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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. 14/11, extraordinària de data 22 d’octubre.

2n.  Resolució recurs especial  en matèria de contractació de l’expedient nº 49/10 del “Servei de 
regulació  i  control  de  l’estacionament  de  vehicles  amb  limitació  horària  a  la  via  pública  de 
determinades zones de la ciutat d’Eivissa”.
3r. Ratificació de l’acta de recepció definitiva de la urbanització del Sector 5 del PGOU.
4t. Conveni de Col·laboració entre l’Excm. Ajuntament d’Eivissa i l’Institut d’Estudis Eivissencs per a 
la realització dels cursos de català per a persones adultes.
5è. Mocions amb proposta d’acord:

1.- Moció del Grup Municipal PSOE- PACTE amb proposta d’acord per la posada en marxa del 
Centre Polivalent de Sa Pedrera (Sa Penya).

2.- Moció del Grup Municipal  PSOE-PACTE amb proposta d’acord per tal de consensuar la 
construcció de tanatoris i crematoris públics a una propera reunió del Consell d’Alcaldes.

3.-  Moció  del  Grup  Municipal  PSOE-PACTE amb  proposta  d’acord  per  tal  de  garantir  les 
convocatòries d’oferta d’ocupació pública per part de l’Ajuntament d’Eivissa.
6è.Decrets i comunicacions

1.- Decret de delegació a favor del Regidor Sr. Alejandro Marí Ferrer.
7è.Mocions sense proposta d’acord.

1.-Moció de control del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, sobre Educació.
8è. Precs i preguntes.

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  CELEBRADA,  AMB  CARÀCTER  ORDINARI,  PER  L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011.
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Srs. Regidors:

Sr. Juan Daura Escandell
Sra. Catalina Sansano Costa
Sra. María del Pilar Marí Torres
Sr. Juan Mayans Cruz
Sra. Maria del Mar Sánchez Gutiérrez
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Sr. Ignacio Rodrigo Mateo
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Sra. Maria Angeles Martínez Corderas
Sr. Rafael Ruiz González
Sra. Montserrat Garcia Cuenca
Sr. Ildefonso Molina Jiménez
Sr. Vicente Ferrer Barbany
Sr. Antonio Villalonga Juan

Secretari-Acctal.:

Sr. Joaquim Roca Mata

Interventora-Acctal:

Sra. Margarita Riera Torres

ACTA NÚM. 16/11

A  la  Casa  Consistorial  d'Eivissa,  a  les  deu  hores  i  trenta  minuts  del  dia  vint-i-quatre  de 
novembre de dos mil onze; sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa-Presidenta, Sra. Marienna 
Sánchez-Jáuregui Martínez, 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

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

S’aprova,  per unanimitat,  l’Acta de la  sessió anterior  núm.  14/11,  extraordinària  de data 22 
d’octubre.

2n. Resolució recurs especial en matèria de contractació de l’expedient nº 49/10 del “Servei 
de regulació i control de l’estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública 
de determinades zones de la ciutat d’Eivissa”.

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

“PROPOSTA D’ACORD

Vist l’acord de Ple de data 28 d'abril  de 2011, d'adjudicació del contracte “Servei de regulació i 
control de l'estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública de determinades zones 
de la ciutat d'Eivissa” a l’empresa DORNIER SA , prèvia consideració de que l'entitat EYSA havia 
retirat la seua oferta en no complimentar en termini l'obligació establerta en els plecs de clàusules 
administratives particulars i l'article 135.2 de la LCSP.
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Atès el recurs especial interposat contra l'acord plenari de 28 d'abril per l'entitat EYSA en temps i 
forma,  així  com  la  resta  de  tràmits  efectuats  (trasllat  a  tots  els  interessats,  al·legacions  de 
DORNIER SAU contraries a l'estimació del recurs i informe jurídic de 2 de juny de 2011). 

Vista la sol·licitud d'informe a la  Junta Consultiva de Contractació Administrativa de les Illes Balears 
(JCCAIB) d'1 de juliol i l'informe jurídic de la mateixa data, en relació a la interpretació de l'article 
135.2 de la LCSP i l'abast de la disposició transitòria de la Llei 34/10.

Atès l'escrit de EYSA amb Registre d'Entrada de 6 de setembre de 2011, remès a la JCCAIB el dia 
següent.

Vist l'informe de la JCCAIB de 28 d'octubre de 2011, l'informe de D. Julio Sánchez Méndez i D. 
Rubén Rodríguez Rodríguez de 4 de novembre de 2011 i l'informe jurídic de 15 de novembre de 
2011, que consten en l'expedient administratiu i que es consideren part integrant del present acord .

A la vista de tot lo anterior, i de conformitat als informes citats anteriorment es proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.-  Estimar el recurs especial en matèria de contractació interposat per l'entitat EYSA contra 
l'Acord plenari de 28 d'abril de 2011 d'adjudicació a l'empresa DORNIER SA, anul·lant-lo i deixant-lo 
sense efectes.

SEGON.- Retrotraure les actuacions a la data de finalització del termini de deus dies hàbils atorgats 
a EYSA, com a licitadora que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, concedint-li un 
termini de tres dies hàbils per a l'esmena de la documentació requerida.

TERCER.-  Desestimar  les  al·legacions  de DORNIER SAU presentades durant  la  tramitació  del 
recus especial.

QUART.- Notificar a tots els interessats el present acord.
Eivissa, 16 de novembre de 2011.Juan Mayans Cruz Regidor delegat de Mobilitat i Transport Urbà”

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Urbanisme, Obres, Medi Ambient i Serveis 
Municipals.

Intervencions:

Sr. Molina: El dia 1 d’abril de 2011 varen adjudicar la zona blava a una empresa que va quedar 
primera en la valoració. Aquesta empresa pareix ser que no va complir els terminis per presentar 
una  documentació,  i  per  tant  per  acord  de  data  28  d’abril,  per  unanimitat,  es  va  adjudicar  a 
l’empresa que va quedar segona en la valoració.
La primera empresa va presentar un recurs, i a partir d’aquí es generen una sèrie d’informes. Sap 
que és un expedient complicat, i demana que els hi expliqui quina és la situació del tema, com han 
arribat a la conclusió de tornar a la primera situació, i també com queda el tema de terminis de la 
zona blava i quan començarà a estar operativa, perquè ho sàpiguen els ciutadans. Els agradaria 
saber si han fet algun tipus de valoració, sobre alguna possible responsabilitat que hi pugui haver 
en relació a aquest procés, ja que sembla que això acabarà en els tribunals. 

Sra. Sánchez-Jáuregui: És un tema que no és senzill, el que si és cert és que no es podien quedar 
amb una actuació d’aquest tipus, com és la zona blava, sense poder fer res.
La reforma de la Llei de Contractes parla de que quan es posa un recurs especial, l’ha de resoldre 
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un òrgan específic de la Comunitat Autònoma, que encara no està creat.
Per  poder  prendre  les  decisions,  l’Ajuntament  va  fer  una  consulta  a  la  Junta  Consultiva  de 
Contractació de la Comunitat Autònoma, per veure quina era la mesura a prendre, i si la mesura 
que havia pres l’Ajuntament era la correcta.
L’actuació  de  l’Ajuntament  en  el  seu  moment  va  ser  que  va  quedar  guanyadora,  per  poques 
dècimes, l’empresa EYSA. Se la va requerir perquè acompanyés la documentació indispensable, i 
dins  del  termini  de  deu  dies,  no  va  presentar  la  documentació  complerta.  En  aquell  moment 
l’Ajuntament decideix adjudicar a l’empresa que havia quedat en segon lloc, que era DORNIER, 
S.A., i  EYSA va posar un recurs especial contra aquesta decisió.
La  Junta  Consultiva  contesta  de  forma  clara  que  s’ha  d’aplicar  la  Llei  de  Contractes  de  les 
Administracions  Públiques,  també  el  Reglament,  i  per  analogia,  en  el  que  no  està  regulat 
específicament en aquesta normativa, la Llei de  Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú.
La Junta Consultiva el que diu en el seu informe, és que la documentació que no aporta EYSA en el 
primer requeriment, era subsanable,  i per tant se li  haurien d’haver donat tres dies més perquè 
aportés  la  documentació  que  faltava,  i  si  dins  d’aquest  termini  no  els  aportava,  procedir  en 
conseqüència.
Aquest  apartat  de  l’informe  de  la  Junta  Consultiva,  està  avalat  d’una  manera  més  extensa  i 
contundent, per un informe jurídic que fa el despatx de Madrid “Sánchez Méndez”, que explica amb 
tota classe de detalls, la normativa que s’aplica, i diu el perquè la documentació que no aporta, que 
és la d’haver contractat la pòlissa i la de tenir  el  local és subsanable, perquè entén que no és 
requisit essencial. A més aquest informe també específica que aquesta documentació, l’important 
és que existís en el moment que se li va demanar.
L’Informe diu que entenen que al ser subsanable, s’han de retrotreure les actuacions al moment en 
que varen acabar els deu dies, i requerir a l’empresa perquè subsani.
L’informe també posa de manifest que l’Ajuntament no té responsabilitat patrimonial, perquè aquest 
contracte no s’ha formalitzat.
Davant aquests dos informes jurídics, els juristes de la casa entenen que procedeix retrotreure les 
actuacions i requerir a EYSA perquè aporti  aquests dos documents. Si els aporta l’adjudicatària 
serà EYSA.
També vol dir  que al ser un recurs especial,  fins que no sigui  ferma la resolució del mateix no 
podran portar a terme l’actuació. Això vol dir que, des de que es faci la notificació DORNIER té dos 
mesos per interposar el recurs contenciós administratiu i durant aquest temps l’Ajuntament no pot 
fer cap actuació. 

