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O R D R E D E L D I A

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

 Acta núm. 6/16, ordinària de data 28 d'abril.

 Acta núm. 7/16, ordinària de data 30 de maig.

2n. Declaració institucional a favor de la declaració del corredor de cetacis de la demarcació 
marina llevantina-balear com a zona d’especial protecció d’importància per a la Mediterrània 
(ZEPIM), i aplicació d’un règim preventiu de protecció d’aquesta àrea així com mesures per a 
la reducció de la remor submarina (Exp. relacionat núm. 4214/2016).

3r. Proposta de desestimació Recurs de reposició interposat pel Grup Municipal EPIC, contra 
l’acord plenari de data 31 de març de 2016, mitjançant el qual es va aprovar el conveni marc 
de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament d’Eivissa per a la posada en 
funcionament de l’Estació d’autobusos situada al Cetis (Exp. Relacionat núm. 4758/2016).

4t. Proposta d’acord per a l'aprovació d’Amortització d’Operacions de Crèdit (Exp. Relacionat 
núm. 10078/2016).

5è. Mocions amb proposta d'acord:

 1. Moció del Grup Municipal Popular, amb proposa d'acord, per adquirir el compromís 
formal de no repercutir en els veïns del municipi el deute pendent amb Abaqua.

 2. Moció del Grup Municipal Popular, amb proposta d'acord, per a l'aprovació d'un Pla 
Especial de Reforma Interior de Ses Figueretes per recuperar i revitalitzar el barri.

 3.  Moció  del  Grup  Municipal  Popular,  amb  proposta  d'acord,  sobre  ampliació  de 
l'horari d'obertura de la biblioteca municipal de Can Ventosa.

 4. Moció  del  Grup Municipal  Popular,  amb proposta  d'acord,  per  instar  al  Govern 
Balear a presentar un pla de terminis per a la  redacció i  aprovació de la  Llei  de 
Capitalitat de la Ciutat d'Eivissa.

 5. Moció del Grup Municipal Popular, amb proposta d'acord, per millorar la vigilància 
als parcs públics per garantir la convivència ciutadana.

 6.  Moció  del  Grup  Municipal  Popular,  amb  proposta  d'acord,  per  escometre  les 
mesures i actuacions necessàries per a la posada en marxa de la gestió municipal 
dels informes d'avaluació d'edificis i per establir una línia d'ajudes per als propietaris 
dels edificis.

 7. Moció del Grup Municipal EPIC, amb proposta d'acord, sobre exigir a l'Associació 
de taxistes autònoms el compliment íntegre del Reglament de funcionament de GPS i 
del  Conveni  de  GPS  firmat  per  l'Associació  i  aquest  Ajuntament,  i  en  cas 
d'incompliment del Reglament i/o del Conveni, iniciar l'oportú expedient sancionador.

 8.  Moció  del  Grup Municipal  EPIC,  amb proposta  d'acord,  per  efectuar  el  tràmits 
oportunes per situar una parada de taxis a la zona del Moll Sud, així com la circulació 
dels mateixos per a càrrega i descàrrega de passatgers a la zona. Sol·licitar a l'APB la 
restricció a la circulació de vehicles privats fora dels horaris de càrrega i descàrrega. 
Sol·licitar a l'APB informació sobre els serveis de transport que operen a l'interior del 
port.
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6è.Decrets i comunicacions:

 1. Donar compte Decret d’aprovació Modificació Pressupostària núm. MP Ord. 8/2016 
Generació de Crèdits per Ingressos

7è. Mocions sense proposta d'acord:

 1. Moció del Grup Municipal Popular, de control, sobre el grau de compliment dels 
acords i obligacions contingudes en el Conveni Marc de col·laboració per a la posada 
en funcionament de l'estació d'autobusos.

 2. Moció del Grup Municipal Popular, de control, sobre el funcionament de la Unitat de 
Responsabilitat Patrimonial de l'Ajuntament d'Eivissa.

 3. Moció del Grup Municipal EPIC, de control, sobre el CETIS.

 4.  Moció  del  Grup  Municipal  Popular,  de  control,  sobre  mesures  addicionals  per 
millorar la seguretat del municipi i garantir el compliment de les ordenances durant la 
temporada estival.

 5. Moció del Grup Municipal EPIC, de control, sobre les contractacions.

8è. Precs i preguntes.

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

ASSISTENTS:

Sr. Alcalde-President:

Sr. Rafael Ruiz González

Srs. Regidors:

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

Srs. que falten amb excusa:

Sra. Virginia Marí Rennesson

Secretari-Acctal.:

Sr. Joaquim Roca Mata

Interventora-Acctal:

Sra. Carmen Fuster Ferrer

ACTA NÚM. 8/16

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

Actua de secretari el Lletrat de la Corporació que subscriu.

DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA

Sra. Cardona: Excusa l’assistència de la Sra. Virgínia Marí perquè està de baixa.

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

Per unanimitat s’acorda l’aprovació de les actes anteriors, núm. 6/16, ordinària de data 28 
d’abril i núm. 7/16, ordinària de data 30 de maig.

2n.  Declaració  institucional  a  favor  de  la  declaració  del  corredor  de  cetacis  de  la 
demarcació marina llevantina-balear  com a zona d’especial  protecció d’importància 
per a la Mediterrània (ZEPIM), i aplicació d’un règim preventiu de protecció d’aquesta 
àrea així com mesures per a     la reducció de la remor submarina (Exp. relacionat núm. 
4214/2016):

Donat compte de la declaració institucional, del tenor literal següent:

“Declaració  institucional  a  favor  de  la  declaració  del  corredor  de  cetacis  de  la 
demarcació marina llevantina-balear  com a zona d’especial  protecció d’importància 
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per a la Mediterrània (ZEPIM), i aplicació d’un règim preventiu de protecció d’aquesta 
àrea així com mesures per a la reducció de la remor submarina.

El nivell de soroll submarí s'ha agreujat enormement en les últimes dècades a causa de la 
creixent interferència humana en els ecosistemes marins, posant en risc la supervivència de 
les poblacions de fauna marina, especialment de cetacis.

L’informe  “Visión  general  de  los  puntos  negros  de  ruidos  submarinos  en  el  área 
mediterránea”, que compta amb l’auspici d’ACCOBAMS, (Acord sobre la conservació dels 
cetacis en el Mar Negre, la Mar Mediterrània i la Mar Atlàntica Contigua adoptat l’any 1996 i 
ratificat per Espanya l’any 1999), ha realitzat, per vegada primera, un mapa que mostra, en 
tota  la  conca  del  mar  Mediterrani,  la  densitat  de  les  principals  fonts  de  soroll  submarí 
antropogènic:  ports  i  marines;  projectes  industrials  (incloses les instal·lacions  de petroli  i 
producció de gas i els parcs eòlics off-shore); l'exploració sísmica comercial i científica; i els 
exercicis militars, i la seva evolució en el període 2005-2015.

Segons l'informe, és particularment preocupant l'augment, que s'ha produït en el citat període 
d'estudi, de les activitats d'adquisició sísmica (sondejos acústics) sobretot en relació amb les 
exploracions per a la cerca de jaciments de petroli  i  gas en el  subsòl marí  en les quals 
s'utilitzen canons d'aire comprimit d'alta pressió (airguns). Mentre que en 2005, un 3,8% de la 
superfície del Mediterrani es va veure afectada per l'ús de sondejos acústics amb airguns, en 
2013  aquest  percentatge  havia  augmentat  fins  al  27%.  Els  polsos  d'aire  comprimit 
produeixen danys fisiològics irreversibles en cetacis, tortugues, peixos, invertebrats i fins i tot 
la seva mort. 

La conclusió principal  del  citat  informe és que,  un significatiu  nombre d'àrees dins de la 
conca  mediterrània  pateixen  una  acumulació  d'activitats  productores  de  soroll  submarí 
d'origen antropogènic, són els denominats “punts negres de soroll submarí”. Molts d'aquests 
punts negres se superposen amb importants hàbitats de cetacis.

A l'àrea marina localitzada entre les costes de les Illes Balears, Catalunya i la Comunitat 
Valenciana existeix un corredor migratori de cetacis de gran valor ecològic de fonamental 
importància per a la supervivència d'aquests mamífers marins en el Mediterrani Occidental.

Així  mateix  ho  assenyala  el  “Proyecto  Mediterráneo  (Proyecto  Mediterráneo  para  la 
identificación de las Áreas de Especial interés para la Conservación de los Cetáceos en el 
Mediterráneo Español)”  del  Ministeri  d’Agricultura,  Alimentació i  Medi  Ambient,  que a les 
seves conclusions destaca la necessitat de protegir aquesta zona pel fet que concentra gran 
nombre de cetacis. A més, és un indret d’especial rellevància com a zona de pas migratori 
del rorqual comú cap a les àrees de cria i alimentació en el nord de la Mediterrània. 

Aquest  corredor  té  un indubtable  valor  ecològic  i  científic  i  es  troba sotmès a  una greu 
amenaça. La seva part nord, se superposa amb les zones de prospecció d’hidrocarburs de 
les  companyies  Spectrum Geo  Limited  a  la  mar  balear  i  amb la  de  Services  Petroliers 
Schlumberger  al  Golf  de  Lleó.  Aquest  fet  afegeix  un  element  greu  a  l’impacte  negatiu 
d’aquests projectes.

L’any 1976, l’Estat espanyol signà el Conveni de Barcelona, que té per objecte la protecció 
de la Mar Mediterrània contra la contaminació. 
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A l'octubre  de 1999,  en el  marc del  Conveni  de Barcelona i  per  Decisió  de la  Comissió 
Europea,  entrà  en  vigor  el  Protocol  sobre  Zones  Especialment  Protegides  i  Diversitat 
Biològica en el Mediterrani pel qual s'estableixen la llista de ZEPIM.

Totes les dades científiques disponibles recomanen la declaració com ZEPIM del Corredor de 
Migració Cetacis tal i com proposa el citat "Projecte Mediterrani", ja que aquest actuaria com 
a zona protegida per evitar impactes sobre les seves poblacions tant les sedentàries com les 
migratòries. Més encara tenint en compte, com ja s’ha comentat, que un gran percentatge de 
l'àrea  de  prospecció  dels  projectes  de  prospeccions  d'hidrocarburs  de  les  companyies 
Spectrum Geo Limited en el mar Balear i Services Petroliers Schlumberger en el golf de León 
es superposa espacialment amb la part nord del citat Corredor de Migració de Cetacis.

La declaració i gestió d'aquest ZEPIM correspon al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi 
ambient (MAGRAMA), ja que l'àmbit marí que abasta no té cap continuïtat ecològica amb un 
espai natural terrestre objecte de protecció.

L'Ajuntament d'Eivissa, conscient dels efectes d'aquestes recomanacions, es vol sumar a la 
iniciativa liderada per l'Alianza Mar Blava a la que ja s'han sumat el Parlament de les Illes 
Balears, així com d’altres administracions locals i insulars tant de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears com de les Comunitats Catalana i Valenciana i atesa l'exposició anterior:

1. Instar  el  Govern  espanyol  a  traslladar  al  Conveni  de  Barcelona  la  petició  de 
declaració  de  Zona  Especialment  Protegida  d’Importància  per  a  la  Mediterrània 
(ZEPIM),  l’esmentat  corredor  de migració  de cetacis,  de  l’àrea  marina  localitzada 
entre les costes de les Illes Balears, Catalunya i Comunitat Valenciana; en aquest 
sentit l’Ajuntament valora positivament les passes inicials que amb aquesta finalitzar 
ha pres recientment el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

2. Instar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient a, en conseqüència amb 
l’actuació referida al punt anterior, adoptar i aplicar de forma immediata en aqueixa 
àrea un rigorós règim de protecció preventiva que comporti  l’adopció de mesures 
estrictes de gestió de les activitats potencialment productores de soroll submarina a la 
zona.

3. I en coherència amb tot l ‘anterior, instar al Govern Espanyol a:

a. L’aprovació  d’una  moratòria  d’efecte  immediat  a  la  presentació  de  noves 
sol·licituds de permisos d’investigació, exploració i  explotació d’hidrocarburs 
així com de projectes d’exploració d’hidrocarburs al Mediterrani espanyol.

b. La  terminació  i  arxiu  definitiu  dels  expedients  en  tramitació  de  permisos 
d’investigació  d’hidrocarburs  de  Cairn  Energy  al  golf  de  Lleó  (denominats 
Nordeste 1 a Nordeste 12”) així com els projectes d’exploració d’hidrocarburs 
de Spectrum Geo Limited al mar Balear i de Services Petroliers Schlumberger 
al golf de Lleó.
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c. Sol·licitar al Govern Espanyol l’adopció d’un pla de reducció dels nivells de 
contaminació acústica submarina al Mediterrani espanyol i establir un registre 
de dades transparent sobre les fonts de remor antropogènic en aquest mar, fet 
que és, a la vegada, part del Pla d’Acció Actual de la Directiva Marc sobre 
l’Estratègia Marina de la Unió Europea.

4. Donar constància d’aquesta Declaració Institucional al ACCOBAMS, al Conveni de 
Barcelona,  a  la  Comissió  Europea,  al  Govern  Espanyol,  al  Govern  Balear,  als 
Consells Insulars de les Illes Balears, a la Generalitat de Catalunya, a la Generalitat 
Valenciana i a l’ Alianza Mar Blava.

Eivissa, a 16 de juny de 2016

ALFONSO MOLINA JIMÉNEZ VIRGINIA MARI RENNESSON

Portaveu del grup municipal Socialista Portaveu del grup municipal Popular

JOAN RIBAS FERRER ANTONIO VILLALONGA JUAN

Portaveu del grup municipal Guanyem Portaveu del grup municipal Moviment 

Ciutadà EPIC Eivissa”

Intervencions:

Sra. García: Agraeix a tots els partits que formen aquest Ple, la sensibilitat en aquest tema.
En el Mediterrani existeix una àrea que està localitzada entre la costa de les Illes Balears i 
Catalunya i València, on transcorre un corredor migratori de cetacis d’un gran valor ecològic, i 
fonamental per a la supervivència d’aquests animals.
Això ja ho recull  un projecte que està elaborat  per Ministeri  de Medi Ambient,  que és el 
“Projecte Mediterrani” i  a les seVes conclusions destaca la necessitat de protegir aquesta 
zona pel gran nombre de cetacis que allí es concentra.
L’organisme competent per iniciar aquesta protecció és el  Ministeri  de Medi Ambient,  i  la 
figura de protecció més adequada per aquest cas seria, la de Zona Especialment Protegida 
d’Importància per al Mediterrani (ZEPIM).
Aquesta protecció s’atorga, a petició del país interessat, a través del conveni de Barcelona 
que té per objecte protegir el mar Mediterrani.
El  Ministeri  de  Medi  Ambient,  a  instància  d’Aliança  Mar  Blava  i  d’altres  associacions 
internacionals  que  han  recolzat  aquesta  protecció,  ja  ha  iniciat  els  primers  passos  per 
declarar  aquest  corredor  de  cetacis  del  Mediterrani  com  a  ZEPIM.  Per  tant  l’objecte 
d’aquesta declaració institucional és animar al Ministeri a què continuï amb la tramitació de 
protecció d’aquest espai,  però com que pensen que no es farà en dos dies,  mentre tant 
aplicar un règim de protecció preventiva.
També aprovar una moratòria  d’efecte immediat a la presentació de noves sol·licituds de 
permisos d’investigació, explotació i exploració d’hidrocarburs, així com nous projectes.
La terminació i arxiu definitiu dels expedients en tramitació d’investigació d’hidrocarburs, com 
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el de Cairn Energy en el golf de Lleó, o el de Spectrum Geo en el mar Balear.
També  sol·licitar  al  Govern  Espanyol  l’adopció  d’un  pla  de  reducció  dels  nivells  de 
contaminació acústica submarina en el Mediterrani espanyol, tal i com s’estableix en el Pla 
d’Acció Actual de la Directiva Marc sobre l’Estratègia Marina de la Unió Europea.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

3r. Proposta de desestimació Recurs de reposició interposat pel Grup Municipal EPIC, 
contra l’acord plenari de data 31 de març de 2016, mitjançant el qual es va aprovar el 
conveni  marc  de  col·laboració  entre  el  Consell  Insular  d’Eivissa  i  l’Ajuntament 
d’Eivissa per a la posada en funcionament de l’Estació d’autobusos situada al Cetis 
(Exp. Relacionat núm. 4758/2016):

Donat compte del dictamen del tenor literal següent:

“Debatuda la proposta de desestimació recurs interposat pel Sr. Villalonga contra conveni 
Cetis, amb 5 vots a favor (3 vots Grup Municipal socialista i 2 vots Grup Municipal Guanyem 
Eivissa), 1 abstenció (1vot Grup Municipal Popular de la Ciutat d’Eivissa) i 1 vot en contra del 
Grup Municipal Movimiento Ciudadano Epic Eivissa),  es proposa al Ple de la Corporació, 
l’adopció del següent acord:

“PROPOSTA D’ACORD

Vist el recurs de reposició interposat pel Sr. Antonio Villalonga Juan com a portaveu 
del grup municipal EPIC IBIZA amb data 27 d’abril de 2016, contra l’acord Plenari de data 31 
de març de 2016, mitjançant el qual es va aprovar el conveni marc de col·laboració entre el 
Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament d’Eivissa amb vista a la posada en funcionament de 
l’estació d’autobusos situada al complex denominat “ centre de transferència intermodal i de 
serveis “

Vist l’informe jurídic emès en relació al recurs de reposició interposat del tenor literal 
següent:
 “ASSUMPTE:  INFORME  JURÍDIC  EN  RELACIÓ  AL  RECURS  DE  REPOSICIÓ 
INTERPOSAT PEL SR.  ANTONIO VILLALONGA JUAN COM A PORTAVEU  DEL GRUP 
MUNIICPAL EPIC IBIZA, CONTRA L’ACORD PLENARI DE DATA 31 DE MARÇ DE 2016, 
MITJANÇANT  EL QUAL ES  VA APROVAR  EL CONVENI  MARC  DE  COL·LABORACIÓ 
ENTRE  EL  CONSELL  INSULAR  D’EIVISSA  I  L’AJUNTAMENT  D’EIVISSA  PER  A  LA 
POSADA EN FUNCIONAMENT DE L’ESTACIÓ D’AUTOBUSOS SITUADA AL CETIS.

S’emet  el  present  informe jurídic  a  petició  verbal  del  Primer  Tinent  d’Alcalde i  en 
relació a l’assumpte citat a l’encapçalament.

ANTECEDENTS

PRIMER-  Amb data  23 de març  de 2016  el  Primer  Tinent  d’Alcalde va  signar  la 
proposta d’acord al Ple de la Corporació per a l’aprovació del conveni marc de col·laboració 
entre  el  Consell  Insular  d’Eivissa  i  l’Ajuntament  d’Eivissa  amb  vista  a  la  posada  en 
funcionament  de  l’estació  d’autobusos  situada  al  complex  denominat  “  centre  de 
transferència intermodal i de serveis “.

SEGON.- Amb data 23 de març de 2016, el que subscriu va emetre informe jurídic 
favorable al conveni citat a l’anterior apartat. 
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TERCER.-  Amb data  31 de març  de 2016,  el  Ple de la Corporació va aprovar el 
conveni marc de col·laboració, amb el vot en contra del Regidor Sr. Antonio Villalonga Juan.

QUART.- Amb data 7 d’abril de 2016 es va signar el conveni marc de Col·laboració 
per part dels representants de les dues Institucions.

CINQUÈ.- Amb data 27 d’abril  de 2016, el  Regidor Sr.  Antonio Villalonga Juan va 
interposar recurs de reposició contra l’acord Plenari de data 31 de març, respecte el qual el  
que subscriu emet el present 

INFORME

Amb caràcter previ a entrar en el fons del recurs interposat, s’informa que el recurrent 
es troba legitimat per a la interposició del recurs al haver votat en contra de l’acord objecte 
d’impugnació, de conformitat al previst a l’article 114.3 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre 
municipal i de règim local de les Illes Balears.

