inclou les obres de l’accés al CETIS, que es realitzaran quan i 
com es defineixi  en el  projecte constructiu,  i  seran abonades dins del  conjunt  de la 
reforma de l’E-10, que és competència del Consell Insular d’Eivissa.

S’està acabant l’informe sobre les al·legacions presentades al reglament d’explotació 
del CETIS, algunes pel Sr. Villalonga, i quant estigui acabat l’informe es portarà a Ple 
per a la seua aprovació definitiva.

Sr. Villalonga: Les obres internes les fa la concessionària, la mateixa empresa que va 
fer un bunyol d’estació, tenint en compte que ara s’ha de reparar. L’empresa que va fer 
l’estació que l’equip de govern va pressionar perquè s’obrís, i que ara ha quedat clar 
que era insegura.

El  Consell  amb diners públics,  quant  faci  la  reforma de l’E-10,  subsanarà el  bunyol 
d’entrada a l’empresa concessionària.

Li agraeix que el convidi a anar a segons quins llocs, ja sap que si té alguna prova no 
dubte en anar-hi. Si consideren que alguna de les coses que els hi diu, és susceptibles 
d’anar al Jutjat, també el convida a que hi vagi.

Demana que dins del debat no empri segons quin tipus de paraules, perquè segons 
quines paraules ell no se las diu, però no es preocupi també pot pujar el to.

Sr. Ruiz: El Sr. Villalonga puja el to a tots els Plens, encara que vagin tranquils intenta 
incendiar perquè és el que li agrada. L’equip de govern intentarà no fer el mateix.

Sra. Marí: Com que ja estan cansats de parlar del CETIS, només té dues qüestions, 
saber com van les obres i quina previsió hi ha?

El tema de l’entrada/sortida, era un requisit indispensable, i pel que ha entès que el Sr. 
Molina digui que no ho és i  li pareix mentida. En aquella època era requisit bàsic per 
poder obrir.

Demana sobre la postura de Guanyem-Podemos, que l’altre dia també varen declarar 
que estava a punt d’obrir-se.

Sr. Molina: El requisit indispensable que diu el Sr. Villalonga, que la Sra. Marí recorda 
d’algunes reunions del passat, és una opinió tècnica, d’uns tècnics determinats, d’una 
institució que no és aquesta casa, perquè l’Ajuntament va donar llicència d’obertura al 
CETIS,  i  va aprovar un projecte d’instal·lació que, en el  seu moment,  també va ser 
aprovat  pel  Consell  abans  de  començar  l’obra  del  CETIS,  que  era  tal  i  com  està 
actualment  dissenyat  i  executat.  Els  tècnics de la  casa  varen donar el  seu  informe 
favorable a aquest projecte i així es va executar, igual que els tècnics del Consell que no 

 



 

varen plantejar cap tipus d’observació, prescripció, en el seu moment. Al llarg del temps 
hi  ha  hagut  un  canvi  d’opinió  d’alguns  tècnics  del  Consell,  sobre  un  assumpte  en 
particular, canvi amb el qual els tècnics de la casa no hi estan d’acord, i és una qüestió 
d’opinió tècnica.

L’acord al qual s’arriba amb el Consell, és que es faran una sèrie de millores, en dues 
fases diferents, en un projecte d’estació que està completat, d’acord amb el projecte que 
originalment  es va  aprovar.  Una primera  fase que garanteix  la  seguretat  interna  de 
l’estació, de nou a judici dels tècnics del Consell, però que aquest Ajuntament entén que 
es pot emprendre aquesta modificació i no passa res, quant a la famosa sala d’espera. 
Al final es va decidir, d’acord amb els tècnics del Consell, pactar una solució tècnica, 
que al Sr. Villalonga no li agrada.

L’important és que qui té que autoritzar els trasllat de les línies d’autobusos a l’estació, i 
que va posar una sèrie de condicions, va donar per bona aquesta solució. Així aquesta 
primera fase la donarien per tancada i quedaria la segona fase, que ja es va anunciar 
que  s’emprendria  juntament  amb  la  reforma  de  l’E-10,  si  tècnicament  és  possible. 
Mentrestant hi ha una solució de circulació interna dins de l’estació que garanteix, a 
judici de qui ho te que garantir, que l’estació pot funcionar perfectament, i això és el que 
es farà.