Sr. Molina: En el Ple de 28 d’abril, en el qual es va acordar donar per guanyador d’aquest concurs 
a l’empresa DORNIER S.A el grup popular va dir “ Es una suerte que no hayan presentado esta 
documentación, porque si se les llega a adjudicar a una empresa que muestra tan poca seriedad 
hubiera sido malo por los ciudadanos “

DORNIER també té un informe jurídic que avala la seva posició, i per això veuen que es inevitable 
que acabi amb un contenciós, i temen que això paralitzi la zona blava durant molt temps.
No estan segurs de que la millor actuació no hagués set mantenir la segona adjudicació i no la 
primera, i s’abstindran.
L’equip de govern, en base als informes molt fundats que tenen, però  que també tenen varies 
interpretacions, retrotreuen les actuacions a l’anterior, tot i que a l’informe jurídic de l’Ajuntament es 
menciona que a l’informe de la Junta Consultiva hi ha ambigüitats.
Els agradaria que la zona blava estigués en marxa demà.
És una pena que la Junta Consultiva hagi tardat quatre mesos en contestar.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Està d’acord amb el Sr. Molina, en el fet que la zona blava estigui en 
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funcionament el més aviat possible,  i que donades les circumstàncies d’aquest expedient estarà 
mes del que volen sense funcionar. Si haguessin desestimat el recurs estarien igual.  Li preocupen 
les actuacions judicials que també van amb molt de retard.
Efectivament veu el que va dir el Grup Popular a l’oposició en aquell moment, però les actuacions 
jurídiques s’estudien, i en un moment determinat varen donar una interpretació i ara en donen una 
altra, però totalment avalada per informes jurídics sòlids.
Prefereixen anar de la ma del que diuen els informes jurídics de la Junta Consultiva, d’un despatx 
prestigiós i dels propis funcionaris, i si després la Sala diu que tenen que corregir, corregiran, però 
ho faran en base a una sentència. Sempre que segueixin la normativa legal,  encara que en un 
moment determinat  la  sentència els hi  llevi  la  raó,  al  menys no hi  haurà actuacions il·legals  ni 
irregulars, sinó que estaran parlant d’un tema d’interpretació.
Esperen que si hi ha un contenciós es resolgui quan abans.

Sotmès l’assumpte  a  votació  és  aprovat  amb els  vots  a  favor  de  les  Sres.  Sánchez-Jáuregui, 
Sansano,  Marí,  Sánchez,  Valladolid,  Srs.  Daura,  Mayans,  Rodrigo,  Marí,  Prats,  i  Larroda,  i 
l’abstenció de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer i 
Villalonga,.

3r. Ratificació de l’acta de recepció definitiva de la urbanització del Sector 5 del PGOU:

Vista la proposta d’acord del regidor delegat d’Urbanisme i Activitats, del tenor literal següent:

“PROPOSTA D’ACORD

Vista  l’acta  de recepció  de la  urbanització  de la  Unitat  d’Actuació  del  Sector  5 del  PGOU del 
Municipi,  formalitzada  amb data  22.09.2011,  mitjançant  la  present  i  de  conformitat  al  previst  a 
l’article 7 del Decret 39/1987 de 4 de juny sobre la recepció de urbanitzacions pels Ajuntament, es 
PROPOSSA AL Ple de l’Ajuntament la adopció del següent acord:

1.  RATIFICAR  l’acta  subscrit  pel  Regidor  delegat  d’Urbanisme  i  Activitats  de  data  22.09.2011 
relativa a la recepció de la urbanització del Sector 5 del PGOU.

2. Facultar al regidor d’Urbanisme i Activitats a fi que realitzi les actuacions necessàries per donar 
compliment al previst a l’article 7.3 del Decret 39/87 de 4 de juny.

Eivissa 18 de novembre de 2011
EL REGIDOR D’URBANISME I ACTIVITATS,
Sgt.: Alejandro Marí Ferrer”

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Urbanisme, Obres, Medi Ambient i Serveis 
Municipals.

Sotmès l’assumpte a votació, per unanimitat s’acorda la seua ratificació.

4t.  Conveni  de  Col·laboració  entre  l’Excm.  Ajuntament  d’Eivissa  i  l’Institut  d’Estudis 
Eivissencs per a la realització dels cursos de català per a persones adultes:

Donat compte de la proposta d’acord de la Regidora de Normalització Lingüística, del tenor 
literal següent:
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“Proposta d’acord de la Regidoria de Normalització Lingüística al Ple de la Corporació per a 
la concessió de subvenció directa nominativa a l’Institut d’Estudis Eivissencs.

Fets i fonaments de dret

1.  Atès l’apartat primer de la Base número 45 d’Execució del Pressupost General per a l’exercici 
2011 consta una subvenció nominativa a favor de l’Institut d’Estudis Eivissencs de 26.000 Euros a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 331-48901.
2. Atès l’expedient de la Regidoria que impulsa aquesta concessió on consta tota la documentació 
necessària.

Per tot això, propòs al Ple de la Corporació que adopti el següent

Acord

1. Aprovar la concessió d’una subvenció nominativa de TRENTA-VUIT MIL VUIT-CENTS VUITANTA 
(38.880)  EUROS a  favor  de  l’IEE  així  com  l’esborrany  del  conveni  de  col·laboració  inclòs  en 
l’expedient, per a la realització dels Cursos de català per a persones adultes 2011-2012.

2. Designar Margalida Torres Planells com a personal responsable administratiu d’aquest expedient.

3. Delegar la signatura d’aquest conveni a l’alcaldessa, Marienna Sánchez-Jàuregui).

4. Autoritzar i disposar o comprometre la despesa a càrrec de la partida 331-48901 del Pressupost 
General per a l’exercici 2011 (Fase AD) per un import de VINT MIL (20.000) EUROS.

Autoritzar i disposa o comprometre la despesa amb càrrec a la partida 331-48901 del Pressupost 
General  per a l’exercici  2012 (Fase AD) per un import  de DIVUIT MIL VUIT-CENTS VUITANTA 
(18.880) EUROS.

5. Reconèixer l’obligació (Fase O) i ordenar el pagament (Fase P) de 20.000 Euros, en concepte de 
pagament anticipat, segons consta a la clàusula vuitena del conveni, així com pagar-ho en el termini 
màxim de trenta dies comptats a partir de la data de signatura del conveni.

Eivissa, 27 d’octubre de 2011
Sgt. Pilar Marí Torres
Regidora de Normalització Lingüística.”

Vist el conveni, del tenor literal següent:

“CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’EXCM.  AJUNTAMENT  D’EIVISSA I  L’INSTITUT 
D’ESTUDIS  EIVISSENCS  PER  A  LA  REALITZACIÓ  DELS  CURSOS  DE  CATALÀ  PER  A 
PERSONES ADULTES

REUNITS

D’una part el Sr. Marià Serra Planells, president de l’Institut d’Estudis Eivissencs, i de l’altra la Il·lma. 
Sra. Marienna Sánchez-Jauregui,  alcaldessa de l’Ajuntament de la ciutat d’Eivissa,  el primer en 
representació de l’Institut d’Estudis Eivissencs i la segona en representació de l’Excm. Ajuntament 
d’Eivissa, tots dos facultats per ambdues entitats per a la firma d’aquest document,
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ACORDEN

Establir un conveni de cooperació per al desenvolupament dels cursos de català per a adults en 
aquest municipi segons les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- L’Ajuntament de la ciutat d’Eivissa està interessat en la realització de Cursos de Català 
per a Persones Adultes, per la qual cosa destinarà una despesa màxima de 
TRENTA VUIT MIL VUIT CENTS VUITANTA (38.880) euros, d’acord amb el pressupost presentat 
per l’IEE i el projecte de treball. 