A mode de síntesi, el recurrent fonamenta el seu recurs en els següents punts:
1.-  Nul·litat  de  l’habilitació  perquè  l’Ajuntament  atorgui  aportacions  dineràries  a  la 

Societat Gestora Cetis S.L.
2.- La Societat Gestora Cetis S.L no té dret a sol·licitar la subvenció, i l’Ajuntament no 

pot atorgar-la.
3.- Vulneració de l’article 85.2 de la LBRL, pel que fa a l’obligació de l’Ajuntament de 

gestionar els serveis públics de competència local de la forma més sostenible i eficient.
4.- Vulneració de l’article 84 i 223  del RD 2568/1986 de 28 de novembre.
5.- Incompliment del plec de condicions i de l’oferta d’adjudicació del Cetis pel que fa 

a la tarifa màxima que ha de suportar el viatger. 
6.- Indeterminació de l’acord relatiu a les obres que s’han de realitzar per les millores 

tècniques o d’operativitat i sobre les condicions de funcionament del Cetis.
7.- Il·legalitat del Decret de data 5 de juny de 2013.
8.- Improcedència del desistiment de plets. 
En relació als punts 1 i 2, el recurrent considera il·legal la següent previsió que consta 

a l’acord de conveni marc aprovat: 

“ Segunda. Compromisos de ambas partes.

En  orden  a  solucionar  de  común  acuerdo  los  aspectos  técnicos  y  económicos  
controvertidos, así como los de condiciones de uso de la estación y afectación a las líneas  
interurbanas, que han determinado la conflictividad, 

El  Ayuntamiento de Eivissa, en ejecución del presente convenio se compromete a:
………………………………………………………………………………………………………..

5.- Tratar, en la medida de lo posible, de reducir o rebajar los costes de explotación  
de la estación de autobuses y, en su caso, de solicitar y/o obtener subvenciones para  
contribuir a su retribución, cabiendo la posibilidad de realizar directamente aportaciones  
dinerarias,  según  disponibilidades  presupuestarias  municipales  a  la  concesionaria  
SOCIEDAD GESTORA CETIS, SL, que explota la estación. “

El recurrent considera que no es diu res dels límits, condicions i supòsits en que es 
pot donar  l’aportació dinerària, que no hi ha una habilitació pressupostaria, que no hi ha ni 
estudi ni informe d’Intervenció i que es vulnera el principi de risc i ventura del contracte. 
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Al  respecte,  el  que subscriu  considera  que cal  deixar clar que la  clàusula que el 
recurrent considera il·legal, s’emmarca dins un acord marc de col·laboració en el que es 
fixen una sèrie d’actuacions a seguir.

El  precepte  que  es  discuteix,  s’ha  d’entendre  com  un  compromís  o  declaració 
d’intencions per part de l’Ajuntament ( per això en el conveni es diu ·” tratar en la medida 
de lo posible…), en relació intentar aconseguir rebaixar el costos d’explotació de l’estació i 
obtenir subvencions per contribuir a la retribució del  concessionari. 

En aquest sentit, tal i com ja es va fer constar per part del que subscriu a l’informe 
jurídic emès amb data 23 de març de 2016 emès en relació al conveni marc de col·laboració, 

per a la realització de les actuacions previstes en execució del conveni, s’hauran de 
seguir els procediments que pertoquin, amb els corresponents informes, per part de 
l’Ajuntament i de la societat municipal Imvisa. 

El  que  subscriu  considera  que  el  precepte  del  conveni  marc  que  el  recurrent 
considera nul, és una simple plasmació del compromís i la voluntat de l’Ajuntament de 
realitzar  una  sèrie  d’actuacions,  i  tal  i  com s’ha  dit,  per  a  executar  aquesta  voluntat, 
s’hauran de seguir el procediments legalment procedents,  sense que es pugui considerar 
que el  previst  en aquest  precepte suposi  eximir al concessionari  de suportar el  risc i  
ventura  derivat  del  contracte,  ni  que  es  pugui  entendre  que  s’estan  subvencionant 
possibles pèrdues del concessionari, tal i com afirma el recurrent. 

Es  considera  doncs,  que  no  existeixen  el  vicis  de  nul·litat  al·legats  en  relació  al 
compromís  de  l’Ajuntament  de  realitzar  les  actuacions  que  consten  en  el  precepte 
impugnat. 

Pel que fa al punt 3, relatiu a una suposada vulneració de l’article 85.2 de la LBRL, pel 
que fa a l’obligació de l’Ajuntament de gestionar els serveis públics de competència local de 
la forma més sostenible i eficient, el que subscriu no ha aconseguit entendre a quina part del 
conveni marc va referit el suposat incompliment al·legat pel recurrent. 

En  tot  cas,  simplement  fer  constar  que  l’article  85.2  de  la  LBRL,  va  referit  al 
procediment per escollir el sistema de gestió d’un servei públic la gestió de servei públic i en 
el  cas  que  ens  ocupa  ens  trobem davant  un  contracte  de  concessió  d’obra  pública,  ja 
adjudicat per una societat municipal. 

Pel que fa al punt 4, relatiu a una suposada vulneració dels articles 84 i 223  del RD 
2568/1986 de 28 de novembre, l’article 84 del ROFEL disposa: “ Toda la documentación de 
los asuntos incluidos en el orden del día que debe servir de base al debate y, en su caso,  
votación deberá estar a disposición de los miembros de la Corporación desde el mismo día  
de  la  convocatoria  en la  Secretaría  de la  misma.  Cualquier  miembro de la  Corporación  
podrá, en consecuencia, examinarla e incluso obtener copias de documentos concretos que  
la integre, pero los originales no podrán salir  del lugar en que se encuentren puestos de  
manifiesto”.

El  recurrent  no  justifica,  ni  tant  sols  cita,   quin  aspecte  de  l’article  transcrit 
anteriorment  ha  infringit  l’Ajuntament,  limitant-se  a  considerar  que  l’expedient  no  està 
complert  perquè  considera  literalment  que  “…  faltan  los  informes  correspondientes  
cuantificando lo que significa para el Ayuntamiento la aprobación de estos convenios……”
. Al respecte de lo anterior, una vegada revisat l’expedient de convocatòria del Ple el 
que subscriu informa que l’Ajuntament va complir tots els requisits fixats a l’article 84 del 
ROFEL, i per altre lloc s’ha de considerar que l’expedient està complert, doncs tal i com ja 
s’ha dit anteriorment ens trobem davant un acord marc de col·laboració, i serà  en execució 
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del conveni, quan s’hauran de seguir els procediments que pertoquin, amb els corresponents 
informes, per part de l’Ajuntament i de la societat municipal Imvisa.

Pel que fa a un suposat incompliment de l’article 223  del RD 2568/1986 de 28 de 
novembre que estableix: “  Las entidades locales responderán directamente de los daños y  
perjuicios  causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del  
funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación, en ejercicio de sus cargos, de sus  
autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación general  
sobre responsabilidad administrativa”,  resulta evident que ens trobem davant un article que 
no es pot vulnerar, pel que resulta improcedent al·legar la nul·litat del conveni en base a un 
incompliment d’aquest precepte. 

En relació a l’al·legació relativa a l’incompliment del plec de condicions i de l’oferta 
d’adjudicació del Cetis pel que fa a la tarifa màxima que ha de suportar el viatger, el que 
subscriu es torna a remetre  a lo ja informat amb data 23 de març de 2016 i manifestat 
reiteradament en el present informe, en el sentit de que el precepte que es considera nul és 
una simple plasmació del compromís i la voluntat de l’Ajuntament d’aprovar un nou marc 
tarifari,  i  tal  i  com  s’ha  dit,  per  a  executar  aquesta  voluntat,  s’hauran  de  seguir  el 
procediments legalment procedents. 

En aquest sentit,  el  mateix conveni marc disposa a la clàusula que es discuteix “: 
Previo estudio económico de la concesión existente  , aprobar un nuevo marco tarifario que en 
ningún caso suponga la repercusión de más de 0,06 € por viajero de acuerdo a los pliegos  
que rigieron la licitación y posterior adjudicación de la concesión existente en el CETIS, sin  
incorporar  una  tarifa  añadida  por  autobús  que,  una  vez  repercutida,  incremente  dicho  
importe...........”. 

El  conveni  impugnat  no  aprova  unes  noves  tarifes,  sinó  que  l’aprovació  queda 
supeditada a la tramitació del procediment que pertoqui, sense que per altre lloc el recurrent 
concreti  quins  aspectes  del  plec  i  la  oferta  es  consideren  vulnerats,  doncs  es  limita 
simplement a manifestar la vulneració d’aquests.

Pel que fa al punt 6, relatiu a una indeterminació de l’acord relatiu a les obres que 
s’han de realitzar  per  les  millores tècniques o  d’operativitat,  el  que subscriu  ignora  quin 
precepte legal considera infringit el recurrent que motivi la nul·litat del conveni, limitant-se el 
recurrent a  plasmar consideracions o opinions particulars en vers el contingut del conveni.

En  relació  a  una  indeterminació  sobre  les  condicions  d’operativitat,  el  recurrent 
considera  que el  Conveni  és  una  carta  en  blanc  perquè s’adoptin  decisions  de singular 
importància que s’han de discutir en el Plenari.  

En aquest  punt,  tornem a reiterar  lo ja informat  amb data 23 de març de 2016 i 
manifestat reiteradament en el present informe, en el sentit  de que amb caràcter previ  la 
realització  de  les  actuacions  previstes  en  execució  del  conveni,  s’hauran  de  seguir  els 
procediments que pertoquin, amb els corresponents informes, per part de l’Ajuntament i de la 
societat municipal Imvisa, no poguent-se considerar que amb el Conveni aprovat es vulneri el 
sistema de competències tal i com al·lega el recurrent. 

En  aquest  sentit,  si  en  el  marc  de  la  col·laboració,  s’acorda  que  hi  hagi  unes 
modificacions del Reglament, evidentment que per a l’aprovació de les mateixes s’haurà de 
seguir  els  procediments  legalment  establerts  i  els  acords  els  haurà  d’adoptar  l’òrgan 
competent.

Pel  que fa  al  punt  7,  “  Il·legalitat  del  Decret  de data  5 de juny de 2013 “,el  que 
subscriu ignora quin precepte legal considera infringit el recurrent que motivi la nul·litat del 
conveni, limitant-se el recurrent a  plasmar consideracions o opinions particulars en vers el 
Decret de data 5 de juny de 2013 que res tenen a veure amb la legalitat del conveni.
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Per últim i pel que fa al punt 8. “ Improcedència del desistiment de plets “, el que 
subscriu considera que el desistiment és una figura plenament legal, corresponent al Consell 
Insular seguir els procediments i adoptar els acords que pertoquin per dur-la a terme. , 

Aquest és el parer del que subscriu el qual sotmet a qualsevol altre millor fundat en 
dret.” 

A la  vista  de  lo  anteriorment  exposat  i  de  conformitat  a  l’informe  jurídic  transcrit 
anteriorment  del  qual  se’n  desprèn  la  procedència  de  desestimar  el  recurs  interposat, 
mitjançant el present es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD:

PRIMER.-  Desestimar  el  recurs de reposició interposat  pel  Sr.  Antonio Villalonga 
Juan amb data  27 d’abril  de 2016,  contra  l’acord  de Ple  de data  31 de març  de 2016, 
mitjançant el qual es va aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Consell Insular 
d’Eivissa  i  l’Ajuntament  d’Eivissa  amb  vista  a  la  posada  en  funcionament  de  l’estació 
d’autobusos situada al complex denominat “ centre de transferència intermodal i de serveis 

SEGON.- Que es notifiqui el present acord al recurrent. Eivissa, EL PRIMER TINENT 
D’ALCALDE (Document signat electrònicament al marge)”.

EL PRESIDENT LA SECRETARIA
DELEGADA

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

Intervencions:

Sr. Molina: El 31 de març varen aprovar en Ple el conveni de col·laboració entre aquesta 
institució  i  el  Consell  Insular,  que  creava  el  camí  a  seguir  per  poder  obrir  l’estació 
d’autobusos del  CETIS.  Aquest  conveni  es va votar favorablement,  i  un dels regidors va 
presentar un recurs contra aquesta aprovació, la desestimació del qual ve informada per 
Secretaria. Votaran en contra d’acceptar el recurs presentat.

Sr. Varela de Limia: Al final és un full de ruta que marquen. Cada actuació tendrà els seus 
informes preceptius i s’hauran de votar en el Ple. Volen recalcar que varen recolzar aquest 
acord  marc  condicionat  a  unes  al·legacions  que  varen  presentar.  Sense  aquestes 
al·legacions no el recolzarien.

Sr. Villalonga: Vist l’informe jurídic emès pel Secretari, en bona part de les coses li haurien 
de donar la raó, perquè contesta que no procedeix el seu recurs, bàsicament perquè l’acord 
que  es  va  prendre  és  polític  sense  vinculacions  jurídiques  per  a  aquest  Ajuntament. 
Evidentment, no està d’acord amb aquest full de ruta en alguns aspectes, però és una cosa 
que no té vinculació jurídica amb la qual cosa ho poden senyalar com un brindis al sol.
Firmant  aquest  conveni  l’equip de govern planteja  que la  qüestió  de perquè no s’obri  el 
CETIS és  política  entre  dues institucions,  que en un moment  determinat  no es posaren 
d’acord, i aquest és un dels petits errors que hi ha, perquè que no s’obri el CETIS, a judici 
seu, per una qüestió d’il·legalitat i també perquè és insegur. Si fos segur ara mateix s’hauria 
pogut obrir sense fer cap tipus d’obres, perquè ja va estar obert. La conclusió és que quan es 
va obrir era insegur.
Votarà en contra de la proposta.
Vol saber si algú pot votar alguna cosa en el Ple i condicionar aquesta votació a un futurible.
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Sr. Molina: Creu que el Sr. Villalonga al final s’ha embolicat i ni ell mateix ha entès el que ha 
dit.
En aquest Ple prenen decisions que tenen un efecte administratiu, com és el que aprovaran 
en el següent punt. Prenen decisions polítiques, con recolzar el corredor de cetacis, que no 
és competència d’aquest Ajuntament, però si ajuden, impulsen, afavoreixen, manifesten que 
estan a favor d’això, i això no té una conseqüència administrativa, amb la qual cosa per al Sr. 
Villalonga el que acaba de votar fa tres minuts és un brindis al sol. Benvingut als brindis al  
sol, perquè al que diu brindis al sol és fer política.
És fa política amb els cetacis, quan es declaren en contra de les prospeccions, i es fa política 
quan una administració que ha estat enfrontada a aquesta administració, per desgracia de la 
ciutadania,  durant  molt  temps  sobre  un  tema  tant  sensible,  com  la  principal  estació 
d’autobusos de la ciutat, arriba a un acord amb aquest Ple perquè es pugui obrir l’estació, per 
això han de passar coses que venen recollides en aquest conveni, i que, en cada moment, 
s’informaran, es votaran, es decidiran, es debatran, tantes vegades com faci falta.
Està clar que han de votar si  aquesta sala està a favor o en contra d’un recurs que, en 
l’exercici  del seu dret,  va presentar el  Sr.  Villalonga, i  l’equip de govern votarà en contra 
d’aquest recurs.

Sr. Varela de Limia: Varen presentar unes al·legacions al conveni marc que es va presentar, 
i varen votar a favor condicionat a aquestes modificacions.
El seu vot serà d’abstenció fins que s’arregli el tema de les al·legacions.

Sr. Villalonga: Demana si es pot condicionar el vot.
El conveni era un brindis al sol. Varen crear una expectativa que s’ha demostrat que era 
falsa.
També vol que s’obri el Cetis, la diferència és com.

Sr. Molina: Pensava que venien aquí a debatre sobre una proposta d’acord per desestimar 
un recurs, no sobre el funcionament polític d’una institució.
Si ell fos el PP, en el cas que no es complís el que va recolzar de manera condicionada, 
presentaria una moció retirant el recolzament, és tant senzill com això, encara que espera 
que el  PP no tingui  que arribar a aquest  punt.  Una persona com el  Sr.  Villalonga,  amb 
l’experiència que té en aquesta sala, ho hauria de saber i no desviar l’assumpte de què es 
tracta.
Es tracta de què el Sr. Villalonga ha presentat un recurs, en l’exercici del seu dret, i aquesta 
sala votarà aparentment la seva desestimació. L’equip de govern votarà la desestimació, el 
PP s’abstindrà, sumaran i serà desestimat.

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

4t.  Proposta  d’acord per  a  l'aprovació  d’Amortització  d’Operacions de Crèdit  (Exp. 
Relacionat núm. 10078/2016):

Donat compte del dictamen del tenor literal següent:

“Debatuda la proposta d’acord d’Amortització d’Operacions de Crèdit, amb 5 vots a favor (3 
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vots Grup Municipal socialista i 2 vots Grup Municipal Guanyem Eivissa), i 2 abstenciona¡s 
(1vot Grup Municipal  Popular de la Ciutat d’Eivissa i  1 vot en contra del Grup Municipal 
Movimiento  Ciudadano  Epic  Eivissa),  es  proposa  al  Ple  de  la  Corporació,  l’adopció  del 
següent acord:

“PROPOSTA D’ACORD  
En  relación  con  el  expediente  relativo  a  la  cancelación  de  operaciones  de  crédito 

vigentes, en cumplimiento de la Providencia de Alcaldía, se emite la siguiente propuesta de 
acuerdo, en base a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. La Corporación soporta la carga financiera derivada de las operaciones de 

crédito que se indican en los informes de Intervención y Tesorería, que no procede repetir en 
este informe.

SEGUNDO. La Alcaldía, solicitó los respectivos informes de Intervención y Tesorería, 
relativos a la posibilidad de efectuar cancelaciones de alguna o algunas de las operaciones de 
crédito vigentes en la actualidad.

TERCERO. Con fecha 21 de junio, se emitió informe de Intervención/Tesorería, sobre la 
disponibilidad de fondos, coste financiero y demás términos de las operaciones.

LEGISLACIÓN APLICABLE
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
— El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
— El Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, desarrolla el Capítulo primero del Título sexto 

de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia 
de Presupuestos

— La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de 
presupuestos de las entidades locales.

— La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Visto  cuanto  antecede,  se  considera  que  el  expediente  ha  seguido  la  tramitación 
establecida en la Legislación aplicable, por lo que procede a emitir la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO. Aprobar la cancelación de la operación de crédito concertada con el Banco 
de Santander cuyo importe actual asciende a 1.644.230,78 euros.

SEGUNDO.  Aprobar la aportación financiera  a la Sociedad de capital  100 por cien 
municipal, para amortizar el préstamo del BMN “Sa Nostra” de un importe 3.689.682,09 
Euros. 

TERCERO. Dar traslado a las Entidades Financieras comunicando la cancelación de las 
operaciones de crédito.

CUARTA. Facultar al Alcalde para suscribir cuantos documentos sean necesarios para 
dar cumplimiento a la amortización de las referidas amortizaciones de crédito.

Eivissa, EL CONCEJAL DELEGADO (documento firmado digitalmente al margen)”.

EL PRESIDENT LA SECRETARIA
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DELEGADA
Sgt.: Ildefonso Molina Jiménez Sgt.: Mª Cristina Sala Torres
(document signat electrònicament al marge) (document signat electrònicament al marge)”

Intervencions:

Sr. Molina: En el Ple passat ja s’aprovaren les modificacions de crèdit per poder fer front a 
l’amortització de dues operacions de crèdit, una directa de l’Ajuntament i una altra presa per 
la societat pública IMVISA. Havien de passar un tràmit  d’exposició pública, i  una vegada 
passat  aquest  tràmit,  procedeixen  a  la  votació  de  l’amortització  anticipada  d’aquestes 
operacions.

Sr. Minchiotti: Aquesta és la política que també ha aplicat el seu partit en aquells llocs on ha 
governat. En el seu moment, tal vegada no va ser ben entesa pels partits de l’oposició, en 
aquell  moment pel PSOE, perquè se’ls acusava d’amiguisme als bancs, de què això era 
donar diners als bancs, sense pensar amb l’estalvi en els tipus d’interès i en el benefici que 
es fa a mig termini a la institució, i per tant benvinguts a aquest canvi de criteri.
S’alegren especialment de l’amortització del préstec d’IMVISA, perquè és un pas més en la 
seva dissolució. El seu sentit del vot serà d’abstenció al seu un tema de gestió de govern.

Sr.  Villalonga: Està  totalment  d’acord  que  s’amortitzi  deute.  Votarà  a  favor  d’aquesta 
proposta.

Sr.  Molina: Preferiria  poder  dedicar  aquests  diners  a  altres  qüestions,  perquè  hi  ha 
necessitats molt més urgents que amortitzar el deute.
El tema d’IMVISA ja hi haurà temps per discutir-lo. IMVISA és un instrument que mentre sigui 
útil s’utilitzarà.