En aquest moment només estan pendents d’un plànol firmat, el projecte està presentat i 
té el vist-i-plau. A partir d’aquí es convocarà, immediatament, la Comissió de seguiment 
de  l’acord  que  tenen  amb  el  Consell,  que  donarà  l’aprovació  a  aquest  projecte 
constructiu,  que posteriorment  demanarà la  llicència d’obres corresponent.  El  temps 
estimat per a les obres és de 3 mesos, i a partir d’aquí obriran l’estació, no saben la 
data però aquest és el calendari que tenen.

17.- Escrit de la Conselleria de Salut, en contestació a la moció del Grup Popular 
sobre el Projecte de decret pel qual es regula l'exercici de la sanitat mortuòria

Donat compte de l’escrit de la Conselleria de Salut, del tenor literal següent:

“Assumpte: Projecte de decret pel qual es regula l’exercici de la sanitat mortuòria

Amb data 23 de gener de 2017 va tenir entrada a la Conselleria de Salut la certificació 
de l’Acord del Ple de la vostra Corporació de l’aprovació del punt següent:

“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”.

En aquest sentit, us informem que en aquests moments i davant les diverses opinions 
generades per l’actualització d’aquesta normativa, el projecte de decret serà revisat i 
sotmès a audiència pública novament a fi  que ciutadans i  institucions puguin fer les 
al·legacions que considerin  oportunes,  amb l’objectiu  d’assolir  en  el  text  definitiu  el 
màxim consens possible.

La conselleria de Salut tindrà en compte en el nou articulat del decret el respecte pels 
costums i tradicions religioses sempre que s’adoptin les mesures sanitàries adequades 
perquè no existeixi cap risc de salut pública.

 



 

La Moció presentada ha estat tramesa als Serveis Jurídics de la Conselleria de Salut 
per  al  seu  coneixement.  No  obstant  això,  serà  el  moment  d’obertura  del  tràmit 
d’audiència preceptiu, del qual sereu oportunament informats, quan haureu de presentar 
les al·legacions que considereu adients al text del Projecte de Decret esmentat.

Aprofit  l’oportunitat  també per agrair-li  la  seva col·laboració i  enviar-li  una afectuosa 
salutació.

Palma, 25 de gener de 2017

La consellera
Patricia Gómez Picard»

Intervencions:

Sra. Marí: Agraeixen la sensibilitat del Govern de les Illes Balears, a la moció que va 
presentar el grup Popular. Demanen que, ja que es va aprovar per unanimitat en aquest 
Ple, se sigui la mateixa Corporació la que presenti les al·legacions en nom de tots els 
grups, quan s’obri el període, recollint el sentit de la moció.

La totalitat dels Regidors assistents en queden assabentats.

 

18.- Decret 2016-7325 d'aprovació PM ORD. 23-2016 per 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.  23/2016  dins  del  vigent  Pressupost  Ordinari  de  l’Ajuntament 
d’Eivissa: 

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

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT POSITIVES

APLICACIÓ DENOMINACIÓ AUGMENT

ÀREA DE DESPESA 1:

13500-21400 Repar.material transport protección civil 3.500,00

15320-21000 Repar.,mant.i conserv.vies publiques 14.100,00

16210-22700 Recollida residus sòlids urbans 63.000,00

17101-61900 Inversió reposició parcs infantils 9.946,00

17210-22199 Altres subminist.contaminació acústica 1.573,00

Total Àrea de despesa 1 92.119,00

ÀREA DE DESPESA 2:

23203-22799 Treballs altres empreses voluntariat 1.200,00

Total Àrea de despesa 2 1.200,00

ÀREA DE DESPESA 3:

32000-21200 Manteniment edificis escoles 15.000,00

32100-22799 Treballs altres empreses escoletes 3.000,00

33400-22609 Actuacions diverses cultura 8.300,00

33402-62300 Maquinària i instal·lacions Can Ventosa 9.617,00

Total Àrea de despesa 3 35.917,00

ÀREA DE DESPESA 4:

43120-22699 Activitats diverses mercats 2.115,00

Total Àrea de despesa 4 2.115,00

ÀREA DE DESPESA 9:

92000-62500 Mobiliari i estris admó.general 5.740,30

92001-22100 Submin.energia eléctrica edificis 33.400,00

92000-16204 Acció social personal 18.400,00

92003-21600 Contractes manteniment ordinadors 5.000,00

92400-62300 Maquinària i instal.partic.ciutadana 1.700,00

Total Àrea de despesa 9 64.240,30

TOTAL AUGMENTS 195.591,30

 