SEGONA.- L’Institut d’Estudis Eivissencs aportarà el professorat i infraestructura necessària per al 
desenvolupament dels cursos. L’Ajuntament aportarà algunes de les aules de L’Espai Cultural de 
Can Ventosa i l’IES Sa Colomina. 

TERCERA.- Les feines pròpies d’informació per a la inscripció als cursos seran assumides per l’IEE 
i  pel  Departament  de  Normalització  Lingüística  de  l’Ajuntament  d’Eivissa.  Les  matrícules  es 
realitzaran a la seu de l’IEE (Annex I).

QUARTA.- Els cursos es desenvoluparan des del mes de novembre de 2011 al mes de juny de 
2012, en un mòdul amb cursos de setanta dues (72) hores i un de 90 (90) hores. 

CINQUENA.- El nombre mínim d’alumnes per a cada nivell serà de 10 i el màxim de 30, en els 
grups per a catalanoparlants. Per als grups de no catalanoparlants el mínim serà de 10 i el màxim 
de 20. Una vegada acabat el termini de matriculació, a la vista de les inscripcions i el pressupost 
aprovat per als cursos, l’Ajuntament fixarà, a proposta de l’IEE, el nombre definitiu dels grups i la 
seua distribució per nivells.

SISENA.- Els nivells dels cursos s’adequaran, pel que fa a denominació i a continguts, als nivells 
establerts  per  l'Àrea  d'Avaluació  i  Certificació  de  Coneixements  de  Català  de  la  Conselleria 
d'Educació, Cultura i Universitats del Govern Balear, per a l’obtenció dels certificats corresponents.

SETENA.- L’Ajuntament d’Eivissa s’encarregarà de la publicitat dels cursos on es farà constar la 
col·laboració de l’IEE i el patrocini de l’Ajuntament de la ciutat d’Eivissa.

VUITENA.- L’aportació econòmica de l’Ajuntament d’Eivissa serà d’un import màxim de TRENTA 
VUIT MIL VUIT CENTS VUITANTA (38.880) euros, desglossada en dos pagaments (2011-2012). 

La forma de pagament serà la següent:

- VINT MIL (20.000) euros en els 30 dies següents a la signatura d’aquest conveni, amb 
càrrec a la partida pressupostària 331-48901 del Pressupost General per l’exercici 2011 i 
- DIVUIT MIL VUIT CENTS VUITANTA (18.880) euros a l’acabament dels cursos amb 
càrrec a la partida pressupostària 331-48901 del Pressupost General per l’exercici 2012, una 
vegada  fiscalitzada  favorablement  la  documentació  justificativa  relacionada  a  la  clàusula 
novena. 

NOVENA.- Per  a la  justificació  del  Conveni  de Col·laboració  haurà  de presentar-se la  següent 
documentació justificativa:
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1. Relació  de  factures  o  altres  documents  justificatius  de  les  despeses  realitzades 
presentades com a justificació de la subvenció atorgada.

2. Factures o altres documents justificatius de les despeses realitzades per un import igual 
o superior a l’aportació establerta en el present Conveni (exclòs l’IVA) o (inclòs l’IVA en 
cas d’ésser una Entitat exempta d’aquest impost).

3. Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions fiscals davant  la Seguretat 
Social  i  l’Agència Estatal  d’Administració (AEAT), abans de la realització material  del 
pagament.

4. Memòria anual de les activitats realitzades per l’ Institut d’Estudis Eivissencs.

La data màxima per a la presentació de la documentació justificativa és el 31 d’octubre de 
2012.

DESENA.- Es  crearà  una  comissió  amb  representants  de  l'Institut  d'Estudis  Eivissencs  i 
l'Ajuntament  d'Eivissa  que  es  reunirà  dues  vegades  a  l’any,  al  començament  dels  cursos  i  en 
acabar, i sempre que així ho consideri necessari, almenys per dos dels components. Les reunions 
es convocaran per escrit i almenys amb dos dies d’antelació, segons l’ordre del dia. 

ONZENA.- Aquest Conveni de Col·laboració serà vigent durant el curs 2011-2012i estarà sotmès a 
les mesures de comprovació i fiscalització establertes a la legislació vigent.

DOTZENA.- Per a tot el que no està establert en el present Conveni de Col·laboració, es prendrà 
com  a  referència  el  que  estableix  la  Llei  Estatal  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de 
subvencions.

I perquè consti i tengui els efectes que calgui, firmen el present conveni, en exemplar triplicat,

PER L’INSTITUT D’ESTUDIS EIVISSENCS,   PER L’AJUNTAMENT D’EIVISSA,
Sgt. Marià Serra Planells   Sgt.   Marienna Sánchez-Jauregui

Eivissa,      d'octubre de 2011

ANNEX

MATRÍCULA CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS

1. Les inscripcions  als  cursos  de català  per  a adults  es realitzaran a  la  seu de l’IEE 
aportant els següents documents: Full de sol·licitud d’inscripció degudament emplenat i 
que els serà lliurat a les oficines de l’Institut d’Estudis Eivissencs.

o La  quantitat  econòmica  de  la  matrícula  serà  pactada  entre  l’Institut  d’Estudis 
Eivissencs i  l’Ajuntament  d’Eivissa.  Per als  cursos del  2011/12,  s’estableixen dos 
preus depenent de la durada dels cursos. Un preu de 50 euros per a la matrícula 
dels cursos de 72 hores, i un altre de 70 euros per a la matrícula del curs de 90 
hores. L'IEE, acabat el període de matriculació, ingressarà l'import total en concepte 
de matrícules a la caixa de l'ajuntament d'Eivissa.
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2. Una vegada formalitzada la matrícula no es retornaran els diners excepte que es doni 
algun dels següents casos:

o Que el nivell al qual s’ha matriculat no es dugui a terme per falta d’alumnat.
o Que no pugui ser admès al nivell que sol·licita per excés de matrícula.

3. En el cas d’excés de matrícula en algun dels nivells que no permeti admetre tots els 
alumnes que pretenen realitzar el curs, tendran preferència els alumnes residents al 
municipi d’Eivissa i en segon lloc es tendrà en compte l’ordre de les inscripcions.

4. Fora  del  termini  de  presentació  de  les  sol·licituds  d’inscripcions,  els  alumnes  que 
desitgin realitzar els cursos s’apuntaran a una llista d’espera a l’IEE. Quan es produeixi 
alguna  vacant  seran avisats  per  un  rigorós  ordre  per  tal  que  puguin  formalitzar  la 
matrícula a l’Ajuntament d'Eivissa o a la seu de l’IEE.

5. La  falta  reiterada  i  injustificada  d’assistència  als  cursos  suposarà  la  pèrdua  de  la 
matrícula.

Vist l’informe favorable de la Intervenció de Fons de data 14 de novembre de 2011.

Sotmès l’assumpte a votació per unanimitat s’acorda la seua aprovació.

5è. Mocions amb proposta d’acord:

5.1.- Moció del Grup Municipal PSOE- PACTE amb proposta d’acord per la posada en marxa del 
Centre Polivalent de Sa Pedrera (Sa Penya).

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIAPL PSOE-PACTE PER EIVISSA PER LA POSADA EN
MARXA DEL CENTRE POLIVALENT DE SA PEDRERA (SA PENYA)

Marc Costa Tur, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l’empara del que estableixen 
els  articles  91.4  i  97.3  del  Real  Decret  2568/1986  que  aprova  el  Reglament  d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu debat i aprovació al proper 
ple ordinari la següent MOCIÓ:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En desembre de 2010 va finalitzar l’execució de la Plaça de Sa Pedrera de Sa Penya així com de 
l’espai,  a sota de la mateixa, anomenat “Centre Polivalent sa Pedrera”. Ambdues obres han set 
projectades pel Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat i han tingut un cost 0 pel mateix, donat 
que el  projecte es  presentà al  Fons LEDER de la  Unió  Europea i  fou  seleccionat,  rebent  una 
subvenció de 876.000 euros.

En el transcurs de l’obra s’encarregà el projecte d’ús per a aquest espai. Aquest projecte executiu 
ha etat redactat i entregat i contempla transformar l’esmentada infraestructura en un ESPAI PER LA 
CREACIÓ MUSICAL, amb boxes insonoritzats per l’assaig de formacions musicals i teatrals, el que 
permetria pal·liar la mancança històrica d’espais públic per l’assaig.
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Per a aquest projecte consta partida pressupostària al pressupost 2011 del Consorci.