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

5è. Mocions amb proposta d'acord:

5.1.- Moció del  Grup Municipal  Popular,  amb proposa d'acord,  per adquirir  el  compromís 
formal de no repercutir en els veïns del municipi el deute pendent amb Abaqua.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT D'EIVISSA 
SOBRE PROPOSTA D'ACORD PER ADQUIRIR EL COMPROMÍS FORMAL DE NO REPERCUTIR 

EN ELS VEÏNS DEL MUNICIPI EL DEUTE PENDENT AMB ABAQUA

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.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Recentment s'ha fet públic que l'Ajuntament d'Eivissa han d'abonar 5,8 milions a l'empresa 
pública Abaqua pel deute pendent des de 2011 per la compra en alta de l'aigua dessalada, 
resultat  de  l'arbitratge  d'un  representant  del  Col·legi  d'Economistes  de  Balears  que  van 
acordar les parts i en interpretació del conveni subscrit en 2008.

L'equip de Govern ja ha anunciat que acordarà amb Abaqua un "pla de pagaments en el 
temps" i ja ha avançat públicament que la liquidació del deute amb l'Abaqua no repercutirà 
en un augment de les tarifes dels usuaris. No obstant això, sembla oportú que el Ple de 
l'Ajuntament  adquireixi  també  públicament  el  compromís  formal  que  aquesta  situació 
sobrevinguda i a la qual els veïns són aliens no tindrà una incidència directa sobre els rebuts 
que actualment abonen per aquest servei municipal.

Cal assenyalar que el dèficit en la prestació de serveis públics pot ser finançat per la pròpia 
administració sempre que aquesta compleixi l'equilibri pressupostari, el percentatge de deute 
i el termini mitjà de pagament a proveïdors. En aquest sentit, l'Ajuntament d'Eivissa té prou 
liquiditat,  tot  i  que  en  l'informe  del  1r  trimestre  donava  una  situació  d'incompliment  de 
l'equilibri pressupostari.

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

ACORDS

PRIMER.- Que l'Ajuntament d'Eivissa faci de manera urgent les accions oportunes per arreglar 
la seva situació de desequilibri pressupostari.

SEGON.- Un cop corregit aquest, el Ple de l'Ajuntament adquireix el compromís públic i formal 
de no repercutir en el ciutadà el major cost que representa l'informe de l'arbitratge realitzat pel 
Col·legi d'Economistes de Balears i es financi amb càrrec a fons municipals.

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

Portaveu del Grup Municipal Popular
Ajuntament de Eivissa”

Intervencions:

Sr. Minchiotti: Pensen que és important que hi hagi un compromís més formal,  de quE 
s’intentarà no repercutir aquest cost sobrevingut, que ha tingut l’Ajuntament, en el rebut de 
l’aigua dels ciutadans.
Per poder assumir part del sobrecost per part de la institució, el que han de fer els propers 
mesos és solucionar la situació financera de desequilibri econòmic.

Sr. Molina: Li agraeix aquesta moció perquè dona l’oportunitat d’explicar en aquest Ple, i que 
consti en Acta i que la ciutadania conegui la situació, de per quin motiu aquest Ajuntament li  
deu 5.300.000 euros a Abaqua, que són molts diners. Ara farà un recorregut històric de com 
s’arriba a això.



Secretaria General

L’any 2009 es va firmar un conveni entre l’Ajuntament d’Eivissa i l’Agència Balear de l’Aigua, 
per al subministrament d’aigua en alta. Per a aquesta aigua l’Ajuntament paga uns diners.
En el mateix moment es va aprovar l’Ordenança del preu públic d’aigua, que és el que s’està 
cobrant als vesins des del 2009.
Aquest conveni incorpora una clàusula de revisió de preus, amb la corresponent fórmula de 
revisió. Això significa que cada any es genera un coeficient, que depèn en una part d’un 
índex energètic determinat del preu de l’energia, que és una de les fonts principals de cost 
per a la dessalació d’aigües, i una altra part de l’IPC que determina els salaris, el cost dels 
subministraments que compra la dessaladora, etc. 
A l’any 2011 Abaqua va dir que s’havia de revisar el preu, perquè des del 2010 s’aplica el 
preu original. Llavors Abaqua va aplicar un determinat increment d’índex de l’energia i un 
determinat IPC. L’Ajuntament no va estar d’acord amb els coeficients que aplicava Abaqua. 
Ningú discuteix que s’ha de pujar el preu, el que es discuteix és com.
Mentre s’arriba a un acord o no en els índex que s’han d’aplicar, se segueix gastant aigua i 
se segueix pagant al preu original conveniat. Això genera any rere any un dèficit, segons 
Abaqua, i reclamen: el 2011, 691.000 euros; 2012, 1.056.000 euros; 2013, 1.168.000 euros; 
2014, 1.222.000 euros i 2015, 961.000 euros. La diferència entre el que es paga a Abaqua, 
en total en aquest període de temps són 24.690.000 euros, i el que Abaqua reclama que se li 
tendria que haver pagat que són 30.112.000 euros.
Aquí estan aquests 5 milions i escaig de diferència, que ara un arbitratge determina que han 
de pagar.
Amb la metodologia alternativa que aquest Ajuntament proposava, la diferència no era de 
5.300.000 euros, sinó de 4.300.000 euros. 
El 22 de desembre de l’any 2000, la Unió Europea aprova la Directiva Marc de l’Aigua, que 
és  traslladada  a  l’ordenament  jurídic  espanyol,  en  la  Llei  62/2003  de  Mesures  Fiscals, 
Administratives i d’Ordre Social, en particular a l’article 129, en el que diu textualment: “Los 
estados  miembros  tendrán  en  cuenta  el  principio  de  recuperación  de  los  costos  de  los  
servicios  relacionados  con  el  agua..”.  La  qual  cosa  implica  que  és  obligació  d’aquest 
Ajuntament traslladar el cost del servei, cosa que per altra banda està molt bé perquè l’aigua 
no és un bé renovable i més en aquesta illa, i està bé que es pagui el que es consumeix, 
perquè no hi ha res que inciti més a l’estalvi que el cost.
Això és una obligació legal que entre el 2011 i el 2015 aquest Ajuntament no va atendre. 
Exactament  ocorria  a  Sant  Antoni  i  Sant  Josep,  perquè  el  conveni  que  firmaren  era 
pràcticament el mateix. A l’any 2012 l’Ajuntament de Sant Antoni va fer una pujada del preu 
de l’aigua, va actualitzar l’ordenança de l’aigua, perquè encara que es discutia el preu de 
l’aigua no es discutia que hi havia una pujada, per tant l’Ajuntament tenia que protegir-se o 
prevenir el fet que en algun moment tendria que atendre a un deute. L’Ajuntament va seguir 
pagant els preus del conveni sense la pujada, però té una guardiola en la que gran part del 
cost que ara tendrà que pagar està provisionat, cosa que no té aquest Ajuntament, perquè no 
va fer el que legalment estava obligat, sabent que tenia que fer aquesta pujada.
El maig de 2013 aquest Ajuntament va rebre un informe que havia encarregat, on es diu que 
es deuen sous a Abaqua.
Està molt bé discutir la metodologia de càlcul, però el que no està bé és no protegir-se front a 
un deute que s’està acumulant, i que saben que s’està acumulant.
Això condueix a que, amb qualsevol de les dues metodologies de càlcul, l’aigua que en el 
conveni figurava a 1,13 euros m3., que és el que figura a l’ordenança. Segons la metodologia 
d’Abaqua o segons la metodologia de la Consultora que aquest Ajuntament va contractar, el 
2011 hauria d’haver costat 1,32, en el 2012 1,42, en el 2013 1,45, en el 2014 1,46 i en el 
2015 1,38 per la variació de l’IPC que els darrers anys va baixar, i la variació dels preus de  
l’energia, i no obstant això, se segueix pagant a 1,13.
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El primer que va fer aquest equip de govern en aquest tema, va ser instar un arbitratge. 
Abaqua havia presentat un contenciós i el va retirar.  Aquest arbitratge, per desgracia, ha 
fallat en contra de la tesis d’aquest Ajuntament, la qual cosa significa que, en comptes de 
4.300.000  euros que és el  que reconeix  aquest  Ajuntament,  hauran de pagar 5.300.000 
euros, 1 milió de diferència, però els 4 milions d’euros els tenien clars.
El segon que fa l’Ajuntament és negociar amb Abaqua, i aconsegueix per a aquest any una 
rebaixa de la tarifa de connexió d’aigua en alta a 1,25, que és una rebaixa de 13 cèntims per 
m3 respecte de la tarifa final que s’estaria aplicant l’any 2015, a part de començar a negociar 
un conveni nou per als anys subsegüents. Llavors va arribar el resultat de l’arbitratge que diu 
que l’Ajuntament té que pagar 5.300.000 euros, és un problema i ara s’enfronten a aquest 
problema, però és bo saber d’on ve aquest problema. Insisteix que ve de la irresponsabilitat 
de  governs  anteriors  del  PP  de  no  cobrir,  com  a  mínim,  el  cost  reconegut  del 
subministrament d’aigua.
En aplicació estricta de la Directiva de l’Aigua, el que es tendria que fer és emetre un rebut a 
cada consumidor de tot aquest temps, que no és la intenció de l’equip de govern. S’han 
posat en contacte amb Abaqua per negociar a veure com ho poden fer, de manera que no 
sigui un impacte inassumible per a la ciutadania. La intenció d’aquest equip de govern no és 
traslladar,  i  molt  menys d’una sola vegada,  aquest  cost  a la  ciutadania.  S’estan buscant 
moltes fórmules amb l’Agència Balear de l’Aigua, perquè aquest cost es pugui assumir en el  
temps  d’una  manera  progressiva.  Votaran en  contra  perquè  no  estan en el  moment  de 
descartar cap opció. Agraeix que hagi presentat  aquesta moció perquè així li  ha permès 
explicar-ho.

Sr.  Minchiotti: Aquí  no  plantegen  l’històric,  encara  que el  Sr.  Molina  ha reconegut  que 
l’històric va començar a l’any 2009, quan en aquest Ajuntament precisament no governava el 
partit que ara està a l’oposició.
La fórmula de l’aigua depèn en un 57% de l’IPC i en un 43% de l’índex de l’energia.
No li  estranya que el  seu raonament vagi en el  sentit  que el  cost  és el  millor argument, 
perquè el ciutadà sàpiga que costa un servei públic. El grup Popular discrepa perquè el que 
s’ha de fer és conscienciar al ciutadà, donar-li la informació del que costa, però no cobrar-li si  
l’Ajuntament pot alleugerir aquest sobrecost al ciutadà. L’Ajuntament té diners a caixa, tenen 
pressupost, han d’intentar que això no repercuteixi en el ciutadà.
No hi ha res més important per a un Ajuntament que les competències pròpies, i les han 
d’optimitzar al donar el servei, això vol dir de la millor manera amb el menor cost. Estaran 
d’acord en què l’aigua, la xarxa de sanejament, això és una competència d’un bé bàsic escàs 
i essencial. Si no són capaços de beneficiar al ciutadà en la gestió de l’aigua, no té sentit  
parlar de segons quines coses. Una de les solucions que té això és que cada administració 
pagui el que li toqui, perquè ja està bé d’invertir sous en competències impròpies, que aquest 
Ajuntament ofereix serveis que no li són propis i que li costen uns diners, i que per tant estan 
descuidant algunes competències pròpies, en lloc d’exigir que els convenis que es firmen 
amb altres administracions venguin a cost real, i això indirectament els facilitaria el camí per 
al tema ara de l’aigua.
Per tant ara no diguin que es tendrien que haver fet abans coses, perquè abans s’estava 
lluitant per intentar que, des dels arbitratges i des dels informes, donessin la raó a aquest  
Ajuntament.  L’equip de govern  ha d’aprofitar  la  situació que té  ara  per  poder  solucionar 
aquest problema, que no és la mateixa que es tenia fa uns quants anys.
Els  preocupa  molt  que  no  acceptin  aquesta  moció,  que  simplement  diu  que  s’arregli  la 
situació financera i que es comprometin a no repercutir això al ciutadà. Creu que és de bona 
gestió  política aprovar aquest  acord, perquè votar en contra com farà l’equip de govern, 
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significa que encara deixen el dubte al ciutadà de què no han set capaços de trobar una 
solució.
Torna a demanar la consideració de què, avui centrin aquest problema entre la companyia i 
l’Ajuntament, deixant al ciutadà fora, i els recolzaran en les dificultats que puguin tenir per 
aconseguir-ho.

Sr. Villalonga: Està content que hi hagi aquest tipus de situacions, perquè el que fan és 
posar les coses en el seu lloc.

Sr. Molina: El Sr. Minchiotti ha fet una intervenció de focs artificials. Ha portat una moció per 
caure bé a la gent dient que no es cobri als ciutadans el que han gastat perquè l’Ajuntament  
té diners. Clar que té diners, han amortitzat deute, faran inversions i moltes coses més, però 
també aplicaran la llei, perquè el primer que té que fer l’Ajuntament és complir la llei. Amb el  
que estan treballant és en veure de quina manera poden complir la llei, perquè sigui menys 
costós per a la ciutadania.
És el Sr. Minchiotti el que diu en la seua moció que el deute es comença a acumular en el  
2011, i qui governava aquí en el 2011 no era el PSOE. Perquè no varen resoldre això en el 
2011 o 2012, si ja sabien que estaven acumulant un deute pel consum de la ciutadania.
Pujar l’aigua és el que s’ha de fer quan puja el seu cost. Ara mateix les famílies en el rebut 
estan pagant a 1,13 euros la tona, i aquesta mateixa tona l’Ajuntament l’haurà de pagar a 
1,36 euros.
Li respectaria si l’haguessin pujat la part que reconeixen i no la part que no reconeixen, li 
hagués paregut  una bona pràctica, i  ara tendrien un problema d’1 milió d’euros no de 5 
milions i escaig, però no ho varen fer.
No es preocupi aquest cost s’assumirà d’alguna manera, s’està treballant amb això i molt.

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

5.2.- Moció del Grup Municipal Popular,  amb proposta d'acord, per a l'aprovació d'un Pla 
Especial de Reforma Interior de Ses Figueretes per recuperar i revitalitzar el barri.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

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

ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE SES FIGUERETES PER RECUPERAR I 
REVITALITZAR EL BARRI

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

Situada a ponent i llebeig del centre de Vila, la barriada de ses Figueretes compta amb 23,61 
ha,  un  2,1% de  la  superfície  total  del  terme  municipal.  La  seua  població  era  de  4.729 
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habitants, segons dades del Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament d'Eivissa de l'any 
2001.  Aquesta zona de la nostra ciutat  ha evolucionat  molt  dinàmicament  des dels anys 
setanta, amb una urbanització extensiva en una gradació que va de major a menor des del 
sector oriental fins a la seva frontera amb el barri des Viver.

Fins a principis de la dècada dels setanta, el sector més proper a la platja de ses Figueretes 
estava format per un nombre reduït d'habitatges unifamiliars amb extensions destinades a 
usos agraris. Els anys seixanta començaren a establir-s'hi els primers immobles destinats a 
hotels i  hostals en la primera línia de la costa.  A partir  dels anys setanta,  s'iniciaren els 
processos d'urbanització i edificació dels solars amb una configuració reticular dels carrers i 
una altura considerable de moltes de les seves edificacions. Aquestos processos culminaren 
als  anys  vuitanta,  quan  el  govern  de  l'Estat  va  construir  del  passeig  marítim  de  ses 
Figueretes.

El sector que limita amb Puig des Molins es va desenvolupar al anys seixanta, per trobar-se 
més prop del nucli urbà de la ciutat d'Eivissa. Algunes de les primeres edificacions d'aquesta 
zona eren xalets de petites dimensions destinats a un ús de segona residència de vilers i 
d'altres. L'orografia de la zona va forçar una trama de carrers complicada. La urbanització i  
l'edificació dels solars d'aquest sector es va concloure també a principi dels anys vuitanta. 
Únicament, el sector que es troba prop del Cementeri Vell s'ha desenvolupat més recentment 
i queden encara alguns solars lliures d'edificació.

Des de fa gairebé quatre dècades, poc ha canviat urbanísticament al barri de ses Figueretes, 
llevat de la modernització i les obres de millora d'algunes infraestructures públiques, com la 
pavimentació dels carrers o l'abastiment d'aigua. 

A més, el paisatge urbà del barri de ses Figueretes està dotat d'una considerable densitat 
d'edificacions, la qual cosa comporta una presència escassa d'espais lliures, exceptuant a la 
primera línia de la costa. El gran aprofitament urbanístic dels solars disponibles ha aportat 
una xarxa de carrers d'una amplitud mitjana-baixa i amb unes voreres no sobrades d'espai. 
En poc temps, les possibilitats de creixement del barri seran inexistents.

Els habitatges que es troben en un barri tan extens i d'usos tan variats com és el cas de ses 
Figueretes són de tipologies molt  variades,  co-existint  alguns immobles de planta baixa i 
altres amb nou altures al cor del barri i prop de la platja. Aquestos són els immobles de més 
altura de la ciutat d'Eivissa i configuren un dels típics paisatges de zones turístiques pròpies 
del fenomen conegut com a 'balearització'. 

Les tipologies dels immobles destinats a allotjament turístic també són variades, des de nou 
plantes fins a únicament dues; la majoria d'ells foren edificats els anys seixanta i setanta i  
conserven una estètica pròpia de les zones turístiques de les Illes Balears d'aquells temps. 
Des  de l'aprovació  del  Pla  General  d'Ordenació  Urbana  de la  Ciutat  d'Eivissa  (1987)  el 
màxim que es pot edificar a ses Figueretes són immobles de planta baixa més quatre altures. 

El cor del barri (entre l'avinguda d'Espanya, el carrer de Ramon Muntaner, el passeig de ses 
Figueretes i el carrer del Periodista Francesc Escanellas) presenta una configuració reticular, 
amb carrers paral·leles a la mar i altres de transversals als anteriors. Les seves cantonades 
compten amb jardineres, però no hi existeix cap plaça. Tampoc n'hi ha en els altres espais 
més oberts  del  barri,  com és el  cas de la  zona compresa entre  el  carrer  del  Quartó de 
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Portmany, l'avinguda de Sant Josep, el carrer del Periodista Francesc Escanellas i el passeig 
de ses Figueretes.

Ses Figueretes precisa d'actuacions que tinguin com a objectiu principal la reestructuració del 
barri per a la revitalització del seu teixit, incloent millores en les condicions dels habitatges, la 
rehabilitació d'edificis, la descongestió del sòl urbà, la creació de dotacions urbanístiques, la 
millora dels equipaments i el sanejament dels carrers i la millora de la circulació i serveis 
públics.

Per a això, hi ha instruments de planejament de desenvolupament, com els plans especials 
de reforma interior (PERI), que permeten transformar barris i canviar la configuració de les 
zones,  substituint  i  rehabilitant  construccions  i  instal·lacions  existents.  Les  solucions 
urbanístiques per al barri de ses Figueretes exigeixen de l'Ajuntament d'Eivissa un ambiciós 
projecte per a la recuperació d'uns dels barris més antics i emblemàtics de la ciutat.

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

ACORDS

PRIMER.-  El  Ple  de  l'Ajuntament  d'Eivissa  acorda  iniciar  els  tràmits  per  a  la  redacció  i 
posterior  aprovació  d'un Pla  Especial  de  Reforma Interior  (PERI)  de ses  Figueretes  que 
serveixi per impulsar la millora del barri, mantenint la seva idiosincràsia, amb l'objectiu de 
recuperar-lo i revitalitzar-lo.

SEGON.-  El  Ple  de  l'Ajuntament  d'Eivissa  acorda  aprovar  un  Programa  d'Actuacions 
Integrals amb 5 grans línies d'actuació: urbanisme; equipaments; infraestructures i mobilitat; 
espai públic i, foment de la rehabilitació privada.

TERCER.-  El  Ple  de  l'Ajuntament  d'Eivissa  acorda  que  es  sol·liciti  la  inclusió  d'aquest 
projecte en els programes d'ajuda dels Plans Estatals del Ministeri de Foment (Programa 4: 
Foment de la rehabilitació edificatòria; Programa 5: Foment de la regeneració i  renovació 
urbanes  del  Ministeri  de  Foment;  Programa  7:  Foment  de  les  ciutats  sostenibles  i 
competitives) per obtenir el  finançament necessari  del Govern d'Espanya amb el següent 
programa d'activació: gestió del sòl, construcció d'aparcaments, construcció d'equipaments, 
promoció d'habitatges nous i rehabilitats, renovació d'infraestructures, urbanització d'espais 
lliures i carrers, i foment de la rehabilitació privada.