 

 

19.- Decret 2017-0622 d'aprovació de la liquidació del pressupost de 2016

Donat compte del Decret del tenor literal següent:

D E C R E T .-   Vista la liquidación del Presupuesto Ordinario del Ayuntamiento de 
Eivissa,  a tenor de lo  dispuesto  en el  artículo 191.3 del  Texto Refundido de la  Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo  2/2004 
de 5 de marzo y artículos 89.2 y 93 de R.D. 500/90; y visto el informe emitido por la 
Intervención de Fondos;  por el  presente,  y  tras la  lectura de la  documentación que 
integra la misma, y encontrándola conforme, vengo en decretar la aprobación de la 
liquidación presentada, correspondiente al ejercicio 2016, según el siguiente resumen: 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EIVISSA AÑO 2016

A. RESULTADO PRESUPUESTARIO

 

Operaciones Corrientes

Derechos reconocidos netos.............. 56.734.012,02

Obligaciones reconocidas netas......... 43.559.568,87

 

Operaciones de capital

Derechos reconocidos netos................ 1.482.188,57

Obligaciones reconocidas netas........... 5.486.648,08

 

Total Operaciones no Financieras

Derechos reconocidos netos........................................ 58.216.200,59

Obligaciones reconocidas netas................................... 49.046.216,95

 

Activos Financieros

Derechos reconocidos netos................... 278.617,58

Obligaciones reconocidas netas........... 4.118.299,67

 

Pasivos Financieros

Derechos reconocidos netos................ 3.722.982,68

Obligaciones reconocidas netas........... 3.955.139,66

 

Total operaciones financieras

Derechos reconocidos netos.......................................... 4.001.600,26

 



 

Obligaciones reconocidas netas..................................... 8.073.439,33

 

Derechos reconocidos netos.................................................................. 62.217.800,85

Obligaciones reconocidas netas............................................................. 57.119.656,28

 

Resultado Presupuestario del ejercicio..................................... …………5.098.144,57

 

Ajustes

 

Créditos gastados financiados con remanente de 

Tesorería para gastos generales.................................... 6.805.626,96

Desviaciones financiación negativas del ejercicio.......... 1.397.937,51

Desviaciones financiación positivas del ejercicio........... 3.391.806,14

 

Total ajustes.............................................................................................. 4.811.758,33

 

Resultado presupuestario ajustado..................................................... 9.909.902,90

 

B. ESTADO REMANENTE DE TESORERIA

 

Fondos líquidos de tesorería.....................................… 23.331.171,88

Derechos pendientes cobro fin ejercicio...................... 18.234.997,90

Obligaciones pendientes pago fin ejercicio.................... 5.420.942,12

Partidas pendientes aplicación fin ejercicio....................... 189.722,25

Remanente tesorería total....................................................................... 36.334.949,91

 

Saldos de dudoso cobro.................................................. 7.907.928,11

Exceso de financiación afectada..................................... 5.273.070,95

Remanente de tesorería para gastos generales..................................... 23.153.950,85

 

Saldo obligaciones pdtes. aplicar al pto. fin ejercicio........... 71.920,35

Saldo acreedores devolución ingresos fin ejercicio........... 220.996,39

 

Remanente de tesorería para gastos generales ajustado.............. 22.861.034,11

 

 



 

C. LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

 

Previsiones iniciales...................................................... 55.555.001,00

Modificaciones............................................................... 11.106.256,98

Previsiones definitivas............................................................................. 66.661.257,98

 

Derechos netos reconocidos........................................ 62.217.800,85

 

Exceso previsiones sobre derechos........................................................ -4.443.457,13

 

 

D.  LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

 

Créditos presupuestarios iniciales................................ 55.555.001,00

Modificaciones............................................................... 11.106.256,98

Créditos presupuestarios definitivos....................................................... 66.661.257,98

 

Obligaciones reconocidas netas.................................. 57.119.656,28

 

Remanente de crédito............................................................................... 9.541.601,70

 

E. DETERMINACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO

 

Remanente de crédito incorporable.......................................................... 5.638.256,02

Comprometido................................................................... 562.541,10

No comprometido............................................................ 5.075.714,92

 

Remanente de crédito no incorporable..................................................... 3.903.345,68

 

Eivissa.