Per tot això, es proposa el següent

ACORD

Instar a la Junta Rectora Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat a remetre el projecte
Executiu d’adaptació d’ús del Centre Polivalent sa Pedrera a la comissió de control del

Pepri per a la seva aprovació i posterior licitació per part del mateix Consorci.

Eivissa, 18 de novembre de 2011
Sgt. Marc Costa tur,

Regidor del grup municipal
PSEO-Pacte per Eivissa”

Intervencions:

Sr. Costa: El programa d’actuació del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, en el període 
2007-2011, es va enfocar cap el barri de sa Penya amb una sèrie d’actuacions, que anaven des 
d’arreglar façanes, construir una nova unitat d’actuació, arreglar la casa Broner, fer la plaça de sa 
Pedrera, i fer un contenidor perquè a la Plaça passessin coses. Es va encarregar un projecte per 
adaptar-hi  un  ús  específic,  i  poder  aconseguir  una  mancança  històrica  per  part  dels  grups  de 
música d’aquesta ciutat, que era poder fer locals d’assaig, tant per grups de teatre com de música.
Aquest  projecte està redactat,  i  forma part  del  pressupost  del  Consorci  Eivissa Patrimoni  de la 
Humanitat d’enguany.
Demanen que la Junta Rectora enviï el projecte a aquest Ajuntament, per a la seva aprovació, i que 
es pugui treure a licitació.

Sra. Sansano: Reuniran el Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat el més aviat possible. Ho 
anaven a fer a finals de novembre, però hi ha hagut problemes amb la gent que ha de venir de fora.
Han vist el projecte, i han visitat el lloc. És cert que sa Penya és el barri més degradat de la ciutat, i 
és en el  que hi ha que intervenir des de diferents punts de vista, policial,  social,  urbanístic,  de 
rehabilitació, etc.
Creu que aquest projecte ajudaria. És car, però és interessant. Creu que es millor reunir el Consorci 
i parlar-ho des d’allí, i després decidir quins són els projectes que s’han de prioritzar.

Sr. Costa: Han tingut temps suficient per convocar la Junta Rectora del Consorci. Estan tardant en 
convocar els òrgans que tenen que executar les polítiques que són necessàries per revitalitzar i 
rehabilitar el centre històric.
Dins del pressupost hi ha aquest projecte que, com ha reconegut la Sra. Sansano, és interessant 
per aquest barri,  tota vegada que el que fa, per una banda, és pal·liar una mancança d’espais, 
perquè la joventut pugui trobar-se i crear activitat cultural, i per l’altra, revitalitzar el barri portant-hi 
gent.
Espera que en la primera Junta del Consorci s’aprovin aquests projectes que ja estan redactats.
És un projecte que té moltes possibilitats, i es poden fer tot tipus d’activitats. Vol saber si tiraran 
endavant aquest projecte, i haurien d’instar al Consorci, perquè l’enviïn a l’Ajuntament i es pugui 
tramitar, perquè si no es perd molt temps.

Sra. Sansano: Amb moltes coses que diu el Sr. Costa, hi poden estar tots d’acord. Repeteix que és 
un projecte interessant i que l’ús ajudaria a revitalitzar la zona, i a més és un us necessari.
Ara no poden dir ni que sí ni que no, doncs ho parlaran en el Consorci.
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Ara el que els preocupa és el finançament del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat.
A la moció parlen d’un cost zero, per ser un projecte que va ser subvencionat pels fons FEDER. 
Cost zero és quan no costa res, i avui dia encara no ho poden dir perquè a dia d’avui el Govern 
Balear encara deu la meitat d’aquest sous, que s’haurien d’haver pagat en el 2009 i 2010.
Si que el Govern Balear està al dia de les quotes dels préstecs que s’han d’amortitzar.
Si des d’un principi s’hagués consensuat amb els diferents col·lectius implicats, l’ús d’aquest centre 
polivalent, que el cost va ser d’un milió d’euros, ara una vegada que s’ha acabat no s’hauria de 
readaptar i fer un altre ús, tot i que aquest pot ser interessant. El cost de redactar el nou projecte, és 
més d’un milió i mig més, o sigui més que si es tornés a fer novament.
D’altra banda, és veritat que en els pressupostos de 2011 es va aprovar inicialment aquest projecte, 
igual que els honoraris de la seva redacció. Ja que parlen de pressupostos, vol expressar la greu 
preocupació que l’equip de govern té pel finançament del Consorci.
És fals que el Govern no aporti res al Consorci aquesta legislatura. En les partides detallades tenen 
les aportacions que farà el Govern Balear en 2012 al Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat.
L’equip  de  govern  d’aquest  Ajuntament  del  PSOE-PACTE,  l’any  2002  va  sol·licitar  un  préstec 
sindicat de 21 milions d’euros, que no s’acabarà de pagar fins l’any 2016. Per si això fos poc, l’any 
2009 es va sol·licitar un segons préstec sindicat, conjuntament amb el Consell i el Govern Balear, 
que de forma immediata es va vincular a projectes, que s’havien de portar a terme entre 2009 i 
2011. Aquest segon préstec no s’acabarà de pagar fins l’any 2026. Són entre 3 i 4 milions d’euros 
anuals  que  s’han de tornar  puntualment  al  banc,  sinó  volen  que aquestes  quantitats  es  vegin 
augmentades pels interessos de demora.
Aquestes quantitats desorbitades són difícilment assumibles en les situacions econòmiques que 
pateixen actualment les institucions, i de moment les haurà d’assumir el Consorci. A s’ha de tenir en 
compte que el Consell Insular encara deu les quotes corresponents a 2009 i 2010, però el Consorci 
ha de pagar al banc. Amb aquest trist panorama no es pot anar dient que sense nou finançament, 
no hi haurà nous projectes. Però pensen lluitar tot el que puguin per trobar nou finançament, i per 
poder  portar  nous  projectes  endavant,  i  si  això  és  possible  aquest  projecte  també  es  portarà 
endavant.

Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb els vots en contra de les Sres. Sánchez-Jáuregui, 
Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid, Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, i Larroda, els vots a 
favor de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer, i 
l’abstenció del Sr. Villalonga,.

5.2.- Moció  del  Grup Municipal  PSOE-PACTE amb proposta  d’acord  per  tal  de  consensuar  la 
construcció de tanatoris i crematoris públics a una propera reunió del Consell d’Alcaldes.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA PER TAL DE
CONSENSUAR LA CONSTRUCCIÓ DE TANATORIS Y CREMATORIS PÚBLICS A UNA

PROPERA REUNIÓ DEL CONSELL D’ALCALDES

Enrique Sánchez Navarrete, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l’empar del que 
estableixen  els  articles  91.4  i  97.3  del  Real  Decret  2568/1986  que  aprova  el  Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu debat i 
aprovació al proper ple ordinari la següent MOCIÓ:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Degut a la confusió iniciada fa més de tres mesos per l’equip de govern de l’Ajuntament d’Eivissa, 
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potenciada durant el darrer mes pels anuncis d’altres ajuntaments de l’illa, relativa a la construcció i 
viabilitat de tanatoris i crematoris i donat que:

- són serveis prioritaris i d’interès general
- és necessària una gestió racional econòmica, social i viable dels recursos públics 
- com  a  gestors  dels  serveis  públics  és  necessari  que  es  donin  respostes  clares, 

concretes  i  consensuades  a  la  ciutadania,  especialment  en  termes  que  afecten  o 
afectaran a l’immensa majoria de les persones

- a la nostra illa, amb cinc ajuntaments i un consell, durant la passada legislatura es va 
posar en marxa de manera molt encertada un mecanisme de comunicació i consens en 
matèries que afecten o poden afectar a totes aquestes institucions

Es planteja la següent

PROPOSTA D’ACORD

Que l’Ajuntament d’Eivissa demani la inclusió a l’ordre del dia del proper Consell  d’Alcaldes del 
tema de la  construcció de tanatoris  i  crematoris  públics  a la  nostra illa,  de tal  manera que es 
concreti:

- la necessitat de mancomunar serveis per evitar duplicitats que augmentin la despesa 
pública i suposin un deteriorament de la qualitat del servei per la dispersió del mateix.