QUART.- L'Ajuntament d'Eivissa acorda crear una comissió de seguiment amb representants 
de l'Ajuntament i l'associació de veïns de ses Figueretes, comprometent-se a fer reunions 
periòdiques de coordinació.

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

Portaveu del Grup Municipal Popular
Ajuntament de Eivissa”

Intervencions:
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Sr. Flores: L’objectiu d’aquesta moció és aprovar la redacció d’un Pla Reforma Integral per a 
ses Figueretes perquè serveixi per impulsar i millorar el barri, tenint en compta que és un 
dels barris més antics i més emblemàtics de la ciutat, i així revitalitzar-lo.
La  proposta  recull  un  Programa  d'Actuacions  Integrals  amb  5  grans  línies  d'actuació: 
urbanisme; equipaments; infraestructures i mobilitat; espai públic i, foment de la rehabilitació 
privada també. Està clar que ses Figueretes precisa d’unes actuacions que tenguin com 
objectiu  principal  la  reestructuració  del  barri,  que té  bastant  oferta  turística  i  una  de les 
principals platges que hi ha a la ciutat, i a la vegada un ús residencial.
Amb aquesta actuació és pretén la millora de la zona turística, la rehabilitació del teixit social  
del barri, incloent la millora en vivenda, rehabilitació d’edificis, la descongestió de sòl urbà, 
creació de dotacions urbanístiques, millorar els equipaments, ...
Des de fa quaranta anys pràcticament s’ha fet poc per a aquest  barri.  La solució estaria 
aprovant  aquest  PERI,  que  és  un  instrument  de  planejament  de  desenvolupament,  que 
permetria transformar el barri i canviar un poc la configuració d’aquesta zona.
A continuació llegeix els quatre punts de la proposta d’acord.

Sra. López: Dona les gracies per aquesta proposta, perquè l’han entès com a constructiva. 
Veuen que hi ha un fons interessant de millora del barri que comparteixen, però no estan 
d’acord de què sigui una proposta realista. El barri de ses Figueretes necessita una actuació 
immediata, no un pla per actuar durant un temps. La proposta que fa el grup Popular d’un 
PERI, anant molt bé, els posaria en un termini de dos anys per poder començar a actuar en 
el barri.  L’equip de govern no aposta per esperar dos anys més, des del primer moment 
estant  treballant,  conjuntament  totes les regidories,  amb actuacions directes.  Una de les 
primeres coses que varen fer va ser recuperar el projecte del passeig de ses Figueretes.
El PERI és un bon instrument però no comparteixen que sigui l’instrument adequat per a 
aquest  barri,  perquè suposa una feina de molt  de temps,  de dedicació de molt  recursos 
humans i no creuen que, ara mateix, aquest barri disposi d’aquest temps.
El PGOU contempla un pla especial a la costa per integrar el passeig dins del barri.

Sr. Flores: Els hagués agradat que estiguessin d’acord amb la moció. Entén el que diu la 
Sra.  López,  però  es  podria  actuar  i  a  la  vegada  també  redactar  un  pla  d’actuació. 
Aplaudeixen  que  en  el  PGOU  contemplen  l’actuació  sobre  el  passeig  marítim,  però 
Figueretes no és només el passeig. És un barri que no té cap plaça, les voreres estretes, es  
podrien millorar les jardineres que hi ha.

Sra. López: Són conscients de què Figueretes no és només un passeig, sí que és cert que 
és el nucli central i que predomina per integrar el barri, per això no només han fet actuacions 
allí. Han aconseguit la llum per a les pistes esportives, que feia tres anys que hi havia un 
generador, canvi de gespa i la llum a l’associació de vesins, col·locació de mobiliari urbà a les 
Avdes. Sant Jordi i Pere Matutes Noguera. Li agraeix la proposta però és una qüestió de 
forma, estan d’acord en el fet que s’ha d’actuar en aquest barri,  però no comparteixen la 
fórmula que proposa el grup popular.
Redactar un PERI porta molta feina i  molta documentació, i  representaria esperar com a 
mínim dos anys per poder actuar en el barri. L’equip de govern ja està actuant. Creu que el 
grup popular no valora la rellevància del que proposa. Votaran no a aquesta moció.

Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb els vots en contra dels Srs. Ruiz, Molina, Tur 
Cardona, Perea, Ribas, Hinojo, i  Sres. Boned, García, López, Torres, Corral i  Mengual, a 
favor  dels  Srs.  Tur  Ripoll,  Garriz,  Flores,  Minchiotti,  Varela  de  Limia,  i  Sres.  Fajarnés  i 
Cardona, i l’abstenció del Sr. Villalonga.
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5.3.- Moció del Grup Municipal Popular, amb proposta d'acord, sobre ampliació de l'horari 
d'obertura de la biblioteca municipal de Can Ventosa.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

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

D'OBERTURA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAN VENTOSA

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

Atès que els estudiants porten a terme la seva activitat lectiva de dilluns a divendres, i el 
gruix  de  l'estudi  per  als  caps  de  setmana.  No  obstant  això,  tant  durant  les  tardes  dels 
dissabtes com els diumenges la biblioteca municipal de can Ventosa es troba tancada, pel 
que es veu necessari que s'obri també en aquest període.

També cal tenir en compte, que el període d'horari ampliat d'obertura per a exàmens ha de 
contemplar  els  diferents  calendaris  que  marquen  els  nous  i  antics  plans  d'estudis,  en 
l'actualitat hi ha un desajust.

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

ACORDS

PRIMER.-  Que  l'horari  s'ampliï  a  la  tarda  dels  dissabtes  i  els  diumenges  (per  exemple: 
dissabtes de 09:00-21:00 i diumenges de 10.00 a 14.00h), mantenint actiu el servei de préstec 
de llibres i internet en la totalitat de l'horari.

SEGON.- Amb motiu dels exàmens de gener-febrer, Juny-Juliol-setembre es estableixin els 
horaris especials de 09:00-02:00, ininterrompudament de dilluns a diumenge. A més s'ajustin 
aquestes èpoques als períodes d'exàmens de les carreres dels diferents plans d'estudi.

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

Portaveu del Grup Municipal Popular
Ajuntament de Eivissa”

Intervencions:

Sr. Minchiotti: Degut a la demanda d’estudiants que necessiten estudiar, sobretot en època 
d’exàmens, demanen que es faci un esforç per trobar la fórmula que permeti ampliar l’horari 
d’un servei públic com és la biblioteca municipal.
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Això ho han presentat, a part de la petició dels estudiants, perquè actualment no s’obri ni pels 
dissabtes a la tarda ni els diumenges. Proposen que tingui un horari general, els dissabtes de 
9 del matí a 9 de la nit, i el diumenges al matí de 10 a 2, i en època d’exàmens intensificar un 
poc aquests horaris, els darrers 15 dies de cada trimestre, obrint-la ininterrompudament de 9 
del matí a 2 del matí, com fan molts altres municipis. És un treball que li consta que es va 
començar a mirar con fer-ho, els darrers mesos de l’anterior legislatura. Demanen que si hi 
ha un treball ja fet s’aprofiti, i es busqui tècnicament la forma d’ampliar aquest horaris.

Sr. Tur Cardona: Entén que la seva proposta és en positiu, però una ampliació d’horari com 
la  que proposa  és  inviable  per  falta  de  personal,  i  actualment  no  poden  incrementar  la 
plantilla. Tenen una plantilla molt justa que està fent un gran esforç, perquè la biblioteca de 
Can Ventosa actualment és la que més hores obri a l’illa d’Eivissa, de 8 del matí a 9 de la 
tarda ininterrompudament, excepte entre el 27 de juny i el 20 d’agost que obre de 8 a 3.
Respecte a obrir dissabtes a la tarda i diumenges al matí no es pot. De fet amb el demana de 
l’esforç d’obrir a les èpoques d’exàmens, a l’època de juny l’horari és el mateix, però a l’agost 
pels exàmens de setembre la biblioteca ja fa un esforç, i ja obri dos setmanes abans del que 
seria habitual amb horari de matí i tarda, però s’ha de fer amb monitors perquè no hi ha prou 
personal per cobrir l’horari.
Creu que avui  per  avui  tenen una molt  bona biblioteca municipal,  i  els  horaris  són molt 
extensos per ser una biblioteca municipal i està bastant cobert l’horari que es pot fer servir.

Sr. Minchiotti: Estan demanant que s’ampliï un servei públic no que se’n creï un de nou. 
L’excusa de no poder contractar personal per culpa de la llei ja la tenen mol usada.
El PP amb les lleis i el marc jurídic que hi ha, lluita per millorar les coses, i en canvi la seua  
coalició l’únic que diu és que s’ha de canviar tot  o no poden fer res,  perquè amb la llei 
Montoro l’equip de govern sí que han contractat gent, inclús han canviat la situació laboral de 
molt treballadors d’aquesta casa. Sempre tenen problemes amb les vacants. Perquè no fan 
una convocatòria per poder cobrir les vacants establint un criteri d’antiguitat? Què passa amb 
la relació de llocs de treball que hi ha un compromís de revisar-la?
Milloren les condicions d’alts càrrecs i de càrrecs intermedis, mentre que els departaments 
que funcionen malament els deixen a la seua sort i segueixen funcionant pitjor.
Utilitzen malament la capacitat organitzativa d’aquest Ajuntament. Els horaris de la biblioteca 
afecten a la capacitat organitzativa del personal d’aquest Ajuntament.

Sr. Villalonga: Proposa al PP un tercer punt que digui: “Que s’efectuïn les contractacions 
oportunes quan la Llei Montoro estigui derogada o no existeixi.”.

Sr. Tur Cardona: Insisteix que és una biblioteca municipal i creu que l’horari que manté és 
adequat per ser una biblioteca municipal. Es fan els esforços durant les èpoques d’exàmens 
perquè es pugui fer una bona tasca.
Les biblioteques no són només un lloc que la gent hi entra han de estar vives. La legislatura 
passada  varen  reduir  el  pressupost  de la  biblioteca  a  la  meitat,  quant  han arribat  l’han 
recuperat. També s’ha creat una nova plaça d’auxiliar per a la biblioteca.
El que proposa el Sr. Minchiotti és pràcticament doblar el personal. A l’agost s’ha de fer amb 
monitors perquè no hi ha prou personal.
Per tot el que li ha dit abans i el que li ha dit ara, votaran en contra de la seua moció.

Sr.  Minchiotti: No  accepten posar  un tercer  punt  que proposa  el  Sr.  Villalonga,  perquè 
consideren que malgrat  hi hagi unes lleis, l’equip de govern ha de saber encaixar aquests 
temes dins de les lleis actuals.
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Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb els vots en contra dels Srs. Ruiz, Molina, Tur 
Cardona, Perea, Ribas, Hinojo, i  Sres. Boned, García, López, Torres, Corral i  Mengual, a 
favor  dels  Srs.  Tur  Ripoll,  Garriz,  Flores,  Minchiotti,  Varela  de  Limia,  i  Sres.  Fajarnés  i 
Cardona, i l’abstenció del Sr. Villalonga.

5.4.- Moció del Grup Municipal Popular, amb proposta d'acord, per instar al Govern Balear a 
presentar un pla de terminis per a la redacció i aprovació de la Llei de Capitalitat de la Ciutat 
d'Eivissa.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT 
D'EIVISSA SOBRE PROPOSTA D'ACORD PER INSTAR EL GOVERN BALEAR A 
PRESENTAR UN PLA DE TERMINIS PER A LA REDACCIÓ I APROVACIÓ DE LA

LLEI DE CAPITALITAT 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

Totes les formacions polítiques que han tingut  representació en aquest  Ajuntament estan 
d'acord en què Eivissa ha de tenir un tracte específic i diferenciat com a capital dins la nostra 
illa basat per la seva singularitat basada en dades objectives. La Corporació municipal per 
unanimitat ja s'ha pronunciat en aquest sentit en nombroses ocasions des que l'Ajuntament 
va començar en juny de 2010 la tramitació perquè es reconegués la seva condició de capital.

Tots coincidim que reclamar la capitalitat per a Eivissa no es tracta ja d'un assumpte polític, 
sinó de sentit comú, perquè la nostra ciutat és la capital de la illa des de tots els punts de 
vista  possibles:  per  raons  històriques,  per  sentiment  ciutadà,  per  les  seves  condicions 
socio-demogràfiques,  urbanístiques  i  administratives.  La  nostra  ciutat  és  el  centre  dels 
principals serveis administratius, sanitaris, culturals i educatius de la illa. Totes les parts han 
d'assumir que Vila és la seu burocràtica de la illa. Per població, també més de la meitat de la 
població resident està a Vila.

La llei  de capitalitat aprovada en la legislatura 2003/2007 va obrir  un camí, ja que es va 
introduir  un  article  que  ofereix  la  possibilitat  a  les  capitals  de  les  illes  a  tenir  aquesta  
oportunitat. I, al mateix temps, el Govern balear ha de compensar el sobre-esforç econòmic 
que Eivissa té com a capital de la illa. 

Com  a  resultat  dels  acords  plenaris,  la  Corporació  ha  vingut  demanant  gestos  a 
l'Administració  autonòmica  que  demostressin  un  avanç  en  aquesta  justa  reclamació.  No 
obstant  això,  és el  moment  d'exigir  un  compromís  real,  actual  i  generós  cap a la  ciutat 
d'Eivissa per part de govern de les Balears.

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

PRIMER.- El Ple de l'Ajuntament insta el Govern balear a presentar aquest mateix any un pla 
de terminis per a la redacció i aprovació de la Llei de Capitalitat de la Ciutat d'Eivissa, en  
compliment dels acords i les mocions aprovades pel plenari de l'Ajuntament d'Eivissa sobre 
aquest assumpte.

SEGON.-  El  Ple  de  l'Ajuntament  d'Eivissa  insta  el  Govern  balear  a  assignar  en  els 
Pressupostos de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici immediatament 
següent a l'aprovació de la norma la dotació econòmica que es consigni en l'esmentada Llei  
de Capitalitat.

Eivissa, a 27 de juny de 2016
Sgt. Virginia Marí Rennesson

Portaveu del Grup Municipal Popular
Ajuntament de Eivissa”

Intervencions:

Sra. Cardona: Amb aquesta moció el que volen és demanar l’acord de tots els grups de la 
Corporació, per sol·licitar al Govern Balear un pla de terminis per a la redacció i aprovació de 
la Llei de Capitalitat de la Ciutat d'Eivissa.
Aquesta Corporació, per unanimitat, ja s’ha pronunciat en varies ocasions des de què es va 
iniciar la seua tramitació l’any 2010.  Tots coincideixen en què no es tracta d’una qüestió 
política, sinó que és una qüestió de sentit comú, ja que la nostra ciutat és la capital de l’illa 
des de tots els punts de vista possibles, tant per raons històriques, per sentiment ciutadà, per 
condicions socio-demogràfiques, urbanístiques, administratives, etc.
Han de recordar que la nostra ciutat és el centre de tots els principals serveis administratius, 
burocràtics, sanitaris, culturals, etc. Vila a més té la meitat de la població de tota l’illa.
Per tot això, i  a pesar que aquesta Corporació ja ha vengut demanant aquests gestos a 
l’administració  autonòmica,  creuen  que  és  el  moment  d’exigir  un  compromís  real  cap  a 
aquest municipi per part del Govern Balear, aquest grup demana el recolzament de la resta 
de  grups de la  Corporació  per  arribar  a  un acord.  A continuació  llegeix  els  punts  de la 
proposta.

Sr. Ruiz: Vol recordar que el grup popular la va presentar el novembre, varen estar debatent 
aquí i varen arribar a una sèrie d’acords, varen dir que el lloc per treballar aquest punt tant 
delicat, que des del 2010 s’ha tractat sempre amb unanimitat, era la Comissió Econòmica i 
d’Administració Municipal.
Li demana que retira la moció, perquè sinó li haurà de votar en contra. És evident que durant 
aquests mesos l’equip de govern ha estat bastant entretingut, fent feina a sa Penya, en el 
plec de neteja, en el Port, a l’emissari, i moltes altres coses de menys calat, i la veritat és que 
aquest tema que a final d’any varen arribar a una sèrie d’acords, seguiran treballant tots els 
grups polítics perquè això finalment sigui possible. Ja varen dir al Pla de novembre que han 
parlat, i s’està consensuant amb els diferents grups politics del Parlament, i evidentment en 
el Consell.
Si no retira la moció votaran en contra. Proposa que després de l’estiu, posant una data ja, 
s’assegui  la  Junta  de Portaveus i  estableixi  un calendari  de feina,  però  feina interna  de 
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l’Ajuntament, perquè a la moció proposen enviar feines cap a fora, i creu que primer han de 
fer la seua. A la moció del mes de novembre un dels acord era actualitzar totes les dades 
econòmiques.  Des de que varen  començar  amb això  han passat  sis  anys  i  la  ciutat  ha 
canviant bastant, les ràtios de població han canviat. És un estudi rigorós el que es va fer que 
no s’ha mirat en els últims anys i que l’han de mirar bé, i quant ho tenguin tot decidit i tot  
pautat, de la ma tots plegats aniran cap el Consell i després cap el Govern, i tant de bo 
aquesta legislatura sigui la d’aprovació de la Llei de Capitalitat de la Ciutat d'Eivissa, que és 
una necessitat imperiosa, un reconeixement que no va en contra de ningú, i que qualsevol 
eivissenc ja sigui de Sant Antoni, de Sant Agustí o de Santa Gertrudis, reconeix que Vila és la 
capital.

Sra. Cardona: No la retiraran perquè ja fa sis mesos que ho varen demanar no veuen que 
s’avanci. Col·laboraran en tot, però amb aquesta moció l’únic que demanen és un compromís 
amb  un  pla  de  terminis.  Precisament  el  que  està  dient  el  Sr.  Alcalde  és  el  que  estan 
demanant, no entén perquè no poden votar-la a favor.

Sr. Villalonga: Votarà a favor d’aquesta moció, perquè entén que el que és pretén és que 
l’Ajuntament faci un pla de terminis i portar això endavant.

Sr.  Ruiz: La  proposta dona una sèrie  de terminis  i  de compromisos,  que ara mateix no 
sabrien ni quina referència fer al Govern, perquè no han fet l’estudi. La Sra. Cardona diu que 
han passat sis mesos, ja li ha dit que durant aquests sis mesos s’han fet altres feines més 
prioritàries, més immediates, a partir d’ara seguiran treballant. Creu que aquesta feina s’ha 
de fer poc a poc. No consideren que el Ple sigui per treballar en aquest tema, de fet quant  
s’ha portat alguna cosa aquí han set declaracions institucionals consensuades prèviament i 
aprovades per aquest Ple per unanimitat.
Pensen que aquest no és el sistema, l’equip de govern apostarà per un altre sistema i ja 
veuran si donarà els seus fruits.

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

5.5.- Moció del Grup Municipal Popular, amb proposta d'acord, per millorar la vigilància als 
parcs públics per garantir la convivència ciutadana.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT 
D'EIVISSA SOBRE PROPOSTA D'ACORD PER MILLORAR LA VIGILÀNCIA ALS

PARCS PÚBLICS PER GARANTIR LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Durant  tot  l'any  i,  especialment,  amb  l'arribada  del  bon  temps,  els  espais  públics  es 
converteixen  en  llocs  de  trobada,  d'entreteniment,  de  passeig  i  de  joc.  Però  també  es 
produeixen per part d'algunes persones comportaments que poden pertorbar la tranquil·litat 
dels veïns amb els seus actes incívics. Són moltes les queixes que ens fan arribar diàriament 
els veïns d'Eivissa sobre actes i actituds que s'estan produint en els parcs públics, com a 
consum de begudes alcohòliques, soroll excessiu per aparells de música o animals solts que 
poden representar un perill per als més petits, fins i tot en zones molt properes als parcs 
infantils.  A això cal  sumar la presència  de deposicions canines als parcs públics,  com a 
resultat del comportament incívic d'aquells pocs propietaris de mascotes que incompleixen 
l'ordenança.

D'aquesta  manera,  espais  públics  per  al  gaudi  comú  de  tots  i  habilitats  per  a  l'esbarjo 
d'adults,  persones grans o nens es converteixen en espais sorollosos,  perillosos o on es 
consumeixen begudes alcohòliques. Les concentracions de algunes persones amb actituds 
incíviques  estan  provocant  serioses  molèsties  per  als  veïns  d'algunes  zones  del  nostre 
municipi. Els sorolls que produeixen i fins i tot les baralles que protagonitzen fan impossible 
el dret al descans en qualsevol moment del dia o la nit.