                   EL ALCALDE,                                                        Doy fe,

                                                                                   EL SECRETARIO ACCTAL,

(Document signat electrònicament al marge)       (Document signat electrònicament al marge)»

La totalitat dels Regidors assistents en queden assabentats.

 



 

 

20.- TESINF028 Informe morositat Tresoreria i Intervenció 4t. trimestre 2016

Donat compte del Decret del tenor literal següent:

INFORME DE TESORERIA E INTERVENCIÓN

 

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

 

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

 

HECHOS

 

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

 

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

 

                                                              LEGISLACION APLICABLE

 

 Artículos 3 y 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

 Artículo  200,  y  Disposición  Transitoria  Octava  de  la  Ley  30/2007,  de  30  de 
octubre, de Contratos del Sector Público. 

 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 

            En cuanto a la morosidad de las administraciones públicas, el artículo 4 de la 

 



 

Ley 15/2010, dispone:

 

            Artículo 4. Morosidad de las Administraciones Públicas.

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

            Es todo cuanto se ha de informar, 

 



 

                                                               PROPUESTA 

 

1)    Que del informe TESINF2017/028 y sus anexos se de traslado a los 
órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda .

 

2)    Que se de traslado igualmente al Pleno de la Corporación municipal .

 

 Eivissa  a 

 

                LA INTERVENTORA,                                             EL TESORERO,

Fdo. Mª del Carmen Fuster Ferrer

Interventora-actal                                                           Fdo. José Torres Riera

(firmado electrónicamente al margen)                                   Tesorero Acctal.

                                                                           (firmado electrónicamente al margen)”

La totalitat dels Regidors assistents en queden assabentats.

 

21.- TESINF029 Periode mitjà pagament 4t. trimestre 2016

Donat compte del Decret del tenor literal següent:

            “INFORME

     

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

 

ANTECEDENTES 

 

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

 

 LEGISLACIÓN APLICABLE

 



 

 

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

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

 

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

 

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

 

Artículo cuarto Morosidad de las Administraciones Públicas.

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

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

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

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

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

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

 



 

 

El artículo 216.4 TRLCSP Pago del precio  establece: 

 

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

 

CONCLUSIONES

 

Durante el  período correspondiente al  4º trimestre de 2016, según resumen que se 
adjunta a este informe, se desprende lo siguiente:

ORGANISMO RATIO 
OPERACIONES 

PAGADAS

IMPORTE 
PAGOS 

REALIZADOS

RATIO 
OPERACIONES 
PENDIENTES

IMPORTE PAGOS 
PENDIENTES

AYUNTAMIENT
O

0,03 10325351,57 64.25 555698.89

OOAA 
DEPORTES

21.34 207173.33 -4.77 33497.72

OOAA MUSICA 18.41 101577.13 59.98 3906.26
OOAA MACE 45.74 46070.72 15.97 10218.81
PMP GLOBAL 10680172,75 603321,68

ORGANISMO PERIODO MEDIO DE PAGO
AYUNTAMIENTO                                3,31
OOAA  DEPORTES                              17,71
OOAA MUSICA 19.95
OOAA MACE                                40,34
PMP GLOBAL 3,96

Eivissa a

EL TESORERO         

(documento firmado electronicamente al margen)”

La totalitat dels Regidors assistents en queden assabentats.

Sr. Molina: Vol que consti en Acta la felicitació al conjunt d’aquesta casa, des de l’equip 
de govern, i està segur que s’hi sumaran el grups de l’oposició, per aconseguir que el  
període mitjà de pagament a proveïdors hagi baixat per sota de 5,5 dies en el segon 
trimestre de 2016. Actualment el període mitjà de pagament, en conjunt de l’Ajuntament 

 



 

i els 3 Patronats, és de 3,96 dies, sent el del propi Ajuntament 3,31 dies.

 

 

C) PRECS I PREGUNTES

Sra. Marí: Prec: A la web de l’Ajuntament l’últim Ple no es veu. L’hi agradaria que es 
tengués en compte perquè hi ha gent que els consulta.

Sr. Tur Ripoll: Prec: Demana que s’arregli el sostre.

Sr. Flores: Pregunta: El sistema que utilitzaran per l’accés a Dalt Vila i a La Marina, 
serà una barrera automàtica, per pivots automàtics o un reconeixement de matrícules? I 
on anirà?