- el compromís de tots els ajuntaments i del Consell d’Eivissa per complir i participar de 
l’acord alcançat

- els criteris d’interès general per a la seua ubicació, construcció i gestió
- un  cronograma d’actuacions  que  permetin  a  la  ciutadania  conèixer  la  planificació  i 

terminis  de mobilització  de recursos humans i  econòmics corresponents,  evitant  les 
promeses buides de contingut i comprometent una voluntat real de compliment per part 
de les nostres institucions

- assegurar  la  participació  de  la  ciutadania  en  la  presa de  decisions  a  través  d’una 
informació fluida, continua i ajustada en el temps de tots els passos, decisions i criteris 
acordats a les successives reunions polítiques o tècniques sobre el tema.

Eivissa, 18 de novembre de 2011
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete,

Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa.”

Intervencions:

Sr.  Sánchez: Creu  que  és  necessari  mancomunar  els  serveis  entre  els  Ajuntaments,  perquè 
aquests siguin menys costosos i de major qualitat, però per això és necessari que es compleixin 
una sèrie de punts. El primer és que l’Ajuntament d’Eivissa que és la capital de l’illa, i que és el 
municipi amb més població, sigui el que lideri aquestes reunions.
Vol explicar el que s’està proposant perquè després no hi hagi dubtes.
Primer, que es sol·liciti que s’estudiï el tema en el proper Consell d’Alcaldes.
Segon, que se sol·liciti als diferents Ajuntaments i al President del Consell, que paralitzin tots els 
projectes  relacionats  amb  la  construcció  de  tanatoris  o  de  crematoris,  fins  que  es  consensuï 
aquesta decisió entre tots el Ajuntaments i el Consell.
En tercer lloc, establir un cronograma comú a tots els Ajuntament. És a dir que cada Ajuntament 
estudiï  quines  són les  necessitats  particulars  que  tenen,  i  les  necessitats  comuns entre  ells,  i 
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després establir les necessitats generals de tota la població de l’Illa.
Perquè això ho faci l’Ajuntament d’Eivissa, és necessari que s’acordi en el Ple els criteris d’interès 
públic, qualitat d’atenció i servei al ciutadà, que haurà de defensar en el Consell d’Alcaldes la Sra. 
Alcaldessa.
Demana que, a més d’aprovar aquesta moció, la Sra. Alcaldessa es comprometi a que tots aquests 
punts siguin una realitat.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Estan d’acord amb el que proposen a la moció, però el que està dient ara 
de la suspensió de la resta, això no està a l’acord proposat.
Va tenir una conversa amb el President del Consell Insular, per dir-li que hi havia aquesta moció i 
que tenien intenció d’aprovar-la, i va estar d’acord en que es porti al Consell d’Alcaldes.
Estan d’acord amb acceptar la moció tal i com està redactada, i el Consell d’Alcaldes decidirà. Per 
suposat com Alcaldessa d’Eivissa,  defensarà absolutament tot el que sigui  millor  per a la ciutat 
d’Eivissa.

Sr.  Sánchez: Vostès  accepten  la  proposta  d’acord,  però  es  pregunta  com  asseguraran  la 
participació ciutadana en la presa de decisions si no porten al Ple els criteris.
Vol que els interessos dels ciutadans vagin al Consell d’Alcaldes a temps. No vol que quan això 
arribi al Consell d’Alcaldes s’adormi el tema, i a Sant Eulària i a Sant Antoni inagurin crematoris i 
tanatoris, i aqui diguin que han fet el que es va dir al Ple. Els interessos dels ciutadans s’han de 
discutir aquí a temps.  
Demana que es comprometin i compleixin la moció a temps, i no només l’acceptin.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Estan d’acord és amb totes les conseqüències, però no faran hipòtesis. 
Parli quan passin les coses. Mentrestant si adquireixen un compromís acceptant aquesta moció, és 
perquè el  compliran.  La portaran al  proper  Consell  d’Alcaldes  o al  següent.  Esperi  i  llavors  ja 
plantejarà el que tengui que plantejar, segons el desenvolupament dels fets.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

5.3.- Moció  del  Grup  Municipal  PSOE-PACTE  amb  proposta  d’acord  per  tal  de  garantir  les 
convocatòries d’oferta d’ocupació pública per part de l’Ajuntament d’Eivissa.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVSSA PER TAL DE GARANTIR
LES CONVOCATÒRIES D’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA PER PART DE

L’AJUNTAMENT D’EIVISSA

Enrique Sánchez Navarrete, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l’empara del que 
estableixen  els  articles  91.4  i  97.3  del  Real  Decret  2568/1986  que  aprova  el  Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu debat i 
aprovació al proper ple ordinari la següent MOCIÓ:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A la vista de les notícies aparegudes en premsa durant el darrer mes a les que s’anuncia per part 
de  diferents  administracions  governades  pel  Partit  Popular  tant  la  congelació  de  les  ofertes 
d’ocupació  pública  com  l’acomiadament  o  la  no  renovació  de  contractes  de  personal  interí  o 
contractat al servei de l’administració.
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Es proposa la següent

PROPOSTA D’ACORD

Assegurar  la  cobertura,  progressiva  però  completa,  de  les  vacants  actuals  de  la  plantilla  de 
funcionaris i personal laboral de l’Ajuntament d’Eivissa a través de les convocatòries corresponents 
per  tal  de  cobrir  places  que  actualment  estan  cobertes  amb  funcionaris  interins  o  personal 
contractat  de  manera  temporal  i  que  no  es  trobin  associades  a  finançament  directa  d’altres 
administracions.

Manifestar el compromís de l’Ajuntament d’Eivissa de no congelar o suprimir les ofertes d’ocupació 
públiques d’aquesta institució.

Eivissa, 18 de novembre de 2011
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete,

Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa.”

Intervencions:

Sr. Sánchez: La idea és donar seguretat als treballadors que avui dia estan ocupant una plaça 
interina de l’Ajuntament d’Eivissa. Assegurar-los que no perdran el seu lloc de feina, i que a més es 
continuarà amb la línia que ja varen iniciar d’anar cobrint totes aquestes vacants, i per tant que no 
s’anul·larà ni es congelaran les ofertes d’ocupació pública de 2008, 2009, 2010 ni de 2011.
Simplement es donar tranquil·litat als treballadors en aquestes circumstàncies de crisis.

Sra. Sansano: Estan treballant amb els pressupostos i la plantilla de personal, i estan analitzant 
cadascun dels casos. El tema encara no està tancat, i quan ho tinguin l’informaran de com queda.

Sr. Sánchez: Amb els pressupostos de dia d’avui s’estan pagant aquests treballadors, amb la qual 
cosa, a no ser que el pressupost baixi molt, el lògic seria mantenir el lloc de feina de tots aquests 
treballadors, i per tant, també seria lògic un compromís en aquest sentit. Aquests treballadors estan 
donant un servei als ciutadans.
Demanen  que  es  comprometin  a  no  tirar  cap  treballador  dels  interins  al  carrer,  i  que 
progressivament es cobreixin aquestes vacants. 

S’absenta la Sra. Sánchez.

Sra. Sansano: La intenció de l’equip de govern no és en cap moment fer un acomiadament ni 
general ni parcial, sinó fomentar la formació i el treball, però s’ha d’estudiar cas per cas.
Estan  d’acord,  en  la  mesura  del  possible,  d’anar  cobrint  les  vacants  de  la  plantilla  tant  de 
funcionaris com de personal laboral. 
De fet quan varen arribar al govern, varen posar en marxa  processos d’oposicions pendents, que ja 
estaven previstos, i que s’havien aturat pel tema de les eleccions municipals.
Es va quedar molt sorpresa quan va veure que un Ajuntament tan important com aquest, no tingués 
cap sistema fiable d’anonimat pels opositors, per tal de poder garantir de forma absoluta la igualtat 
de condicions. En aquest efecte, varen posar en marxa l’adquisició de l’equipament necessari per 
poder fer els exàmens garantint aquest anonimat.
Seria partidària no només de mantenir tota la gent que està treballant, sinó més, però s’ha de mirar 
la part econòmica.
La seva intenció no és fer cap acomiadament ni massiu ni parcial, però sí que s’estudiarà cas per 
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cas, i tot el que sigui necessari i possible econòmicament, es mantindrà.

Sotmès l’assumpte a votació amb els vots en contra de les Sres. Sánchez-Jáuregui, Sansano, Marí, 
Valladolid, Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, i Larroda, els vots a favor de les Sres. Costa, 
Boned, Martínez, García i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer i Villalonga.

Havent-se produït empat, es procedeix a una nova votació.

Sotmès l’assumpte novament a votació és desestimat amb els vots en contra de les Sres. Sánchez-
Jáuregui, Sansano, Marí, Valladolid, Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, i Larroda, els vots a 
favor de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer, Sr. 
Villalonga, i l’abstenció de la Sra. Martínez.

6è. Decrets i comunicacions:

6.1.- Decret de delegació a favor del Regidor Sr. Alejandro Marí Ferrer.