Aquestes situacions podrien evitar-se mitjançant la recuperació de la figura del 'vigilant del 
parc' amb l'objectiu de garantir el bon ús de les instal·lacions i la contractació podria venir com 
a resultat d'acords amb el Servei d'Ocupació dels Illes Balears (SOIB).

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

ACORD

ÚNIC.- Dur a terme i desenvolupar un pla especial per a tot l'any de vigilància i prevenció de 
les  conductes  incíviques  als  espais  públics  i,  especialment  als  parcs  públics,  mitjançant 
l'increment de la presència policial o recorrent a la figura de 'vigilant del parc' a través d'acords 
amb el SOIB, per controlar i eradicar els comportaments incívics que provoquen molèsties, 
sorolls i brutícia.

Eivissa, a 27 de juny de 2016
Sgt. Virginia Marí Rennesson

Portaveu del Grup Municipal Popular
Ajuntament de Eivissa”

Intervencions:

Sr. Garriz: Son conscients de la situació en què es troben molts d’espais públics on els 
ciutadans comparteixen activitats. El problema d’aquestes activitats que es comparteixen és 
que, a vegades, hi ha ciutadans que no entenen els termes de convivència, i al final aquests 
espais públics s’acaben convertint en punt de conflicte, perquè hi ha remors, baralles per 
consum d’alcohol, entre altres substàncies, en fan ús en hores intempestives que generen 
problemes al  normal  funcionament  de la  vida d’altres ciutadans,  hi  ha brutor,  i  inclús es 
troben que hi ha situacions en les quals els propis usuaris s’accidenten.
Està clar que és una constant que a més afecta a temes de medi ambient, de seguretat, de 
convivència, ... Aquesta situació necessita d’una actuació contundent, i en aquest aspecte el 
grup popular proposa que l’Ajuntament intervengui i desenvolupi un pla específic, mitjançant 
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el reforç de l’activitat policial i de l’acció dels policies de barri, o en el seu cas la creació de la  
figura  del  vigilant  de parc o els  guardes de parc.  Això es podria fer  amb caires socials, 
buscant acords a través del SOIB.
Els agradaria saber que s’està fent en aquest aspecte, i sobretot, el que proposa el grup 
popular que és un pla especial que afecte a les èpoques de l’any que hi ha més conflictivitat.

Sra. Torres: En certa mesura ja estan portant a terme el que sol·liciten a la moció. L’any 
passat a través de la regidoria de participació ciutadana, en una reunió varen presentar al 
subinspector  de  la  unitat  de  barris  a  totes  el  presidents  de  les  associacions  de  vesins. 
D’aquesta reunió han sortit els seus fruits, ja que des de la unitat de barris han portat a terme 
nombroses actuacions, per actes incívics i incompliments d’ordenances.
Lamentablement tenen la limitació de què no poden incrementar la plantilla de la policia.
Quant  al  tema  de  la  figura  del  vigilant  del  parc,  els  pareix  una  bona  idea,  però  les 
convocatòries del SOIB ara mateix no existeixen, per la qual cosa no poden contractar cap 
vigilant de parc. A més, aquest tipus de contractacions té unes limitacions temporals.
Aquest  govern  coneix  bé  i  li  preocupa  la  problemàtica  que  es  dona  en  alguns  parcs, 
especialment el de Poeta Villangómez i la zona de barbacoes de Cas Serres, que a més són 
els únics parcs de la ciutat que estan tancats. S’han anticipat a la petició del grup popular, 
contractant mitjançant contractació externa a vigilants de seguretat, en principi, l’obertura i el 
tancament d’aquests parcs, i l’horari serà d’hivern de 9 del matí a 9 de la nit, i a l’estiu serà 
de 9 del matí a 10 de la nit.  Fora d’aquest horari els parcs romandran tancats per evitar  
molèsties al vesins. Per tot l’exposat no poden aprovar la seua moció.

Sr. Garriz: Una cosa que és de sentit comú i que pareix ser que l’equip de govern està fent 
alguna cosa, els sorprèn que no recolzin la moció.
Està molt bé presentar a un subinspector, i dir que han aconseguit resultats. Volen saber 
quins resultats i respecte a què, s’han obtingut.
Han  de  ser  conscients  que  els  parcs  i  les  zones  públiques  són  espais  de  convivència 
fonamentalment,  i  per  tant  no  és  només  una  qüestió  policial.  Una  de  les  principals 
obligacions  de  l’Ajuntament,  amb  els  medis  que  sigui,  és  vetllar  pel  compliment  de  les 
ordenances, inclosa la de convivència que és fonamental.
Reduir a que puguin anar a un parc perquè a les nits no s’usi, i al final dir que com no poden 
contractar o incrementar, que si que es pot, es privatitza la seguretat pública.
El que s’està plantejant pel grup popular és que l’equip de govern faci un anàlisis, i aportin  
una visió molt més integral a aquest problema, perquè hi ha un tema de neteja, un tema de 
medi ambient. Al final el policia o vigilant de torn podrà veure que hi ha una infracció de 
l’àmbit, un fraccionament o un dany a la convivència, però quant un ca excreta no pot estar 
tres dies, quant un nen s’accidenta no pot seguir en banc en les condicions que estava tres 
setmanes  més.  Després  de  que  la  reclamació  ha  sortit  en  els  mitjans,  han  fet  alguna 
investigació al respecte? Varen anar allí automàticament a retirar el banc? Totes aquestes 
coses van quedant en la deixadesa permanent d’aquests espais.
En aquest moment hi ha un ús intensiu de tots els parcs, perquè hi ha molts ciutadans amb 
nens que l’únic espai que tenen d’esbargiment són els parcs, i els parcs estan bruts, s’usen 
per al que no és, tenen el mobiliari en unes condicions indecents, en molts casos grups de no 
tant  nens  fent  usos  inadequats  d’aquests  mateixos  espais  generant  uns  problemes  de 
convivència tremends.

Sr. Ruiz: Estan d’acord en moltes coses que ha dit en altres no, però no li accepta que faci 
política d’un accident tant desgraciat com el que va passar, i a més a faltat a la veritat perquè 
no varen tardar tres setmanes a arreglar-ho.
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Sr. Villalonga: Els hi plantejaria incloure un punt, de que es pugui contractar immediatament 
amb el SOIB, perquè hi hagi vigilància de parcs.

Sra. Torres: És difícil fer-ho amb el medis que tenen, a conseqüència de les lleis que va 
elaborar el PP, i no ho diu ella, ho diu el tècnic de l’Ajuntament que no es pot incrementar 
plantilla. És pot utilitzar però les prioritats les establirà l’equip de govern en funció de les 
necessitats, que per això governa.
Li pareix molt interessant la idea de vigilant de parcs. La única manera de fer-ho és a través 
del  SOIB,  però  el  SOIB  té  limitacions  temporals  i  a  més  ha  de  treballar  sempre  amb 
supervisió d’una altra persona de l’Ajuntament. Ara mateix no hi ha cap convocatòria SOIB 
corporacions locals, en el moment en què surti aquesta convocatòria ho tendran previst.
Quant a la falta de seguretat en els parcs. Tenen policies de barri, agents de la UMA, agents 
de la nocturna, policies tutors, ... Li va parèixer molt interessant la reunió amb els presidents 
de les associacions de vesins, per donar a conèixer el subinspector de la unitat de barri, i que 
aquest senyor es possés en contacte amb tots els presidents. Aquesta mesura ha tengut 
molta  acceptació  perquè  hi  ha  hagut  intercanvi  i  comunicació  amb  policia  de  barri  i  el 
president,  i  qualsevol  queixa  relacionada  amb  el  barri  se’ls  ha  comunicat  i  han  tengut 
coneixement d’elles.
Quan varen  arribar  al  govern  la  tanca  de  la  zona  de barbacoes de  Cas Serres  estava 
rompuda, no tenia horari. Varen arreglar la tanca i té un horari, i per evitar trastorns al vesins 
el vigilant de seguretat obri i tanca a les hores establertes.

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

5.6.- Moció del Grup Municipal Popular, amb proposta d'acord, per escometre les mesures i 
actuacions  necessàries  per  a  la  posada  en  marxa  de  la  gestió  municipal  dels  informes 
d'avaluació d'edificis i per establir una línia d'ajudes per als propietaris dels edificis.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT 
D'EIVISSA SOBRE PROPOSTA D'ACORD PER ESCOMETRE LES MESURES I 
ACTUACIONS NECESSÀRIES PER A LA POSADA EN MARXA DE LA GESTIÓ 

MUNICIPAL DELS INFORMES D'AVALUACIÓ D'EDIFICIS I PER ESTABLIR UNA
LÍNIA DE AJUDES PER ALS PROPIETARIS DELS 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 i aprovació la següent MOCIÓ.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La  normativa  dels  Informes  d'Avaluació  d'Edificis,  que ha substituït  la  Inspecció  Tècnica 
d'Edificis, 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 i es configura com un 
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instrument  per  fomentar  la  conservació  de les  edificacions.  Aquesta  és  la  millor  manera 
d'assegurar el deure de conservació a què fa referència la Llei 8/2013, de 26 de juny, de 
rehabilitació, regeneració i renovació urbanes. 

Es tracta d'un informe que no només ha de contemplar l'estat de conservació de l'immoble, 
sinó que també ha d'avaluar les condicions funcionals d'aquest respecte a l'exigència bàsica 
sobre accessibilitat del Codi tècnic de l'edificació, així com informar sobre el grau d'eficiència 
energètica dels mateixos.

La presentació de l'informe d'avaluació es obligatòria per aquells edificis de tipus residencial 
col·lectiu amb antiguitat superior als 50 anys, a tenor de l'esmentada llei 8/2013 en la seva 
disposició transitòria primera i en municipis de més de 25.000 habitants, segons el que es 
disposa a l'article 118 de la llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i us del sòl a les Illes 
Balears.

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, a dia d'avui, les IEEs continuen 
sent una assignatura pendent per a l'Ajuntament d'Eivissa. 

Al mateix temps i independentment de les ajudes estatals i autonòmiques que ja existeixen, 
l'Ajuntament d'Eivissa té la responsabilitat  d'adoptar totes aquelles mesures que permetin 
ajudar les famílies del municipi a passar els IEEs dels seus edificis, mitjançant l'establiment 
una línia d'ajudes municipals.

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

ACORDS

PRIMER.-  El  Ple  de l'Ajuntament  acorda 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.

SEGON.- El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda establir una dotació en els pressupostos 
municipals d'una partida suficient 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.

Eivissa, a 27 de juny de 2016
Sgt. Virginia Marí Rennesson

Portaveu del Grup Municipal Popular
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Ajuntament de Eivissa”

Intervencions:

Sr. Tur Ripoll: En aquest cas estan demanant que es posi en marxa la Inspecció Tècnica 
d’Edificis, que a més ho diu la llei.
Passejant per Vila, de tant en tant, es desprèn alguna cornisa, cau algun tros de fatxada. 
Llavors, aquesta és una mesura necessària per poder avaluar els edificis amb l’antiguitat que 
toca. No treguin la llei Montoro perquè això és pot externalitzar. Inclúss creu que hi havia 
hagut contactes amb el Col·legi d’Aparelladors.
Per  aquesta  avaluació  és  podria  ajudar  a  les  associacions  de vesins,  o  comunitats  que 
tenguin  més  dificultats  per  portar  endavant  les  reformes  necessàries,  per  donar  un 
embelliment i una millora al municipi, i sobretot per la seguretat de les edificacions. També 
l’ajuda a millorar l’eficiència energètica dels nostres edificis. A continuació llegeix els punts de 
la proposta d’acord.

Sra. López: Dels acords que proposen, la primera proposta la troben encertada és el que 
s’està fent, encara que no amb la rapidesa que voldrien.
La segona proposta no l’acaben de veure clara, perquè parlen d’una partida econòmica, això 
suposa condicionar un pressupost municipal, i no els hi pareix que sigui adequat.
És obligació dels propietaris passar aquestes inspeccions dels edificis, i ja hi ha ajudes a 
nivell  tant  estatal  com autonòmiques.  Els hi proposen aquest  condicionant  de pressupost 
sense detallar, sense un estudi previ i sense una quantitat.
Si volen poden consensuar el segon punt. Demana que retirin el segon punt i si és així els hi 
votaran a favor.

Sr. Tur Ripoll: Sempre que es demana que hi hagi una partida econòmica, no té perquè 
establir-se exactament quina, però té que ser la necessària perquè es pugui complementar 
amb les ajudes que hi ha a nivell estatal i autonòmic.
No retiraran el segon punt. Tampoc ho poden valorar específicament, perquè no saben amb 
quina quantitat de recursos s’iniciaran aquests expedients. Això és una feina de gestió de 
l’equip de govern. El grup popular només demana que es posi en marxa.

Sra. López: Té la sensació que diguin la quantitat que diguin, al grup popular li pareixerà 
poc. No creuen que sigui la fórmula, ja que es condicionen els pressupostos de l’any que ve, 
en els quals ja estan treballant.
Segueixen treballant en aquestes idees, saben que hi ha ajudes i volen deixar clar que és 
una responsabilitat dels propietaris. Si no retiren la segona proposta el seu vot serà negatiu.

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

5.7.- Moció del Grup Municipal EPIC, amb proposta d'acord, sobre exigir a l'Associació de 
taxistes  autònoms  el  compliment  íntegre  del  Reglament  de  funcionament  de  GPS  i  del 
Conveni de GPS firmat per l'Associació i  aquest  Ajuntament,  i  en cas d'incompliment del 
Reglament i/o del Conveni, iniciar l'oportú expedient sancionador.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:
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“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del 

Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,

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

Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares

EXPONE 

Que  en  el  servicio  de  GPS  que  actualmente  presta  la  Asociación  de  taxistas 
autónomos de la ciudad de Eivissa a los taxistas de este municipio, es habitualmente objeto 
de gran cantidad de quejas por diversos aspectos y actuaciones, entre las que citamos:

 Prestación deficitaria del servicio.

 Paradas sin atender, como la del hospital de Can Misses.

 Utilización del radiotaxi para asignar servicios, en vez del GPS.

 Exigencia a los taxistas, de asociación a dicha entidad para recibir el servicio 
de  GPS,  cuestión  que  vulnera  la  libertad  de  asociación  establecida  en  la 
Constitución Española.

 Exigencia de cobro de varias cuotas del servicio de GPS por adelantado.

 La no compensación en el recibo del servicio de GPS de los días en los que 
no se ha ofrecido dicho servicio.

 La omisión de entrega a este Ayuntamiento de documentación requerida.

 La mejora de atención del servicio, tanto a nivel telefónico, como de aquellas 
llamadas efectuadas desde zonas poco comunicadas, como por ejemplo Dalt 
Vila.

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 relación a la Asociación de taxistas autónomos de la Ciudad de Eivissa y/o 
cualquier otro operador de GPS que le sustituya en la prestación de este servicio:

a. Exigir  el  cumplimiento  integro  y  escrupuloso  del  Reglamento  de 
funcionamiento  de  GPS  y  del  Convenio  de  GPS  firmado  con  este 
Ayuntamiento, así como los siguientes aspectos:
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i. La entrega de la documentación solicitada por este Ayuntamiento 
en el plazo máximo de 15 días naturales.

ii.La  aceptación  de  usuarios  del  servicio  de  GPS  sin  obligación 
alguna de asociación a cualquier entidad.

iii. El cobro de las cuotas a los asociados, únicamente la de cada 
mes en curso, y la compensación en las mismas de los días en los 
que no se ha otorgado el servicio.

b. En  caso  incumplimiento  del  Reglamento  y/o  Convenio  de  GPS,  iniciar 
inmediatamente el oportuno expediente sancionador.

Eivissa, a 27 de Junio de 2016

Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr. Villalonga: Aquesta moció pretén que l’Ajuntament treballi perquè comencin a tenir un 
servei de taxi digne i no el que estan passant des de fa ja temps. El reglament que varen 
aprovar fa uns anys es pot qualificar de deficient, per qüestió de l’operador que actualment 
està prestant aquest servei.
Hi ha parades sense atendre, per exemple la de l’Hospital de Can Misses. Tenen un servei 
de radiotaxi que no funciona. Tenen a més un servei que es pretén cobrar les quotes per 
avançat, i una cosa que entén que és molt onerosa, i és que perquè es presti aquest servei  
s’han d’associar a una associació, quant està clar que cadascú s’associa on vol.
Des de fa uns quants dies hi ha com a 164 taxis d’aquest municipi que no estan funcionant, 
perquè la targeta de GPS no funciona.
Pretenen,  a part  que els hi hagin dit  els tècnics de forma oral a l’Associació de Taxistes 
Autònoms d’Eivissa, que el Ple de l’Ajuntament exigeixi el compliment íntegre i escrupolós 
del  Reglament  de  funcionament  de  GPS.  Que  s’entregui  la  documentació  que  demana 
aquest Ajuntament en un termini màxim de 15 dies, perquè ja fa dos mesos que el grup EPIC 
ha demanat documentació perquè l’Ajuntament la sol·liciti  a l’associació, i encara no l’han 
rebut.  Volen saber,  com s’estan  calculant  les  quotes,  si  tot  el  que diu  el  conveni  s’està 
complint, si el personal que atent el telèfon està assegurat i si domina, com a mínim, l’anglès 
per atendre els serveis. Saber quins dies no es presta el servei de GPS. Que passa amb els 
serveis que no es presten? Algun taxista agafa un servei i després l’abandona?
I  evidentment,  sinó  es  compleix  amb  el  reglament  i  el  conveni  firmat,  que  l’Ajuntament 
procedeixi a sancionar a aquesta associació. No es poden permetre com a ciutat turística, 
aquest servei tant deficient.

Sr. Flores: Votaran a favor perquè estan d’acord en què s’ha de complir la normativa.

Sr. Hinojo: Des del govern també estan d’acord en què s’ha de complir la normativa, i per 
tant votaran a favor de la moció. És veritat  que el  servei  de GPS està tenint problemes, 
especialment aquests darrers mesos, i l’equip de govern ja fa temps que està prenen les 
mesures necessàries per intentar controlar la situació, que és prou complicat.
Ja els hi ha demanat que cobrin la mateixa quota a tothom, sigui o no soci, ja que tenir el 
GPS és una obligació.
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Per altra banda els hi han reiterat que si necessiten alguna millora, tant el Consell Insular 
com el govern de l’Ajuntament està a la seva disposició.
Li agradaria especificar i que consti en Acta, que serà en un termini de 15 dies des de que els 
hi tornin a reiterar, que ho faran dins d’un parell de dies, i sinó compleixen els sancionaran.
Ja li han respost al Sr. Villalonga donant-li els documents que tenen, i els que falten que són 
els que estan en mans de l’associació, que quant els tenguin els hi donaran.
Per part del govern seguiran lluitant perquè el servei de taxi sigui el millor possible, perquè es 
compleixi la normativa, i sinó s’esgotaran totes les vies que tenguin a l’abast.

Sr. Villalonga: Agraeix el vot a favor i tendran el seu recolzament, per dignificar i fer que el 
servei de taxi funcioni com es degut en aquest municipi.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

5.8.- Moció del Grup Municipal EPIC, amb proposta d'acord, per efectuar el tràmits oportunes 
per situar una parada de taxis a la zona del Moll Sud, així com la circulació dels mateixos per 
a càrrega i descàrrega de passatgers a la zona. Sol·licitar a l'APB la restricció a la circulació 
de vehicles privats fora dels horaris de càrrega i descàrrega. Sol·licitar a l'APB informació 
sobre els serveis de transport que operen a l'interior del port.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del 

Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,

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

Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares

EXPONE 

Que en la actualidad no existe parada de taxis en el puerto de Eivissa, en la zona 
relativa al Muelle Sur (Es Martell, Sa Riba).

Que este servicio público de transporte es fundamental tanto para los negocios de 
esta zona, como para los residentes.

Que en este espacio cerrado al tráfico, circulan vehículos privados fuera del horario 
de carga y descarga, contraviniendo lo anunciado por este equipo de gobierno en el pasado 
Pleno de Mayo.

SOLICITA

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

PROPUESTA DE ACUERDO

El Ayuntamiento de Eivissa, acuerda:
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1.- Efectuar los trámites oportunos para situar una parada de taxis en la zona 
del Muelle Sur, así como la circulación de los mismos para cargar y descargar pasajeros en 
dicha zona.

2.- Solicitar a la APB la restricción a la circulación de vehículos privados fuera 
de los horarios de carga y descarga.

3.- Solicitar a la APB información sobre los servicios de transporte que operan 
en el interior del puerto. 