Sr. Villalonga: Preguntes: 1. Quantes persones tenen assignades fitxa de cap de la 
Policia Local?
2. Té coneixement el Sr. Alcalde de l’obertura d’expedients sancionadors a negocis de 
Ses Feixes, expedients oberts el maig de 2015?
Prec: Demana que evitin efectuar insults en el Ple, i en cas de fer-ho els retirin.

Sr. Ruiz: L’hi contestarà per escrit.

Sr. Molina: Sobre el prec de la Sra. Marí. Segurament la qüestió és que no es pot veure 
des de dins la xarxa de l’Ajuntament.

Sra. Marí: No es pot veure des de fora de l’Ajuntament.

Sr. Molina: Ho miraran.

Sra. López: Contesta a la pregunta 2. del Sr. Villalonga. Aquesta pregunta respecte a 
les inspeccions ja la va fer en el darrer Ple, i la té contestada per escrit en aquest Ple.

Sr. Hinojo: Contesta a la pregunta del Sr. Flores. Serà un sistema amb un pivot de 
caragol sense fi. Hi haurà dues entrades, una per La Marina i l’altra per Dalt Vila, però 
no li pot dir exactament a on. Li remetrà el mapa d’on anirà ubicat.

Sra. Torres: Contesta a la pregunta 1 del Sr. Villalonga. Només hi ha una fitxa de cap 
de la Policia Local, i està assignat al Sr. Ayala.

A continuació es contesten preguntes pendents del Ple anterior.

Contestació escrita del regidor de Cultura i Patrimoni Sr. Tur Cardona, del tenor literal 
següent:

“Grup Municipal Popular

En relació a la pregunta realitzada al plenari del dia 26 de gener de 2017 sobre si en el  

 



 

projecte de Vara de Rey es té en compte el soterrament de cables, els hi comunico el  
següent:

Durant  l’execució  del  projecte  de  peatonalització  del  Passeig  de  Vara  de  Rey  s’ha 
procedit a soterrar tots els encreuaments aeris de la zona, així com totes les línies de la 
xarxa elèctrica pública i el cablejat per a events temporals.

En el mateix sentit s’ha procedit al soterrament de les línies de comunicació generals 
que afecten a tot l’àmbit de l’obra.

Igualment es procedirà a una neteja de cablejat obsolet de les façanes de tota la zona.

Sobre  la  possibilitat  de  poder  soterrar  tot  el  cablejat  privat,  tant  a  Endesa  com de 
Telefónica, hi ha normatives específiques per a la col·locació de quadres i armaris a les 
façanes  amb  dimensions  marcades  pel  Ministeri  d’Indústria  que  xoquen  amb  la 
protecció de les façanes d’alguns edificis i les restriccions que marca el Pepri. A més, 
per poder fer el soterrament (o per deixar preparat aquest soterrament) hi hauria de fer 
un estudi edifici per edifici per què tots modifiquessin la seva instal·lació elèctrica, un 
àmbit en el que l’Ajuntament no té jurisdicció. La dificultat tècnica que implica i el fet de 
què tindrien que estar d’acord absolutament tots els veïns i establiments dificulta encara 
més la operació. Es a dir, en el cas de què un sol veí no volgués fer el canvi el cablejat  
no podria retirar-se de les façanes.

Una operació similar es va intentar portar a termini fa anys a l’àrea de la Marina amb 
l’Ajuntament, Gesa i els veïns i comerciants veient-se en aquell moment la impossibilitat 
de poder-ho fer.

José Juan Tur Cardona,
Regidor de Cultura i Patrimoni

Eivissa, 22 de febrer de 2017”

Contestació escrita de la Tinent d’Alcalde d’Urbanisme i Vies Públiques, Sra. López, del 
tenor literal següent:

“Antonio Villalonga
Grup Municipal EPIC

En resposta  a  la  seva  pregunta  al  ple  de  data  26 de gener  de  2017  en  relació  a 
l’expedient d’un negoci a ses Feixes, li comunic que els tècnics de Medi Ambient van 
realitzar  una  inspecció  arran  d’una  denúncia  de  caràcter  mediambiental.  D’aquesta 
visita es varen derivar expedients sancionadors però no va participar el departament 
d’Activitats.

Elena López Bonet,
Tinent d’Alcalde Urbanisme i Vies Públiques

Eivissa, 23 de febrer de 2017”

 



 

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

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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