Donat compte del Decret d’Alcaldia, del tenor literal següent:

“DECRET: Mitjançant  el  present i  a fi  de dotar d’una major celeritat  i  eficàcia a les actuacions 
municipals de conformitat al previst a l’article 43 del RD 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova  el  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals 
s’acorda:RESOLC:

PRIMER.-  Ampliar la delegació que fou atorgada al Sr. Regidor Alejandro Marí Ferrer amb 
data 27 de juny de 2011 essent-li  delegades la  firma dels  actes de tràmit  necessaris  per a la 
tramitació dels procediments relatius a l’atorgament de llicències de guals, i la facultat de resoldre 
mitjançant actes administratius que afecten a tercers en relació als citats procediments. 

SEGON.- Revocar el decret de delegació de firma de data 27 de juny de 2011 a favor del 
Regidor Sr. Constantino Larroda Azcoitia en la part relativa als procediments per a llicències de 
guals.

TERCER.- Que es doni compte del present Decret al Ple de la Corporació, es notifiqui als 
Regidors i es procedeixi a la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, sense perjudici de 
la seva efectivitat des del dia següent de la data de signatura del mateix. En cas d’absència, vacant, 
enfermetat o qualsevol altre impediment dels regidors delegats, aquesta Alcaldia assumirà, directa i 
automàticament,  les  atribucions  delegades  com  a  titular  de  la  competència  originària,  sense 
necessitat de que es dicti cap resolució expressa en aquest sentit.

Eivissa, 4 de novembre de 2011

           L’ALCALDESSA; En don fe
EL SECRETARI-ACCTAL.,

Sgt.: Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez Sgt.: Joaquim Roca Mata”

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

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

7è. Mocions sense proposta d’acord:

7.1.- Moció de control del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, sobre Educació.

Donat compte de la moció del tenor literal següent::

“MOCIÓ DE CONTROL DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE
PER EIVISSA SOBRE EDUCACIÓ

Àngels Martínez Corderas, regidora del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l’empara del que 
estableix l’article 22.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i 
per exercitar la funció de control i fiscalització dels òrgans de govern, presenta la següent MOCIÓ 
DE CONTROL:

Donat que al nostre municipi s’han d’executar diferents obres d’infraestructures eductives pendents 
i donada la preocupació de la comunitat educativa (professorat, alumnat, famílies, sindicats) i de la 
ciutadania en general per les retallades en educació, el grup municipal PSOE-PACTE per Eivissa 
voldria conèixer l’opinió d’aquest equip de govern respecte d’aquestes qüestions i els seus plans a 
curt termini.

Eivissa, 18 de novembre de 2011
Sgt. Àngels Martínez Corderas,

Regidora del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa.”

Intervencions:

Sra.  Martínez: Estan  preocupats  per  les  infraestructures  i  l’educació,  i  la  comunitat  educativa 
també,  i més ara amb les retallades en els pressupostos del Govern Balear en infraestructures i en 
transferències als Ajuntaments. Volen saber quins plans d’actuació tenen, i com i quan es portaran 
a terme.

Sra. Marí: També estan molt preocupats i molt implicats, i fan un seguiment d’aquests temes. Ara 
mateix a nivell d’infraestructures hi ha tres projectes en marxa en el municipi: El reforç estructural 
de can Misses, ja està adjudicat i a punt de començar. Les obres de Sa Bodega, que ja s’ha refet el 
projecte d’instal·lació i  d’obres i ja està presentat a l’Ajuntament.  Això vol dir  que la Conselleria 
d’Educació va complint els terminis i va assumint tot allò al que s’ha compromès.
El projecte modificat  ja està informat favorablement pels tècnics de la casa, i  ara està en fase 
d’al·legacions per l’empresa, i si estan d’acord, en breu podran firmar l’addenda al Conveni i es 
podrà adjudicar l’obra per part de l’Ajuntament.
Varen tenir  una reunió  la  Conselleria  d’Educació,  l’empresa i  l’Ajuntament  i  hi  havia  molt  bona 
predisposició per totes les parts.  Esperen que abans de final d’any es puguin adjudicar les obres.
Quan a l’escola de sa Joveria també tenen bones notícies. En els pressupostos de la Comunitat no 
venien previstes perquè es fan amb cessió de crèdit. Hi ha la voluntat manifesta del Govern Balear 
en aquest sentit. Hi ha un compromís, i la Conselleria ja ha demanat a aquest Ajuntament, tota la 
documentació del solar per redactar el projecte.
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Sra. Martínez: Volen saber si als pressupostos de l’Ajuntament hi constaran els sous de la cessió 
de  crèdit  per  fer  les  infraestructures.  Es  pregunta  també,  si  constarà  als  pressupostos  el 
finançament, i com es portarà a terme l’escola de música, les beques de transport i de menjador 
escolar i el programa de reutilització de llibres. Quins plans d’actuació té l’Ajuntament per tot això si 
s’ha reduït tant la despesa? 

Torna la Sra. Sánchez.

Sra. Marí: Quan les inversions es fan per cessió de crèdit no tenen que constar en els pressupostos 
de l’Ajuntament. 

Tot el que ha dit la Sra. Martínez no són competències municipals i està garantit pel Govern. Com a 
Ajuntament estan implicats amb el programa de reutilització de llibres de text, de fet ja ho tenen en 
pressupost.  Quan varen arribar pagaren a les famílies el que es devia de l’any passat,  i  varen 
garantir que s’adherien al programa de reutilització de llibres per al curs vinent. 
Pel que fa  a l’Ajuntament, no només ho mantindran sinó que segurament s’incrementaran, i pel que 
fa al Govern Balear, en totes aquestes matèries que ha mencionat la Sra. Martínez, li consta que no 
hi haurà cap tipus de reducció.

De conformitat amb el  que disposa l’article 91.4 del RD 2568/86,  de 28 de novembre, pel  qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, la 
Sra. Alcaldessa pregunta si algun grup vol sotmetre a la consideració del Ple per raons d’urgència, 
algun assumpte no compres a l’ordre del dia i que no tengui cabuda en el punt de precs i preguntes.

U.1.- Es dona compte d’una moció conjunta, de tots els Grups Municipals d’aquesta Corporació, del 
tenor literal següent:

MOCIÓ 

El dia 25 de novembre de 2011, com cada any es commemora el “Dia Internacional contra la 
Violència de Gènere “. Vist l’escrit presentat per la Sra. Directora de l’Institut Balear de la Dona en 
el  que es proposa que s’elevi  al  plenari  una moció per tal  de deixar ben palesa la intenció de 
l’Ajuntament de lluitar contra aquesta lacra social, els grups presenten tots els Grups Municipals 
d’aquesta Corporació, al Ple de la Corporació la següent:

PROPOSTA D’ACORD

La violència de gènere té els seus orígens en unes raons de caràcter cultural i  social  que són 
conseqüència del paper específic que la dona ha tingut al llarg de la història de la humanitat. La 
violència de gènere, avui ja no és un problema d’àmbit  privat,  sinó que afecta a la societat en 
general,  és  una expressió  de la  relació  de desigualtat  i  poder  de l’home sobre  la  dona i  que 
descansa sobre la suposada superioritat i la dominació real d’aquest sexe sobre l’altre. Per això el 
silenci no ha de ser la resposta a aquest fet. Ni per la víctima ni per aquells que convivim amb qui la 
pateix, i com que no podem esser còmplices d’aquests fets:

El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa, acorda, reafirmar-se en el compromís de treballar per una justa 
reparació,  per prevenir  les formes de discriminació  i  violència  contra les dones,  penalitzar-les i 
assistir i protegir a les dones que la sofreixen, a estimular la participació i atendre les necessitats 
pròpies de les dones.
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Eivissa, 24 de novembre de 2011”

Sotmesa a votació la urgència del tractament de la proposta, és aprovada per unanimitat.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

8è. Precs i preguntes:

8.1.- Sra. Costa: 

-Han llegit en els diaris que s’ha encarregat una auditoria de les empreses IMVISA i ITUSA. Quan 
ha costat, qui l’ha fet i d’on és aquesta empresa?

No es fiaven dels auditors que havien fet la feina cada any, tant a IMVISA com a ITUSA, el Senyor 
Antonio Luis Marí i el Sr. José Vicente Marí Bossó que són dels més prestigiosos i reconeguts a 
Eivissa ?