Eivissa, a 27 de Junio de 2016

Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr. Villalonga: A judici seu fa falta que els taxis puguin entrar en el Moll Sud del Port, que 
puguin accedir als negocis i a les vivendes que hi ha allí, per carregar i descarregar clients, i 
també és important que en aquesta zona existeixi una parada de taxis que ajudi a treure 
pressió sobre la parada de Avda. Bartomeu de Roselló.
Actualment estan accedint al Port vehicles privats que donen servei als vaixells que hi ha en 
el Port. 

Sr. Varela de Limia: Estan d’acord en els punts primer i tercer de la moció, i en el punt dos 
demanen que on posa privats afegir “excepte els vehicles dels residents”, perquè haurien de 
poder accedir al Port fins que es trobi una solució per a ells.

Sra. López: La postura de l’equip de govern és ferma i raonada. L’any passat varen decidir 
permetre una parada de taxis a l’altura d’es Martell i va ser un desgavell. Va ser impossible 
que els taxistes es coordinessin, que respectessin unes velocitats i  a les persones, hi va 
haver atropellaments, i a rel d’això varen prendre la decisió de què no entressin els taxis a La 
Marina.
Quant als altres punts no és necessari ni sol·licitar ni instar, perquè això ja s’està fent. Ja 
s’està treballant en una alternativa conjunta i coordinada amb tots els col·lectius implicats, els 
vesins, els comerciants, la PIMEEF, la concessionària, amb una decisió consensuada per 
poder tenir el model que pensa l’equip de govern.
Les reunions amb Autoritat Portuària són constants.
La línia de l’equip de govern és molt clara, no volen vehicles privats dins del Port, sinó un 
transport que faciliti els trasllats, tant als vesins com a les persones que van als seus vaixells.
Els hi ofereixen que totes aquestes mesures que s’estan prenen en matèria de transport dins 
del Port, consensuades amb Autoritat Portuària, és comprometen a mantenir-los informats 
perquè vegin exactament quines són.

Sr. Villalonga: Creu que a aquesta zona tant turística és necessari un servei més proper 
dels establiments i dels vesins. Excepte que es contracti un servei de transport, que pareix 
ser que ha establert l’Autoritat Portuària dins del Port, i que, no sap si és veritat o no, costa 5  
euros anar d’un costat a l’altre del Port.
El que planteja és que l’Ajuntament sol·liciti a l’Autoritat Portuària informació sobre el que 
està fent dins del Port. Tenen un port en el qual no hi poden entrar els vesins ni els taxis, 
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però l’Autoritat Portuària sí que pot establir el seu propi sistema de transport, i pot permetre 
als seus clients que accedeixin amb vehicles privats.
Celebra  que  es  reuneixin  amb  Autoritat  Portuària  amb  assiduïtat,  però  se  li  hauria  de 
demanar que no accedeixi  al Port  amb els seus propis vehicles, perquè la ciutadania no 
entendrà que un vesí del Port no hi pugui accedir i un senyor d’un iot sí que pugui accedir-hi.
Tenen la documentació de quin servei està contractant l’Autoritat Portuària per a moure’s dins 
del Port? Si no la tenen els hi demana que votin a favor de la moció demanant aquesta 
documentació.
Són conscients  que estan entrant  vehicles  privats  al  Port  per  atendre  als  clients  de les 
marines. Això està dins l’acord al qual arribaren amb Autoritat Portuària?
Demana que si es restringeix l’entrada al Port sigui per a tots.

Sr. Varela de Limia: Demana al Sr. Villalonga que es defineixi si modifica el text del punt 
segon. En aquest cas votarien la moció a favor sinó la votaran per punts.

Sra. López: Els taxis no entren perquè aquest govern juntament amb Autoritat Portuària, han 
consensuat que no entren els taxis.
On vol que hi hagi la parada?
No  és  cert  que  Autoritat  Portuària  ni  aquest  Ajuntament,  permetin  l’entrada  de  vehicles 
privats. Reconeix que el sistema d’accés es pot millorar, i amb això estan treballant.
Ara  mateix  segueixen  negociant,  amb  una  postura  coordinada,  amb  comerciants,  amb 
vesins, amb tothom. Convida al Sr. Villalonga que hi vagi si vol, i els hi traslladaran en un 
dies totes aquestes decisions de mobilitat dins del Port.

Sr. Ruiz: Modifica el punt.

Sr. Villalonga: Si.

Sr. Ruiz: Voten la moció conjunta.

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

“El Ayuntamiento de Eivissa, acuerda:

1.- Efectuar los trámites oportunos para situar una parada de taxis en la zona 
del Muelle Sur, así como la circulación de los mismos para cargar y descargar pasajeros en 
dicha zona.

2.- Solicitar  a  la  APB la  restricción a  la  circulación de vehículos  privados, 
excepto los de los residents, fuera de los horarios de carga y descarga.

3.- Solicitar a la APB información sobre los servicios de transporte que operan 
en el interior del puerto.”

6è. Decrets i comunicacions:
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6.1.- Conforme estableix l’art. 42 del RD 2568/86, de 28 de novembre, l’Alcaldessa dóna 
compte de que està a disposició de tots els corporatius el Llibre de Resolucions de l’Alcaldia, 
per al seu coneixement. En queden assabentats.

6.2.-  Donar compte Decret  d’aprovació  Modificació  Pressupostària  núm.  MP Ord.  8/2016 
Generació de Crèdits per Ingressos.

Donat compte del Decret del tenor literal següent:

“D E C R E T: Vist l’expedient tramitat de generació de crèdits per ingressos núm. 8/2016, 
per import de  QUATRE-CENTS TRETZE MIL SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB 
DEU CÈNTIMS (413.673,10 €) dins del vigent Pressupost Ordinari de la Corporació per a 
l’any 2016.

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

Considerant que els ingressos que es detallen en l’expedient, no tenen naturalesa tributària, i 
existeix evident relació amb les despeses a què aniran destinats, segons la finalitat detallada 
en l’expedient; en virtut de les atribucions que m’han estat delegades mitjançant decret de 
data 24 de juny de 2015, vinc en aprovar l’expedient de Generació de Crèdits per Ingressos 
núm.  8/2016 dins del  Pressupost  Ordinari  de l’Ajuntament d’Eivissa vigent,  per import de 
413.673,10  €,  introduint-se  en  els  estats  d’ingressos  i  de  despeses  les  següents 
modificacions:

ESTAT D’INGRESSOS

PARTIDA DENOMINACIÓ
IMPORT 

MODIFICACIÓ
139904 Altres ingressos cultura 4.668,50
139905 Altres ingressos joventut 54.957,81
146100 Transferències acció social Consell Insular 46.006,72
146101 Altres transferències corrents Consell Insular 8.040,07
176100 APortació Consell Insular (PIOS) 300.000,00

TOTAL IMPORT MODIFIC.INGRESSOS 413.673,10

ESTAT DE DESPESES

PARTIDA DENOMINACIÓ
IMPORT 

MODIFICACIÓ
16100-61900 Inversions reposició aigua i sanejament (PIOS) 300.000,00
23000-14302 Altre personal benestar social 33.894,98
23000-16003 Seguretat social altre personal benestar social 12.111,74
33000-14303 Altres personal Escola Estiu 41.731,18
33000-16005 Seguretat social Escola Estiu 13.226,63
33402-22609 Programació cultural Can Ventosa 4.668,50
33800-22699 Festa Eivissa Medieval 4.510,93
43200-22609 Activitats diverses Turisme 3.529,14
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TOTAL CRÈDITS GENERATS 413.673,10

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

Eivissa.

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

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

Sr.  Minchiotti: Dels  ingressos  que  incorporen  a  aquest  Decret,  després  a  despesa 
incorporen 4.510 euros a la partida de la festa Eivissa Medieval. Això significa que s’han 
gastat 4.510 euros de més per pagar aquesta festa, a part del 130.000 euros que ja s’han 
gastat?

Sr. Molina: Sense saber de memòria la despesa exacta de la Festa Medieval, pareix ser que 
sí. Ho esbrinarà i li contestarà, però si s’ha incrementat una partida és perquè fa falta atendre 
alguna despesa.

7è. Mocions sense proposta d'acord:

7.1.- Moció del Grup Municipal Popular, de control, sobre el grau de compliment dels acords i 
obligacions  contingudes  en  el  Conveni  Marc  de  col·laboració  per  a  la  posada  en 
funcionament de l'estació d'autobusos.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ DE CONTROL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE 
L'AJUNTAMENT D'EIVISSA SOBRE EL GRAU DE COMPLIMENT DELS ACORDS I 
OBLIGACIONS CONTINGUTS EN EL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER

A LA POSADA EN FUNCIONAMENT DE L'ESTACIÓ D'AUTOBUSOS

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

El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa va aprovar per majoria el passat 31 de març el conveni marc 
de Col·laboració entre el  Consell  Insular d'Eivissa i  l'Ajuntament d'Eivissa amb vista a la 
posada en Funcionament de l'estació d'autobusos situada al complex denominat "Centre de 
Transferència Intermodal i de Serveis".

Novament resulta convenient recordar que el  suport  del grup municipal Popular a aquest 
conveni venia condicionat a la inclusió en el document d'una sèrie de esmenes introduïdes 
pel Partit Popular i amb les que l'equip de Govern es va mostrar d'acord i també és oportú 
destacar que, a data d'avui, no ens consta que aquestes esmenes figurin en citat conveni.
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El document va ser signat posteriorment amb data 11 d'abril pel president del Consell Insular 
i  per l'alcalde-president de l'Ajuntament d'Eivissa. En aquest sentit,  la clàusula quarta del 
document establia que "el present Conveni produirà efectes des del dia de la seva signatura”. 
El propi equip de Govern va assenyalar que l'obertura de l'estació d'autobusos, en el més breu 
termini que fos possible, era una prioritat i que l'esmentat conveni era “un full de ruta, que marca  
una sèrie de passos que s’escometran en el pròxims mesos, que permetran al final d’aquest  
camí, que ja serà curt, que l’estació pugui estar funcionant”.

Per tot això, el  Grup Municipal del Partit  Popular de la Ciutat d'Eivissa presenta aquesta 
moció  de  control  per  tal  de  conèixer  el  grau  de  compliment  dels  acords  i  obligacions 
continguts en el conveni marc de col·laboració entre el Consell Insular d'Eivissa i l'Ajuntament 
d'Eivissa i quins passos s'han donat en els últims dos mesos i mig amb vista a la posada en 
funcionament de l'Estació d'Autobusos en el  complex anomenat 'Centre de Transferència 
Intermodal i de serveis'.

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

Sgt. Virginia Marí Rennesson”

Intervencions:

Sr.  Molina: Hi  ha una altra moció de control  del  grup EPIC relacionada amb el  CETIS, 
demana només fer un debat de les dues mocions.

Sr. Villalonga: A la seua moció planteja una sèrie de qüestions, si ara en la seua intervenció 
els hi contesten i es dona per satisfet, no tendrà cap inconvenient en què no es debati l’altra 
moció.

Sr. Tur Ripoll: Algunes de les qüestions ja s’han contestat durant el Ple, però els agradaria 
que concretessin més quins passos han fet aquests dos mesos, que queda pendent i quin 
temps poden tardar a executar-ho, per no tornar a donar esperances que s’obri i al final no 
s’obri.

A continuació el Sr. Villalonga procedeix a la lectura de la moció.

Sr.  Molina: S’alegra  que  hagin  presentat  aquesta  moció,  perquè  creu  que  toca  que  la 
ciutadania conegui quina és la situació, i donar explicacions del que s’ha fet i del que no s’ha 
aconseguit, i fer una valoració política de quina és la situació actual del CETIS, que no és,  
evidentment, la que els agradaria.
Fa uns mesos aquest govern va arribar a un acord amb el Consell Insular, que enumerava 
una sèrie d’actuacions que tenia que desenvolupar l’Ajuntament, i unes altres que tenia que 
desenvolupar el Consell, perquè poguessin anar resolvent temes concrets i es pogués obrir 
l’estació d’autobusos.
El problema de l’obertura del CETIS, quan als aspectes de seguretat que els hi preocupava 
molt, era principalment en el canvi de sentit de la circulació de l’interior del CETIS, i vinculat 
en el futur a la possible obertura d’una segona rampa d’accés. Una vegada consensuat el 
canvi de sentit va començar el debat tècnic, de com s’havia d’efectuar aquest canvi de sentit i 
que implicava per a l’estació.
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El més difícil ha set determinar el disseny interior exacte de l’estació. Es redueix el nombre 
de dàrsenes de 14 a 12, quant hi havia algunes propostes que les reduïen a 10, la qual cosa 
hauria tengut una sèrie de conseqüències sobre l’explotació tècnica o pràctica, o operativa i 
econòmica de l’estació.
S’introdueixen canvis en la tecnologia de transport. El CETIS ja fa més de 10 anys que està 
dissenyat, i a l’interí han començat a funcionar a l’Illa autobusos de major longitud, pareixia 
convenient que el CETIS estigués preparat perquè quant aquests autobusos fossin comuns, 
també poguessin entrar a l’estació.
Hi ha un tercer aspecte que també condicionava la inversió que s’havia de fer actual, que era 
on s’ubicava la sala d’espera dels passatgers, que el Consell entén que té que existir.
Aquests temes els han retardat molt més del que pensava l’equip de govern, i es troben en 
aquesta situació. Reconeixen que han pecat d’optimistes i humilment demanen disculpes, i 
l’estació no podrà estar a principi de temporada que era quan volien que estàs.
Hi ha hagut quatre dissenys diferents d’estació que han valorat els tècnics, fins que s’ha 
consensuat amb un disseny, del qual ara estan esperant rebre el projecte constructiu per 
donar-li la llicència d’obra.
En el conveni hi havia més temes que el tècnic. I estaven els temes de les tarifes i   del  
reglament de funcionament de l’estació. S’ha treballat en el  tema de les tarifes, hi ha un 
estudi  econòmic  que  s’està  acabant,  que  es  podria  haver  acabat,  però  no  feia  falta 
pressionar per tenir aquest estudi acabat, quant altres temes no s’estaven acabant.
Exactament igual  que amb el  tema del  reglament,  que hi  han estat  treballant  tècnics de 
mobilitat  de la casa,  tècnics de mobilitat  del  Consell  i  persones de la concessionària.  El  
treball ha set bàsicament la incorporació de molts dels suggeriments que varen fer, en el seu 
moment, les companyes explotadores de les línies d’autobusos. Està pendent d’una reunió 
que es produirà la setmana que ve, que té a veure amb règim sancionador. També s’hauria 
pogut aprovar en aquest Ple si s’hagués pressionat més, i no s’ha pressionat en coherència 
amb el desenvolupament de la resta d’actuacions relacionades amb l’obertura de l’estació.
El  Consell  ha  de  tenir  fet  un  estudi  de  mobilitat,  que  és  el  que  determinarà  com  s’ha 
d’explotar l’estació.
És raonable que s’hagin reunit amb l’empresa explotadora del CETIS, perquè les decisions 
que es prenen condicionen moltes coses en relació amb l’explotació del CETIS. Exactament 
igual que la Consellera s’ha reunit amb les empreses explotadores de les línies d’autobusos, 
perquè són part implicada i és lògic que sàpiguen com va el tema. Igual que, abans d’aprovar 
el reglament de l’estació, es reuniran amb les companyies d’autobusos per compartir amb 
elles  el  reglament  d’operativa  de  l’estació,  perquè  es  veuran  implicades  amb  aquest 
reglament.
S’ha determinat un full de ruta, hi ha una comissió de seguiment del conveni que, per una 
qüestió de seguretat política, convé es mostri d’acord amb les decisions que després tendran 
una rellevància jurídica. És a dir, segurament no tendria sentit, encara que sigui competència 
de l’Ajuntament elaborar el reglament de l’estació, ique el Consell Insular no estès d’acord 
amb aquest  reglament.  De fet  s’està  redactant  amb tècnics del  Consell.  Quan estigui  el 
reglament, la comissió de seguiment el donarà per bo i serà aquest plenari el que l’aprovarà, 
i  en  aquest  moment  tendrà  rellevància  jurídica,  però  per  evitar  possibles  discrepàncies 
futures, litigis, pareix raonable que l’altra administració implicada en el desenvolupament de 
l’operativa de l’estació, doni el seu vistiplau a aquest reglament. L’acord de la comissió de 
seguiment  no tendrà  rellevància jurídica,  però  donarà seguretat  jurídica i  política,  perquè 
quant l’Ajuntament aprovi el reglament sàpiguen que, qui principalment s’ha mostrat oposat a 
altres decisions en el passat relacionades amb el CETIS, no es mostrarà oposat.
A la pregunta del Sr. Villalonga: se si obrirà amb una única rampa de entrada/sortida que no 
permet el pas simultani de vehicles? La resposta és sí, però és que la pregunta està mal 
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formulada, el Sr. Villalonga té un estudi que li  han passat que el firma un senyor que és 
Catedràtic  de  Transports  en  la  Universitat  Politècnica  de  Madrid,  Director  del  Centre 
d’Investigació de Transport, i una Doctora en Dret Professora de Transport en la Universitat 
Politècnica de Madrid. El Sr. Villalonga sap d’autobusos? perquè jo no, però aquest senyor 
és Catedràtic d’això, i ha fet proves operatives de la rampa actual per la qual passaren dos 
autobusos simultàniament.
A la  pregunta  del  Sr.  Villalonga  relativa  a  si  aquesta  entrada/sortida  atorga  al  CETIS la 
consideració d’estació d’autobusos?
Llegeix literalment les conclusions d’aquest estudi: 
“Las instalaciones construidas para la estación de autobuses CETIS, cumplen en su estado y  
configuración existentes en el  momento de redactar el  presente informe, cumplen con la  
normativa vigente, no se puede concluir en definitiva que, la existencia de un único acceso  
de entrada y salida de vehículos, vaya en contra de la letra de la ley y menos aún en su  
espíritu.”  Aquest  informe està acompanyat de nombrosos exemples d’estació d’autobusos 
amb una sola entrada i sortida.
Sr. Villalonga, creu que el tècnic d’aquesta casa que dona la llicència d’instal·lació al CETIS, 
ha incomplert alguna llei conscientment? Ni conscient ni insconscientment. El Sr. Villalonga 
fa un judici valoratiu que l’accepta com a tal, que creu que les estacions d’autobusos haurien 
de tenir dues entrades i sortide”, i li pareix molt bé és una opinió molt respectable, però sí fa  
un judici afirmatiu, “que les estacions d’autobusos han de tenir una entrada separada de la 
sortida”, no l’accepta. És distingir entre informació i opinió. La seua opinió és molt vàlida, és 
personal i la respecta, la informació no és la que diu. En cap llei d’aquest país diu que les 
estacions  d’autobusos  hagin  de  tenir  dues  entrades,  pot  ser  que  sigui  millor  i  que  ho 
preferissin, però no és obligatori legalment. Demana al Sr. Villalonga que reformuli aquesta 
pregunta o que la retiri, o que accepti la realitat.
A la pregunta: En el supòsit que s’obri amb la rampa actual i es produeixin danys a usuaris i/o 
elements de transport. Qui serà el responsable d’això?
Entén que l’estació d’autobusos tendrà una assegurança de responsabilitat civil, que creu 
que forma part del que qualsevol empresa té obligatòriament regulat per la llei.
A la pregunta: Quina és la previsió d’obertura?
Li agradaria pensar que pot ser el setembre o l’octubre, però prefereix no comprometre’s 
amb una data, perquè tal vegada tornaria a pecar d’optimista. El que sí que pot afirmar és 
que la veuran funcionant una altra vegada, com ja va estar funcionant quatre mesos i mig.
A la pregunta: Quina administració i en base a quina documentació, té previst dictar l’obertura 
de l’estació i l’ús de la mateixa?
Aquesta administració ja va decretar l’ús i l’obertura de l’estació, un jutge va dir que aquesta 
administració no era la competent per a això, ja que el titular de les línies de transport era el  
Consell Insular.És responsabilitat del Consell, mentre un jutge no digui el contrari, ordenar el 
trasllat de les línies d’autobusos al CETIS.
A la pregunta: Relació dels plets existents fins a la data, indicant el seu número, la qüestió  
que tracta i el seu estat judicial.
Això ja ho han tractat aquí.  Hi ha un procediment que n’acumula varis,  sobre l’entrada a 
l’estació que està suspès. P.O. 92/2013 de tarifes per a l’ús de l’estació, que es va fallar a 
favor de l’Ajuntament i està en procés de recurs per part dels que han perdut el contenciós. 
El de la revisió d’ofici que està suspès també, perquè així ho han instat les parts. Hi ha un 
recurs econòmic pel lucre cessant de l’ús de l’estació que impulsa el concessionari, aquest 
no està suspès però confien en què es pugui arribar a un acord en un futur pròxim.
A la pregunta: Perquè han sol·licitat  la suspensió dels plets,  en quant que en el  conveni 
s’indica el desistiment dels mateixos?
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Les  parts  han  pactat  la  suspensió  perquè  creuen  que  arribaran  a  un  acord.  Quant  es 
materialitzi l’acord, que serà en breu, veuran com el Consell Insular decreta l’obertura de 
l’estació,  l’Ajuntament  retirarà  l’ordre  d’obertura  de  l’estació,  i  el  Consell  Insular  retirarà 
aquest contenciós. El contenciós que es va guanyar és el que varen instar les companyies 
d’autobusos, el Consell Insular té un contenciós contra les tarifes, es canviaran les tarifes, ja 
no hi haurà substància per a aquest contenciós i el Consell el retirarà. Mentrestant el Consell 
i l’Ajuntament s’han posat d’acord per demanar als tribunals que suspenguin, que en el seu 
moment la part que insta el contenciós el retirarà.
A la pregunta: En les distintes actuacions que han efectuat els tècnics del Consell Insular en 
els distints plets, des de l’inici dels mateixos fins ara, han continuat amb els mateixos criteris 
plantejats en relació als nombrosos defectes detectats tant a nivell jurídic com de seguretat i 
mobilitat, o a causa del conveni han canviat dits criteris?
Ho  tendrà  que  preguntar  als  tècnics  del  Consell  Insular.  Ja  té  problemes  per  entendre 
algunes de les coses que es fan en aquesta casa perquè són molt complexes, i no entén que 
fan els tècnics d’una altra casa diferent. No li sap respondre a aquesta pregunta, li val amb 
els documents finals, és a dir, quant vegi que el Consell Insular ordeni el trasllat de les línies  
d’autobús al CETIS, estarà content independentment de què els tècnics hagin canviat o no el 
seu criteri.
A la pregunta: Quant té previst aquest equip de govern aclarir les nombroses irregularitats 
denunciades  reiteradament  per  aquest  regidor  en  relació  a  la  tramitació,  adjudicació  i 
construcció del CETIS?
Aquest  govern  no  reconeix  irregularitats.  El  Sr.  Villalonga  trobava  irregularitats  en  el 
procediment d’aprovació de tarifes, que un Jutjat Contenciós ha dit que estaven ben fetes, 
amb la qual cosa aquestes trenta-nou irregularitats, tal vegada són ara trenta-vuit, o trenta o 
vint-i-tres.
Espera  haver  contestat  al  que preguntava el  Sr.  Tur  Ripoll  de manera genèrica,  i  haver 
contestat de manera específica al que preguntava el Sr. Villalonga amb la seua moció.

Sr. Tur Ripoll: En el fons la pregunta que feien és sí ja tenen un projecte d’execució en 
marxa, els termes segons volum de pressupost de contractació són determinats, si diu que ja 
s’estan executant pot valorar quant s’obrirà.

Sr. Villalonga: Agraeix l’extensa contestació. Sobre que seria difícil obrir, és una cosa que ja 
havien  avisat  reiteradament,  en  aquesta  legislatura  i  a  l’anterior.  No  creu  que  pequin 
d’optimistes i pequen de crear una expectativa que no s’ha complert, com era d’esperar.
Li agradaria que en el segon torn entri més en la part judicial, perquè com que no té accés a 
aquesta informació jurídica vol saber exactament, els plets que hi ha i quina és la situació 
jurídica  de  cadascun  d’ells.  No  entén  perquè  a  l’acord  parlen  de  desistiment  i  després 
demanen la suspensió.
L’equip de govern reconeix que han de fer obres, per raons de seguretat, a una estació que 
és nova, unes obres que sempre en negaren a reconèixer, per la qual cosa quant es va obrir,  
els quatre mesos l’estació era insegura.
El Sr. Molina parla de dotze dàrsenes, inicialment eren setze. Si al dissenyar l’estació, tal 
vegada si no s’hagués aprofitat també l’espai per fer pàrkings, l’estació tendria la mida que 
hauria hagut de tenir des del principi.
És retiraran els ventiladors que hi ha en el sostre, perquè puguin circular vehicles de dos 
plantes?
En relació a les irregularitats n’hi moltes plantejades, per exemple, es va atorgar la concessió 
a una empresa que no es va presentar al concurs. No començarà ara a relatar irregularitats, 
això ja ho han parlat, però estaria bé que de tant en tant n’aclarissin alguna.
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El  Sr.  Molina,  en  relació  a  l’entrada  i  la  sortida,  parla  d’un  informe  privat.  Llegeix  una 
contestació oficial del Subdirector General d’Ordenació i Normativa de Transport Terrestre 
que  diu:  “  El  artículo  184.1.a  del  ROT  establece  expresamente:  “1. Para  alcanzar  tal  
consideración a efectos de la  ordenación del  transporte,  las estaciones de transporte de  
viajeros deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) Contar con accesos, para entradas y salidas de los vehículos, configurados de modo que  
no produzcan interferencias entre los mismos ni alteraciones sensibles en la capacidad de  
circulación normal por las vías colindantes.”
Aquest senyor que és el redactor d’aquesta llei, a preguntes del Consell sobre si és estació o 
no diu: “De acuerdo con este precepto parece razonable entender que para que la estación  
de transporte sea considerada como tal, es necesario que disponga de doble acceso de tal  
forma que la entrada y salida de autobuses se produzca de forma diferenciada, y en su caso  
simultanea.”, cosa que no es produeix actualment. Això és el que diu oficialment el Ministeri.
Si s’obri l’estació només amb una entrada/sortida que opera un vehicle a la vegada, si passa 
alguna cosa tal vegada no sigui responsable només l’assegurança.
Li agraeix el seu to i les seues explicacions. Demana que li expliqui plet a plet quina és la 
situació jurídica. També si quan firmaren l’acord ja havien parlat o no amb les empreses, que 
també estan personades jurídicament.
Ha parlat de que s’havien agrupat els plets, i li agradaria saber que significa això, qui està 
personat en cada plet.
Creu que és molt important saber que fan els tècnics del Consell,  perquè si fins el març 
passat han dit  que jurídicament no era correcte el procediment de la concessió, i  ara ho 
segueixen dient, per un acord polític no canviaran una qüestió jurídica.

Sr. Molina: Estan esperant rebre el projecte de construcció. A l’acord sobre el disseny últim 
de l’estació s’hi va arribar fa una setmana i mitja, i en aquest projecte és on estaran fixats els 
terminis d’execució. Quant el tenguin els hi dirà quin és el termini estimat de construcció de 
l’obra.
En relació als Plets: P.O. 89/2013 que està acumulat amb el 93/2013, relacionat amb l’ordre 
d’entrada a l’estació, són dos plets diferents que el Jutjat Contenciós reuneix en un perquè 
tractaran de la mateixa matèria. L’objecte recorregut és el Decret d’Alcaldia de data 5 de juny 
de 2013,  està  en el  Contenciós núm.  1 de Palma.  Està suspès,  vol  dir  que el  Jutjat  no 
prendrà cap mesura més enllà de les que ja ha pres en aquest moment, ni s’ha demanat a 
les parts res que ja no se’ls hi hagués demanat fins aquest moment.
P.O. 92/2013 per tarifes d’ús de l’estació en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Palma. L’objecte recorregut és l’acord de Ple de 28 de febrer de 2013, pel qual s’aproven les 
tarifes de l’estació de viatgers ubicat en el complexa denominat CETIS. Aquest contenciós 
està  suspès,  igual  que  l’anterior.  Aquest  està  instat  pel  Consell  Insular  d’Eivissa  contra 
l’Ajuntament, i ambdues parts han acordat suspendre’l, i així ho ha acceptat el Tribunal.
P.O. 177/2013 revisió d’ofici de la concessió en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Palma. L’objecte recorregut és l’acord de Ple de 5 de desembre de 2013, en virtut del qual  
s’acorda  inadmetre  a  tràmit  la  sol·licitud  de  revisió  d’ofici  de  la  concessió,  formulat  pel 
Consell Insular d’Eivissa. Aquest procediment es troba suspès com els anteriors.
Com ja ha dit anteriorment el recurs que, en el seu moment, varen interposar dos empreses 
particulars, Voramar el Gaucho i Autobusos San Antonio, contra el procediment d’aprovació 
de  les  tarifes,  està  fallat  pel  Jutjat  Contenciós  a  favor  d’aquest  l’Ajuntament,  dient  que 
l’Ajuntament va fer bé l’aprovació de tarifes. Està en fase d’apel·lació.
No hi  ha ningú que s’hagi  retirat  fins aquest  moment,  per ara hi  ha un fallo favorable a 
l’Ajuntament.
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Creu que li ha contestat clarament el tema dels plets, si vol alguna informació més li faci 
arribar i intentarà explicar-li.
Aquesta casa a la legislatura anterior, però segurament ho hauria fet igual aquest equip de 
govern, va donar una llicència d’activitat a l’estació. Això vol dir que per als tècnics d’aquesta 
casa, que són els que importen, l’estació compleix el que ha complir.
El Consell que és una altra administració vinculada a l’explotació de les línies d’autobusos 
interurbans, creu que hi té que haver una sèrie de coses a més del que ja té, aquesta casa 
ho entén com a millores i  no entén que abans fos insegura l’estació, perquè sinó l’enginyer 
de l’Ajuntament no hauria informat favorablement l’obertura. Com a tals millores,  aquesta 
casa  accepta  realitzar-les,  amb  l’objectiu  d’eliminar  els  litigis  que  hi  ha  sobre  aquest 
assumpte, i aquestes millores es desenvoluparan.
El Sr. Villalonga fa una lectura interessada d’un escrit, en el qual en cap banda parla de què 
hi hagi d’haver una o dues entrades, hi té que haver accessos d’entrada i sortida simultanis.  
El dia 12 de març de 2012, es varen produir una sèrie de proves operatives de l’estació. 
Llegirà  textualment  el  resultat  d’aquestes  proves,  que  obren  en  possessió  dels  tècnics 
d’aquesta casa, i que són matèria sobre la qual es prenen decisions: “El autobús 2 sale de la  
dársena 4 sin complicación alguna, utilizando el vial de servicio interno de la estación. Tras  
dar la vuelta por la estación se para en el stop de la salida hasta que el semáforo se pone  
verde.  A continuación arranca y sube por la  rampa de salida,  con rapidez se cruza,  sin  
necesidad de realizar ningún tipo de maniobra adicional, con el autobús estacionado en la  
mitad superior de la rampa y continua su marcha hacia el vial de acceso a la vía E-10. La  
maniobra  se  realiza  con  rapidez  observándose  la  perfecta  maniobrabilidad  de  los  
autobuses.”
Això no és teoria. Això ho té el Sr. Villalonga li va passar per correu electrònic, i segur que ho 
ha llegit.
Segueix: “El autobús 1 estacionado en la mitad superior de la rampa, se adelanta hasta la  
curva de acceso a la estación, justo al final de la rampa, indicándose a su conductor dejarlo  
parado en este punto. El autobús 2 llega de nuevo a la entrada de la rampa, se abre la  
barrera al leer su matrícula el visor y no haber ningún autobús en la salida con el semáforo  
en verde, entra de nuevo y adelanta olgadamente al autobús 1 estacionado al final de la  
rampa. El adelantamiento por parte del autobús 2, en este punto de la rampa, se realiza sin  
dificultad, durante el adelantamiento se observa que queda espacio entre ambos autobuses 
para maniobrar sin dificultad.”
Això no és teoria, no és una llei, és un autobús que avança a un altre autobús a la rampa. 
Per la qual cosa el que ha llegit el Sr. Villalonga es compleix, potser podria ser millor amb 
una segona rampa, però assumeixi que es compleix la llei.
Es nega a parlar per boca dels tècnics o dels responsables polítics del Consell, seria exercir 
una competència que no és seua i seria completament improcedent.

7.2.- Moció del Grup Municipal Popular, de control, sobre el funcionament de la Unitat de 
Responsabilitat Patrimonial de l'Ajuntament d'Eivissa.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ DE CONTROL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE 
L'AJUNTAMENT D'EIVISSA SOBRE EL FUNCIONAMENT DE LA UNITAT DE 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L'AJUNTAMENT 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 
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Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per 
al seu debat la següent MOCIÓ DE CONTROL

La responsabilitat patrimonial de l'Administració és una exigència en tant que el ciutadà ha 
de  ser  rescabalat  dels  danys  patrimonials  que  pateixin  per  acció  o  omissió  de  les 
Administracions Públiques.

Quan una persona física o jurídica causa un dany a un altre ja sigui intencionadament, per 
error  o  simplement  pel  desenvolupament  normal  de l'activitat  que realitza  o  pels  serveis 
públics o privats que presta, neix una responsabilitat a càrrec de qui ha causat aquest dany, 
consistent en una obligació de reparació, de compensació econòmica, per intentar tornar les 
coses al seu estat anterior a aquest mal.

Aquesta  obligació  de  reparació  pels  organismes  i  institucions  públiques  es  s'anomena 
responsabilitat patrimonial de l'Administració, o més aviat de les Administracions Públiques 
(Administració General de l'Estat, de les Comunitats autònomes, l'Administració local, així 
com les entitats de Dret Públic amb personalitat jurídica pròpia que depenguin de qualsevol 
de les Administracions Públiques).

La responsabilitat de les administracions públiques, en el  nostre ordenament jurídic,  té la 
seva base no només en el principi genèric de la tutela efectiva que en l'exercici dels drets i 
interessos legítims ve reconegut en l'art. 24, CE sinó també, en l'art. 106.2, CE en disposar 
que els particulars, en els termes que estableix la Llei, tindran dret a ser indemnitzats per tota 
lesió que sofreixin en qualssevol dels seus béns i drets, llevat dels casos de força major, 
sempre que sigui conseqüència del funcionament dels serveis.

També la legislació administrativa atribueix responsabilitat a les Administracions Públiques 
per tota lesió que pateixin els usuaris en els seus béns o drets -sempre que aquest dany hagi 
estat provocat pel funcionament dels serveis públics, ja sigui aquest funcionament normal o 
anormalment i reconeix un dret a indemnització.

Així, l'article 139.1 LRJAPPAC estableix el següent: 

“Els  particulars  tindran  dret  a  ser  indemnitzats  per  les  Administracions  públiques 
corresponents, de tota lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, llevat 
dels casos de força major, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament 
normal o anormal dels serveis públics”.

El funcionament d'aquest servei a l'Ajuntament d'Eivissa havia estat fins ara òptim, resolent 
en  temps  totes  les  sol·licituds  d'aquells  veïns  del  municipi  que haguessin  decidit  exercir 
l'acció de responsabilitat  patrimonial.  No obstant  això,  en els  últims mesos,  la  tramitació 
d'expedients està patint un considerable retard que està ocasionant molèsties i perjudicis als 
administrats.

La més greu d'aquestes conseqüències és que alguns veïns s'han vist obligats a acudir als 
tribunals pel silenci de l'administració, el que ha originat indefensió a l'administrat i l'obligació 
de fer despeses addicionals per fer front a la contractació d'advocat i procurador per resoldre 
un assumpte que podia solucionar-se a l'Ajuntament.
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La  decisió  de  l'equip  de  Govern  de  reassignar  els  serveis  jurídics  d'aquesta  unitat  al 
departament de Contractació -des que la plaça de lletrat de Contractació va quedar vacant- 
pot estar en l'origen d'aquests retards. Aquesta situació es solucionarà ara un cop resolta la 
convocatòria  per  a  cobrir  mitjançant  concurs-oposició  lliure  l'esmentada  plaça  vacant  de 
lletrat de Contractació.

Esperant la ràpida resolució d'aquestes incidències, el Grup Municipal del Partit Popular de la 
Ciutat d'Eivissa, presenta aquesta moció de control per tal de conèixer quines conseqüències 
ha tingut aquesta situació per als veïns d'Eivissa i, entre altres, les següents dades:

- Si s'han quantificat les queixes per les incidències del servei per part de l'equip de Govern.

- Si s'ha donat complida resposta a les mateixes per part de l'equip de Govern.

- Si aquest servei ha recuperat a dia d'avui el seu funcionament i ritme normal i/o quan està 
previst que el recuperi.

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

Sgt. Virginia Marí Rennesson”

Intervencions:

Sra. Fajarnés: El  funcionament del  servei  de Responsabilitat  Patrimonial  de l’Ajuntament 
havia  estat  fins  ara  òptim,  resolvent  en temps totes les sol·licituds  d’aquells  vesins  dels 
municipi que haguessin decidit exercir l’acció de responsabilitat patrimonial. No obstant això, 
en els últims mesos la tramitació d’expedients està patint un considerable retard, que està 
ocasionant molèsties i perjudicis als administrats. La més greu d’aquestes conseqüències és 
que alguns vesins s’han vist obligats a acudir als tribunals pel silenci de l’administració, el 
que originat indefensió i l’obligació de fer despeses addicionals per fer front a la contractació 
d’advocat  i  procurador,  per resoldre un assumpte que normalment  es podia solucionar a 
l’Ajuntament.
En  la  decisió  de  l’equip  de govern  de reassignar  els  serveis  jurídics  d’aquesta  unitat  al 
departament  de Contractació,  pot  estar  l’origen d’aquest  retard.  Aquesta situació,  com ja 
saben, se solucionarà ara una vegada resolta la convocatòria per cobrir l’esmentada plaça 
vacant del Lletrat de Contractació.
Per  això,  el  Partit  Popular,  vol  saber  si  tenen  quantificades  el  nombre  de  queixes 
presentades, si se’ls hi ha donat resposta i si el servei està funcionant a ple rendiment.

Sr. Molina: Hi ha moments en els quals s’han de prendre decisions amb els instruments que 
es tenen. En aquest cas el govern es va trobar en què una lletrada de la casa va decidir 
emprendre una carrera professional diferent i se’n va anar. Una lletrada que feia un excel·lent 
treball a l’àrea de Contractació. Contractació és un poc el cor de l’activitat municipal, perquè 
s’ha  de  contractar  des  de  l’asfaltat  d’un  carrer  fins  el  dipòsit  municipal  de  vehicles, 
informadors turístics,  etc.,  i  és impossible parar contractació, per tant  varen haver de fer 
algun tipus de sacrifici, perquè no hi havia borsí de lletrats.
Treure un borsí de lletrats no és una tasca immediata, per desgracia, però efectivament estan 
prop de la finalització d’aquest procés, i compten a les properes setmanes en incorporar dos 
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lletrats, perquè es puguin fer càrrec d’aquesta i altres funcions en les quals s’estan treballant 
en precari.
Des de què la lletrada, que estava ocupant responsabilitat patrimonial, va ser traslladada a 
contractació,  han  entrat  33  reclamacions  de  responsabilitat  patrimonial,  de  les  que  una 
d’elles ha entrat a la via contenciosa.
Reclamacions per escrit n’hi ha 4, una de les quals és la que ha derivat en el contenciós. 
Evidentment, es donaran les explicacions que toquen a les persones que entenen que el seu 
dret s’ha vist en detriment per l’acció de l’Ajuntament. Per a les qüestions més urgents o que 
tenen a veure amb reclamacions o situacions judicials, se segueix mantenint l’activitat, però 
també ha de reconèixer que l’àrea aquesta no funciona com deuria, i esperen que en breus 
dates es pugui assignar a una persona, perquè alliberi aquesta situació actual d’embús.

Sra. Fajarnés: Han respost a les 4 reclamacions que han entrat? Han acudit a ells varis 
ciutadans del municipi que han hagut d’anar als tribunals, degut a què l’Ajuntament no els hi 
ha donat resposta. Entén que a l’Ajuntament hi ha prioritats, i la contractació pública és una 
de  les  més  importants.  Entén  que  la  lletrada  de  Responsabilitat  Patrimonial  hagués  de 
passar a Contractació, no discrepa de la decisió que varen prendre, únicament diu que no ho 
deixin de costat i que segueixin treballant en això.

Sr. Molina: La Sra. Fajarnés anava a dir que posin més personal, perquè és lo seu. L’anima 
a què si fan un augment de la plantilla de l’Ajuntament votin-la a favor, perquè la casa s’ho  
pet permetre. Genera recursos més que suficients per incrementar selectivament, i en punts 
crítics, la plantilla d’aquest l’Ajuntament.