- En el mes de setembre la Sra. Alcaldessa va fer menció que existien uns informes tècnics sobre el 
CETIS, que tenia però que no havia llegit. Ha vist també en premsa que ja els ha llegit. Ara després 
de dos mesos ella els ha aconseguit i els ha llegit en un minut.  L’Enginyer Industrial Municipal diu 
que es comprova que les instal·lacions estan acabades i compleixen amb el projecte presentat i 
amb les prescripcions adoptades per la Comissió Insular d’Activitats Classificades i Espectacles, i 
l’Arquitecte Municipal diu que, el projecte modificat del CETIS, compleix amb la legislació i que està 
tot correcte. El projecte tècnic el va fer el Sr. Manel Domenech que no és sospitós de ser del nostre 
partit. 

Ara que ja saben que tot està bé, quan es traslladaran els autobusos?

Precs: 

-  A  l´agost  va  demanar  l’informe  del  Comitè  de  Patrimoni  Mundial,  reitera  la  petició  d’aquest 
informe.

- Demana que si fa falta es faci un ple extraordinari per aprovar l’addenda al conveni de sa Bodega, 
perquè les obres no es retardin ni un dia més..

8.2.- Sr. Costa: En el darrer plenari varen quasi forçar una moció conjunta sobre la depuradora. El 
Conseller de Territori del Consell Insular, en el Diari d’Eivissa va dir el mateix que havia dit ell abans 
d’aprovar aquesta moció, i era que sabia que el Govern Central està redactant un projecte i que a 
final d’any sortirà a licitació. Prega que abans de presentar determinades mocions es coordinin més 
amb els seus companys del Consell.

8.3.- Sra. Boned: En matèria turística, demana que els informin de les conclusions que varen treure 
de la primera reunió que es va celebrar del Consell d’Alcaldes amb la visita del Sr. Delgado.

8.4.- Sr. Sánchez: S’ha reunit la Mesa d’Exclusió Social? Quin criteri defensa l’Ajuntament sobre el 
repartiment de finançament acordat en el Consell d’Alcaldes? S’ha firmat o han aparaulat acords, 
dins o fora de la Mesa d’Exclusió Social, sobre el finançament de l’alberg municipal?

8.5.- Sra. Martínez: L’Ajuntament té pensat com compensar les retallades en el programa paire per 
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a les persones nouvingudes?

8.6.- Sr. Ruiz: 

- Demana que tornin a posar l’aparcament de discapacitats que hi havia a Isidor  Macabich davant 
el Bar Azul.
- Quan ha costat l’informe de l’aigua? 
- Demana que la pàgina web facin constar el nom d’Ajuntament d’Eivissa i no de Vila.
- Perquè en la publicitat del dia del pedal figura Ibiza i no el topònim correcte d’Eivissa?
- Quan estarà adjudicat el projecte de reforma de la piscina de Can Misses? Es definitiu que en 
aquesta primera reforma no es farà cap actuació al sostre de la piscina?

8.7.-  Sra.  Garcia: En quin  punt  es  troba  el  procés  de legalització  de  les  instal·lacions  de les 
associacions de veïns, especialment cas Serres, ca n’Escandell, Figueretes i Platja d’en Bossa?

8.8.- Sr. Molina: 
- Què està passant al SAC que hi ha cues molt llargues? Quines mesures prendran perquè això no 
succeeixi?
- Què faran per substituir el CIJAE ja que sembla que deixarà d’existir?
- Demana al Sr. Daura, que confirmi que a la liquidació de comptes del pressupost de despeses de 
l’any  2007,   la  partida  despeses  de  viatges  i  desplaçaments  de l’equip  de  govern  la  quantitat 
d’obligació neta era de 43865 Euros, l’any 2008 de  27632’78 euros, l’any 2009 de 21757’02 euros i 
l’any 2010 de 18510 euros, essent la quantitat total és de 111.764,80 euros?

Si això és així, demana que no menteixin en aquesta sala i no utilitzin dades falses. 

8.9.- Sr. Ferrer: A l’anterior ple va preguntar sobre el que es presentaria a la Travel Market, i li 
varen contestar que seria una aplicació que ja havien fet a l’anterior legislatura, de les audio signes 
traduir-les en angles,  però no funciona, no està en anglès i falten vídeos i fotos.

- Quan es convocarà el Consell de Participació Ciutadana?

8.10.- Sr. Villalonga: 
-Que pensen fer per solucionar el mal estat de l’asfalt del carrer Pere Francès?
-En relació a la fira d’atraccions que s’està instal·lant al costat dels multicines, és totalment correcta 
la instal·lació en aquell lloc? Compleix amb les normatives municipals?
Quan els hi entregaran els pressupostos per a l’any que ve?
Prec: Demana que es senyalitzi correctament la cruïlla de darrera l’església de Santa Creu.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Contesta a la Sra. Costa a la pregunta del CETIS.

Aquests informes estan a l’expedient, i han set remesos al Consell Insular, perquè el que té que 
donar l’autorització del trasllat dels autobusos és el Consell Insular.
El Sr. Albert  Prats, anterior Conseller  de Mobilitat, va enviar un escrit  a l’Ajuntament en el qual 
demanava varies coses, ara l’han contestat i li han unit els dos informes tècnics.
En  aquest  escrit  hi  havia  tres  qüestions  que  tenien  que  determinar  conjuntament  el  Consell  i 
l’Ajuntament, i els hi han demanat dia i hora per arreglar aquests tres punts.
L’altra pregunta la contestarà en el següent Ple, però vol fer una precisió. No és IMVISA la que 
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s’està auditant, sinó ITUSA, i no és una auditoria de comptes, que ja està feta, sinó una auditoria de 
compliment. Tenen plena confiança amb l’auditor de comptes  i els segueix assessorant.

Sr.  Rodrigo: Contesta  a  la  Sra.  Boned.  Les  conclusions  de  la  visita  del  Conseller,  varen  ser 
agredolces. Per un costat dolces perquè varen presentar una ferramenta informàtica molt pràctica, 
que s’utilitzarà pels diferents ajuntaments per sol·licitar l’ajuda del Govern, i agres perquè la situació 
econòmica del govern és lamentable i donaran prioritat a altres temes.

En relació a lo mencionat pel Sr. Ferrer, volia dir la versió anglesa de la app de iphone del ibiza 
tour. Ho verificaran i si falten vídeos ho revisaran.

Sr. Prats: Contesta al Sr. Molina sobre el SAC. La situació és deguda a varis motius. Han acordat 
posar una locució a la  centraleta de telèfons i  així  alliberaran a un telefonista que podrà estar 
d’atenció al públic.  En segon lloc, és degut a les oposicions d’auxiliar  i  falta gent perquè estan 
estudiant.
També han tingut un problema amb una inundació que ha espatllat equips informàtics que han de 
tenir apagats.
Sobre el CIJAE, és una empresa concessionària que havia acabat el contracte fa tres mesos, i el 
que se’ls ha dit és que durant aquest any, fins que s’obrin les instal·lacions del carrer Castella, 
convenieran els serveis amb el Consell Insular. Quedaran un informador a jornada completa i un 
altre a mitja jornada.

Sr. Mayans: No entén com la Sra. Costa demana el que ha costat l’informe de l’auditoria, si ella 
com Alcaldessa no ha visitat l’edifici d’Es Pla de Vila. L’empresa itusa està gairebé en quebra.
Es fien completament del Sr. Antonio Luis, i gracies a ell està aprenent molt sobre tot el que ha 
passat.
El  proper  divendres  es  tornaran  a  reunir  amb  la  comunitat  de  vesins  i  arreglaran  tots  els 
desperfectes.
Sobre els trasllat dels autobusos al CETIS, la Sra. Costa porta 12 anys a l’Ajuntament i no va fer 
res.  S’han de reunir amb el Consell i les empreses del autobusos, perquè la nostra filosofia és 
donar un bon serveis als ciutadans. 
Al Sr. Ruiz, l’hi contesta que encara no saben que ha costat l’informe de l’aigua, perquè encara no 
tenen la factura. Sobre la seva preocupació sobre “Ibiza”o “Eivissa”, creu que ningú ha de portar la 
bandera del català. Creu que convé potenciar la marca “Ibiza”. Més val posar “Ibiza” que donar 
patades al català com fa el Sr. Ruiz.
Avui acaben de firmar un conveni amb l’Institut d’Estudis Eivissencs, per tant la seua intenció és 
que el català tingui un recorregut llarg en aquesta legislatura.

Al Sr. Molina, sobre els viatges, està dient que no s’utilitzi aquest argument aqui, i li pareix tard que 
ara recrimini això, quan aquests mesos enrere ho acceptaven.

Al Sr. Villalonga, sobre l’estat del carrer Pere Francès, l’hi vol dir que saben com està aquest carrer. 
Es tracta d’un obra civil bastant costosa i miraran si a curt termini li poden donar una solució.