Sr.  Minchiotti: La  situació  crítica  en la  qual  ha derivat  la  gestió  de personal  en aquest 
Ajuntament,  és  per  la  incapacitat  i  incompetència  d’encaixar,  amb  les  lleis  actuals, 
l’optimització de la plantilla.

7.3.- Moció del Grup Municipal EPIC, de control, sobre el CETIS.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz 

del Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza, 

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

el Orden del Día del próximo Pleno.

MOCIÓN DE CONTROL SOBRE EL CETIS.

Esta  moción  pretende  conocer  diversos  aspectos  sobre  el  CETIS  y  su  posible 
apertura, entre otros:

 ¿Por qué a fecha de hoy no se ha abierto el CETIS?, en cuanto estaba 
prevista la apertura antes del inicio del verano.
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 ¿Qué acciones han realizado para que se produzca dicha apertura desde 
la firma del convenio hasta ahora?

 ¿Con qué empresas se han reunido desde la firma del convenio? 

 ¿Dado que el acuerdo marco firmado entre las dos administraciones es 
político, careciendo por tanto de implicaciones jurídicas, ¿tendrán validez 
los acuerdos y acciones que efectúe la comisión de seguimiento creada en 
base a dicho acuerdo?

 ¿Van a abrir  con una única rampa de entrada/salida que no permite el 
paso simultáneo de vehículos? 

 ¿Esta  entrada/salida  otorga  al  CETIS  la  consideración  de  estación  de 
autobuses?

 En el supuesto que se abra con la rampa actual y se produzcan daños a 
usuarios y/o elementos de transporte ¿Quién se hará responsable de ello?

 ¿Cuál es la previsión de apertura?

 ¿Qué administración y en base a que documentación, tiene previsto dictar 
la apertura de la estación y el uso de la misma?

 Relación de los pleitos existentes hasta la fecha, indicando su número, la 
cuestión que trata y su estado judicial.

 ¿Por qué han solicitado la suspensión de los pleitos, en cuanto que en el 
convenio se indica el desistimiento de los mismos?

 En las distintas actuaciones que han efectuado los técnicos del Consell 
Insular en los distintos pleitos, desde el inicio de los mismos hasta ahora, 
¿han continuado con los mismos criterios planteados en relación a las 
numerosos defectos detectados tanto a nivel jurídico como de seguridad y 
movilidad, o a causa del convenio han cambiado dichos criterios?

 ¿Cuando tiene previsto  este equipo de gobierno aclarar las numerosas 
irregularidades denunciadas reiteradamente por este concejal en relación 
a la tramitación, adjudicación y construcción del CETIS?

Eivissa, a 24 de Junio de 2016.

Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr. Ruiz: Sr. Villalonga retira aquesta moció?

Sr. Villalonga: No. Farà una valoració ràpida.
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Vol comentar al Sr. Molina que a l’informe dels tècnics del Consell de 24 de juny de 2013. El 
Consell té tècnics especialitzats en transport i aquest Ajuntament no, perquè no té aquesta 
competència. El tècnic del Consell valora el tema de les dues rampes, o una rampa d’entrada 
i sortida, i diu que: “El que si es qüestiona és l’existència d’un únic accés no practicable  
simultàniament. Aquest fet, entre d’altres, impedeix que puguin entrar i sortir autobusos sin  
necessitat  de  què  un  sistema  amb  semàfor,  o  la  intervenció  directa  del  cap  d’estació,  
considerant per tant un mode manual, determini la prioritat de pas i elimini la interferència. La  
interferència és màxima, donat que el moviment és o d’entrada o sortida en cada sentit, i  
impedeix la realització de l’altre.”
La documentació oficial, tant del Consell com del Ministeri, el que diu és que l’estació no serà 
estació si no té una entrada i sortida simultània. Vol que consti en acta la preocupació del seu 
grup, en relació a l’ús d’aquesta rampa, i considera que només es podrà obrir l’estació, a part 
de consideracions jurídiques, quan tengui una entrada i sortida simultànies.

Sr. Molina: Serà molt ràpid; Creu que ja ha contat tot el que tenia que contar. Qui estigui 
interessat en aquest informe està a la seua disposició. Com aquest hi ha 27 informes més,  
creu que ja tenen prous informes, el que s’ha de tenir és voluntat d’arreglar les coses.
No ha dit que el CETIS sigui la millor estació d’autobusos del mon, però és la millor que 
tenen. Sí qui té la competència per decretar el seu ús ho decreta la usaran, sinó n’hauran de 
construir una altra.

Sr. Villalonga: Aquesta estació ja l’han pagat i ha sortit molt cara.

Sr. Molina: El que ha costat l’estació ho sabran quant es completi un estudi que s’està fent 
del cost de l’estació, i de l’activitat econòmica que ha estat vinculada a l’estació.
El Sr. Villalonga té una impressió i la converteix en realitat, i a vegades s’equivoca,i  igual es 
torna a equivocar ara.

7.4.- Moció del Grup Municipal Popular, de control, sobre mesures addicionals per millorar la 
seguretat del municipi i garantir el compliment de les ordenances durant la temporada estival.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ DE CONTROL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE 
L'AJUNTAMENT D'EIVISSA SOBRE MESURES ADDICIONALS PER MILLORAR LA 

SEGURETAT DEL MUNICIPI I GARANTIR EL COMPLIMENT DE LES
ORDENANCES DURANT LA TEMPORADA ESTIVAL

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

Són molts els ajuntaments de municipis turístics que, amb l'arribada de l'estiu i l'increment de 
població, posen en marxa plans i mesures especials amb l'objectiu de vetllar per l'estricte 
compliment de totes les ordenances i,  especialment,  aquelles que garanteixen una millor 
convivència i seguretat.

A  Eivissa,  l'Entitat  Pública  Empresarial  AENA descriu  un  estiu  de  ple:  8,1  milions  de 
passatgers programats a l'aeroport,  un increment del  17,3%, encara més gran que el  de 
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Mallorca.  I no només els turistes, sinó que també una part de la població resident canvia els 
seus hàbits a l'estiu amb més temps per a activitats d'oci al carrer.

És cert que per al compliment de les normes de convivència mai hauria d'haver temporada 
baixa, però també és veritat que durant els mesos d'estiu el control del compliment de les 
ordenances resulta  més complicat,  per  la  qual  cosa  es fa  necessari  estudiar  i  posar  en 
pràctica plans i mesures addicionals per part de l'Ajuntament.

Per tot això, el  Grup Municipal del Partit  Popular de la Ciutat d'Eivissa presenta aquesta 
moció  de  control  per  tal  de  conèixer  si  l'equip  de  govern  ha  previst  adoptar  mesures 
addicionals per millorar la convivència i la seguretat al municipi durant l'estiu, incentivar la 
protecció i el respecte de l'entorn urbà i el compliment estricte de totes i cadascuna de les 
ordenances municipals. En concret es demana quines mesures addicionals per a l'estiu s'ha 
previst adoptar per part de l'equip de Govern en les següents matèries:

- Trànsit i Circulació.
- Seguretat Ciutadana.
- Compliment de les ordenances municipals i, especialment, la relativa a la de 'Protecció del 
Medi  Ambient  i  la  Salut  enfront  de  la  Contaminació  Acústica',  així  com  aquelles  que 
prohibeixen altres aspectes com la venda ambulant o els agents de publicitat dinàmica oral.

En Eivissa, 27 de juny de 2016
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

Sgt. Virginia Marí Rennesson”

Intervencions:

Sr. Garriz: És per tots coneguda l’estacionalitat que sofreixen, de fet les previsions que fa 
AENA per a aquest any s’incrementaria el pas per l’aeroport dels 6 milions actuals a quasi 8 
milions  de  passatgers.  Per  això  el  grup  municipal  Popular  planteja  aquesta  moció,  per 
conèixer i sol·licitar quines mesures addicionals es tenen previstes per a aquest estiu: en 
trànsit  i  circulació,  en seguretat  ciutadana, i  especialment,  en tot  el  que té a veure amb 
contaminació acústica, venda ambulant i l’acció dels tiqueters. Tots aquests elements estan 
regulats i en alguns casos prohibits a les pròpies ordenances municipals.

Sra. Torres: La primera mesura que han pres ha set incrementar el nombre de serveis. Per 
al mes de juliol disposaran de 155 torns de servei addicional, a més dels que ja estaven 
previstos. Aquests 155 torns equivalen a tenir 7 policies més al mes.
La policia local no té la competència de seguretat ciutadana, tenen una unitat que podrien dir 
que és una unitat de primera intervenció.
A la  darrera  Junta  Local  de  Seguretat  és  va  acordar  la  creació  d’una  comissió  policial, 
integrada  per  comandaments  de  les  policies  local  i  nacional,  que  des  d’aleshores  es 
reuneixen setmanalment, i s’arriben a actuacions conjuntes.
La unitat se seguretat vial i de trànsit es veurà incrementada en el nombre de serveis, i hi ha 
una ordre expressa de controlar amb més intensitat la zona del Port i adjacents, i zones de 
ses Figueretes i Platja d’en Bossa.
Respecte  al  compliment  de les  ordenances municipals,  remors  i  publicitat  dinàmica,  són 
competències de la unitat de medi ambient, que també es veurà incrementada en nombre de 
personal, i a més han modificat l’horari.
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Sr.  Garriz: En  relació  amb  els  tiqueters  i  amb  la  venda  ambulant,  tenen  alguna  dada 
d’actuacions i d’intervencions que s’hagin estat fent? Quantes actuacions amb els tiqueters 
s’han portat a terme.

Sra. Torres: Té les dades però no les ha portat. Si no ho recorda malament hi ha més de 20 
denuncies per publicitat dinàmica, a les zones de Figueretes i del Port, però si vol les hi pot 
enviar.

7.5.- Moció del Grup Municipal EPIC, de control, sobre les contractacions.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz 

del Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza, 

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

el Orden del Día del próximo Pleno.

MOCIÓN DE CONTROL SOBRE LAS CONTRATACIONES.

Esta  moción  pretende  conocer  diversos  aspectos  sobre  las  contrataciones  que 
efectúa este Ayuntamiento, entre otros:

 ¿Qué contrataciones se están tramitando actualmente?

 ¿En qué estado se encuentra la tramitación de estas contrataciones?

 ¿Qué personal está dedicado a este departamento?

Eivissa, a 26 de Junio de 2016.

Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr. Villalonga: Vol saber que està fent actualment el departament de Contractació.

Sr.  Molina: En licitació, el  que refereix  al  període de presentació d’ofertes i  obertura de 
sobres, es troba en aquest moment:
La compra centralitzada d’impressores per a la policia.
La prestació de serveis del projecte eines de cultura, que està en fase d’obertura d’ofertes 
fins al dia 5 de juliol.
Gestió del servei d’acollida i promoció social per a les persones en risc d’exclusió social, amb 
presentació d’ofertes fins al dia 13 de juliol.
Reposició de la pavimentació asfàltica del carrer Músic Fermí Marí, obertura d’ofertes el dia 5 
de juliol.
Pavimentació asfàltica de la Via Púnica, obertura d’ofertes el dia 5 de juliol.
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Reposició de la pavimentació asfàltica del carrer Vicent Serra Orvay i cantonada amb carrer 
Canàries, obertura d’ofertes el dia 5 de juliol.
Pavimentació asfàltica de la Via Romana, obertura d’ofertes el dia 5 de juliol.
Renovació del Parc Federico García Lorca, obertura d’ofertes el dia 5 de juliol.
Servei de custòdia, seguretat i gestió del dipòsit municipal de vehicles, està pendent de la 
firma de l’informe jurídic, i,
L’adquisició d’una centraleta del CETIS que es va rompre, i s’està comprant mitjançant el 
sistema de compra del portal de la central de compres de l’Estat, que en aquest moment està 
a contractació pendent de l’aprovació de la petició.

En actuacions prèvies, estan informant-se, per part de la Lletrada que està treballant 
a l’àrea de contractació:
Subministrament i instal·lació del mòdul de socorristes i banys públics per a Figueretes.
Execució dels embornals del lineal del Passeig Joan Carles I.
Renovació de la xarxa de sanejament del carrer de La Creu.
El lloguer del local del viver d’empreses.
Renovació de les xarxes de pluvials i fecals del carrer Barcelona.
Contractació del servei d’informació i d’activitats socioculturals per als joves (C19).
El contracte de les oficines d’informació turística.
El servei d’assistència tècnica de llum i so de l’espai cultural de Can Ventosa, que és una 
d’aquestes coses que genera moltes factures amb objecció, i que s’intentarà treure amb una 
sola contractació per un període de temps per evitar que passi això.
Contractació  per  a la  millora  i  ampliació  dels  serveis  de l’àrea de promoció d’autonomia 
personal del departament de benestar social.
Assistència tècnica per a la implantació de la primera fase de la gestió municipal de l’informe 
d’avaluació d’edificis.
Contracte de teleassistència.
El servei de cita prèvia del padró municipal, que és un contracte petit  però que dona un 
servei molt bo, perquè permet que la gent no faci cues en el padró, i,
El subministrament i instal·lació dels silenciadors acústics dels aires condicionats del C19, 
que causen problemes amb alguns vesins pel nivell de remor que generen.
En fase prèvia hi ha molts contractes que resumirà:
Un és el relacionat amb les Festes de la Terra, quant a actuacions musicals.
Redacció del projecte bàsic i d’execució de rehabilitació de la casa de sa Colomina.
Ampliació del sistema de contractació centralitzada de bens i serveis amb la Direcció General 
de Patrimoni, que permetrà agilitzar les compres.
El lloguer d’un local per a centre d’acollida municipal, és realment important.
Millores en la climatització de les dependències municipals de les Torres I i II del complexa 
CETIS, que és una reclamació dels treballadors del CETIS.
L’avantprojecte d’estabilització del penya-segat d’Illa Plana, en col·laboració amb el Govern 
Balear.
El  projecte  de  l’estany  de  tempestes  de  la  rotonda  de  Can  Misses,  el  projecte  està 
desenvolupat pel Govern Balear, i recentment han rebut el vistiplau del Consell Insular, és un 
projecte molt important per a la temporada de pluges.
La xarxa d’evacuació de pluvials del camí de Can Murtera, també en col·laboració amb el 
Govern Balear.

En general aquests són els projectes que tenen en marxa.
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Quant  al  recursos  humans:  Hi  ha  una  lletrada,  que  és  la  que  estava  a  responsabilitat 
patrimonial  i  dos  administratives,  a  part  de  l’assistència  de  persones  d’Intervenció  i  de 
recolzaments puntuals quant fa falta, a part del treball dels distints departaments que són els 
que generen els plecs. També el Secretari fa molta feina assistint a la lletrada quant fa falta.
El 90% d’aquesta informació està en el perfil  del contractant que té a la seua disposició, 
perquè ho consulti quant vulgui.

8è. Precs i preguntes:

8.1.- Sr. Garriz: Pregunta: Abans per al·lusions ni li ha contestat, perquè no s’ha donat pe 
al·ludit. Quant es produeixi un accident, l’accident no és desgraciat és una valoració, el que 
és desgraciat són les conseqüències. El que s’ha analitzar són les causes que generen els 
accidents per poder fer prevenció, i en aquest sentit, no amb l’ànim de buscar culpables sinó 
donant  opció de millora,  pregunta si  l’Ajuntament  ha obert  algun tipus d’investigació,  per 
poder identificar les causes que han provocat, en un moment determinat, un accident amb 
l’ànim de poder fer una millor labor preventiva?
Precs:  1.  Seria convenient  que l’Ajuntament establís  un procediment formal  de gestió  de 
riscs, en aquells entorns on saben que hi ha una gran afluència de persones en situació 
vulnerable.
2. Demana que quant els plens s’allarguin més enllà d’una hora es pugui fer un recés de 5 
minuts.

8.2.- Sra. Cardona: Prec: Fa més d’un mes varen demanar una documentació relativa als 
contractes municipals, i a data d’avui no han rebut res. Demana que se’ls hi faci arribar.

8.3.-  Sr.  Minchiotti: Preguntes:  1.  Perquè  hi  ha  diferències  horàries  a  les  festes  dels 
diferents barris?
2. S’ha dit que no a la banda municipal perquè participi a la festivitat del Carme? Si és així, li 
pareix  correcte  que,  una  vegada  més,  es  torni  a  discriminar  a  col·lectius  per  motius 
religiosos?

8.4.-  Sr.  Varela  de  Limia: Preguntes:  Respecte  a  la  platja  que  es  va  habilitar  per  no 
fumadors. S’està complint la normativa? S’ha posat alguna sanció?

8.5.- Sr. Villalonga: Precs. 1. Demana que es recordi als membres de la policia local que no 
poden  fumar  i  beure  alcohol  estan  de  servei,  tant  en  establiments  com en  els  vehicles 
municipals.
2. En relació a l’ocupació de via pública, demana que es controli l’aparcament de vehicles 
damunt les voreres.
3. Reitera la petició de documentació que ha demanat anteriorment, d’expedients com per 
exemple, d’ocupació de via pública iniciats l’any passat.
4. Demana si es pot asfaltar el Camí de cas Mut.
5. Reitera les peticions que va fer a l’anterior Ple, sol·licitant les al·legacions presentades per 
aquest Ajuntament en relació a Marina Botafoc, les sonometries efectuades per l’Ajuntament 
en relació a l’IMS, i també còpia de l’acord amb l’APB en relació a l’accés de vehicles al moll  
sud.
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Sr. Molina: De manera atípica farà un prec, i el fa amb la millor de les actituds i voluntats al 
Sr.  Villalonga.  Li  demana col·laboració  a  l’hora  de presentar  les mocions i  que utilitzi  el 
procediment establert.

Sra. López: Contesta al Sr. Garriz respecte a l’accident. Li demana que respecti determinats 
límits que hi ha entre les persones i que digui la veritat. Ara explicarà el que va passar. Va ser 
un terrible accident, que tots estan patint, sobretot aquesta família, amb la qual té constant 
comunicació, d’uns bancs que es revisen i que es mantenen, no estan romputs. Es va valorar 
i  es  varen  retirar  tots  aquells  bancs  que  consideraven  que  no  estaven  ben  ancorats. 
Desgraciadament aquest pareixia que estava prou ancorat, i  encara així estava precintat, 
delimitat, i a l’hora que aquest nen va anar a jugar amb ell el precinta havia desaparegut. No 
s’ha de fer cap investigació perquè no hi ha res ocult darrera.

Sr. Garriz: Respecta a tot el mon. Creu que aquest tema es vol portar a un terreny que no és 
el que toca. Quant es produeix un accident s’han d’analitzar les causes. Reitera que no se 
sent al·ludit amb el comentari que ha fet abans el Sr. Alcalde, de la mateixa manera que no 
s’identifica amb el que està dient la Sra. López, perquè no ha faltat al respecte a ningú. El 
que s’ha de buscar són solucions i evitar riscs. Ha pogut dir tres dits i són dos, i quant parla  
de tres setmanes s’estava referint no només al cas concret del banc. Rectifica lo dels tres 
dits, i hi ha situacions que estan tres setmanes sense arreglar-se, i fins que algú no fa una 
carta en un periòdic ningú va a arreglar-ho. El que demana el grup popular és que facin 
prevenció.

Sr.  Ruiz: Li  aconsella  que  vegi  la  seua  intervenció  per  la  web,  perquè  creu  que  s’ha 
extralimitat.

Sr. Garriz: Ho farà i si ha de demanar perdó el demanarà.

Sra.  Boned: Contesta  a  la  pregunta  1  del  Sr.  Minchiotti.  Quant  l’Ajuntament,  que és  el 
promotor, fa una activitat com la de Sant Joan, aquesta festa era una revetlla popular i no 
d’una associació de vesins, per tant no s’estava autoritzant ningun horari diferent a ningú. 
Una altra cosa és que l’Ajuntament col·labori amb les associacions de vesins, en aquest cas 
l’any passat es va acordar,  que totes les festes que no fossin de l’Ajuntament,  limitar un 
horari  i  és  el  següent:  els  dissabtes  i  vigílies  de  festius  fins  a  les  1,30  hores,  la  resta 
d’activitats que siguin de dilluns a divendres i diumenges seria fins les 24 hores.

Sr. Tur Cardona: Contesta a la pregunta 2 del Sr. Minchiotti. No és que no es deixi participar 
a  la  banda  a  la  celebració  de  la  festa  del  Carme,  perquè  aquell  mateix  dia  la  Banda 
Simfònica oferirà un concert al Port, amb la qual cosa participarà a les festes del Carme, però 
no sortirà a la processó.

Sra. Corral: Referent  a les sonometries de l’IMS, les han rebut aquest  matí i  els hi  farà 
arribar el més aviat possible.

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