Sra. Sánchez: Contesta al Sr. Ruiz, sobre el dia del pedal.
Li  vol  recordar  que  estam a  una  comunitat  bilingüe.  Tots  els  fulletons  que  vagin  de  cara  als 
ciutadans  aniran amb els dos idiomes.
Encara no saben quan començaran les obres de la piscina. Es donaran tota la presa que puguin per 
posar-la en marxa quan abans possible.
Sobre si es faran obres en el sostre ja sap la resposta. Sap que es farà en tres fases: la primera la 
piscina, la segona el sostre i la tercera els vestuaris. S’inclourà doncs en una fase posterior.
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8.11.- Preguntes escrites del Sr. Villalonga, següents:

“D. Antonio Villalonga Juan,
Portavoz del Grupo Municipal de Nova Alternativa de Eivissa,

quiere hacer llegar a Vd. las siguientes PREGUNTAS para ser contestadas en el
Pleno del próximo 24 de noviembre de 2011

1.- Tras cinco meses y medio de legislatura, no se ha constituido la Junta Rectora del Patronato 
de Música.

¿Cuál es el motivo de este retraso?
¿Cuándo se constituirá?

2.- Tras cinco meses y medio de legislatura, no se ha constituido la Junta Rectora del MAC.
¿Cuál es el motivo de este retraso?
¿Cuándo se constituirá?

3.- Tras cinco meses y medio de legislatura,
¿qué  gestiones  se  han  realizado  o  se  están  efectuando  en  relación  a  la 

modificación/renovación de los PEPRIS de la ciudad (Dalt Vila, y Sa Penya-La Marina)?, gestiones 
supuestamente iniciadas hace años, por el anterior equipo de gobierno.

4.- En relación a las personas que ocupan cargos de confianza del equipo de gobierno:
¿Se han producido o se efectuarán próximamente cambios en dicha composición?
En caso de producirse:

¿Qué cambios se han efectuado o se efectuarán?
¿Cuál es el motivo de dichas modificaciones?

5.- El  día 30 de octubre,  solicitamos en las oficinas del  Consorcio Eivissa Patrimoni  de la 
Humanitat, la consulta de las actas de dicho organismo. Esta petición fue rechazada por el personal 
del mismo.

¿Por qué se nos prohíbe la consulta de las actas del Consorcio?
¿Cuándo se reunirá el Consorcio?

6.- El  pasado  día  1  de  agosto,  se  aprobó  en  Pleno  Ordinario,  iniciar  los  trámites  para  la 
construcción de un Crematorio en este municipio.

¿En que situación se encuentran actualmente estos trámites?
¿Qué gestiones están pendientes de efectuarse?
¿Cuáles  son  los  plazos  previstos  de  esta  corporación,  en  relación  a  la  construcción  del 

Crematorio?

7.- En relación a los funcionarios y el personal laboral de esta institución:
¿Cuántas personas superan la edad legal de jubilación?
¿Qué puestos desempeñan?
¿Qué normativa se está aplicando?

Eivissa, a 21 de noviembre de 2011
Fdo. Antonio Villalonga Juan”

Sra. Sansano: Contestació a les preguntes 1 i 2:
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En  els  dos  casos  es  constituiran  en  el  mes  de  desembre,  i  a  la  vegada  s’aprovaran  els 
pressupostos. El motiu del retard és que no totes les associacions que hi formen part han contestat 
a l’escrit d’aquest Ajuntament en el qual se’ls demanava que nomenessin els seus representants.

Contestació a la pregunta 4:
Els càrrecs de confiança es fan tots per decret, i es publiquen en el BOIB. El Sr. Villalonga té accés 
i ho pot veure, i la resta de preguntes no són procedents.

Contestació a la pregunta 5:
El Consorci es reunirà en desembre.
El Sr. Villalonga es va presentar en el Consorci i volia consultar les actes. Ha demanat les actes des 
de maig 2007 fins a juny de 2011, en format digital o paper. Reunions de la Junta Rectora del 
Consorci  Eivissa  Patrimoni  de  la  Humanitat,  còpies  de  l’últim  pressupost  aprovat  per  la  Junta 
Rectora etc...
Com a regidor té dret a consultar totes aquestes actes que demana per escrit,  però pel que fa 
l’obtenció de còpies, reiterada jurisprudència ha establert que el dret a la informació dels regidors, 
no  suposa  un  dret  a  l’obtenció  de  còpies  dels  documents,  als  quals  es  té  accés  de  manera 
incondicional,  havent-se  de  motivar,  en  tot  cas,  la  denegació  de  l’expedició  de  còpies  i, 
especialment,  havent-se  de  ponderar  si  el  volum de  la  documentació,  respecte  de  la  qual  se 
sol·licita còpies és excessiu,  i  si  la seva entrega suposa una pertorbació al funcionament de la 
Corporació Local. No es pot oblidar que la normalitat del funcionament del servei municipal, és un 
imperatiu del principi  d’eficàcia del funcionament de l’administració, prevista a l’article 103 de la 
Constitució, i concretament, referint-se al Consorci Patrimoni de la Humanitat, dir-li que només hi ha 
una persona treballant, i si la tenen que posar a fer CD o còpies, suposa un cost en material o hores 
de feina que és difícil d’assumir.

Contestació a la pregunta 7:
A dia d’avui hi ha tres persones que superen l’edat de 65 anys.
Els  càrrecs  que  estan  desenvolupant  son:  El  Director  de  la  Banda  i  Orquestra  Simfònica; 
Aparellador, i una netejadora que es jubilarà en data de 31 de desembre.
No hi ha una edat obligatòria de jubilació, tret que ho contemplés el conveni col·lectiu, segons les 
instruccions i requisits previstos a la Disposició Addicional 10ª de l’Estatut dels Treballadors, el RD 
Legislatiu 1/1995, de 24 de març, segons la redacció donada per la Llei 14/2005, de 1 de juliol, i el 
que preveuen els convenis i sentències del Tribunal Constitucional núm. 22/1981, i 58/1985. En el 
cas concret del personal funcionari, la legislació aplicable és l’article 67.3 de la Llei 7/2007, de 12 
d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Sr. Marí: Contestació a la pregunta 3:
La  primera  gestió  que  han  fet,  ha  set  esbrinar  en  quina  situació  estaven.  Hi  havia  una  feina 
començada de planimetria, que es va fer el primer any de la legislatura anterior. Consultat perquè 
no se li va donar continuïtat a aquesta feina, ningú els pogut donar una justificació. El procés que 
s’ha seguit ha set consultar als tècnics de la casa, la viabilitat de poder-li donar continuïtat, i estan 
pendents d’un tema tècnic per continuar, ja que és una ferramenta molt important pels PEPRIS de 
Dalt Vila i sa Penya perquè pugui donar suport als tècnics de la casa per a les resolucions que 
tenguin que prendre i per les actuacions d’aquestes zones.

Sr. Larroda: Contestació a la pregunta 6:
Ja sap que han estat treballant en això, inclòs ha tengut alguna reunió amb el Sr. Villalonga. Tal 
vegada ara se li pugui donar un impuls amb la moció que han aprovat avui.
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En l’administració els terminis són molt complicats i difícils. El Sr. Sánchez ho sabrà perquè el 21 de 
juny  de  2008,  es  varen  comprometre,  tenir  el  tanatori  i  el  crematori  acabats  en  la  legislatura 
passada.

Sr. Sánchez: Per al·lusions manifesta que és cert que es va anunciar al 2008. Després va arribar la 
crisi i es varen posar en marxa els plans E, que consistien en posar en marxa projectes que ja 
tenien, perquè molta gent que estava a l’atur pogués treballar i els tenien que executar en un any. 
Això va suposar que els Serveis Tècnics van ocupar el seu temps en realitzar aquests projectes. 
Quan  van  acabar,  en  el  mes  de  gener  de  2011  varen  començar  la  tramitació,  i  es  va  fer 
l’avantprojecte, es va encarregar un informe de viabilitat que va ser positiu i es va fer una maqueta. 
És a dir en això consisteix el treball, en prioritzar i això es va fer.

Sra. Marí: Contestació a la pregunta del Ple de data 27 d’octubre formulada pel Sr. Ferrer, sobre 
quines mesures han pres per eliminar l’atur juvenil del municipi.
Li agradaria poder dir que en cinc mesos han resolt l’atur juvenil, però això serà un poc difícil. En 
formació i feina, el pressupost de 2011 estava totalment compromès en el moment que arribaren a 
l’Ajuntament, i per tant han continuat el que ja estava previst. Però si que s’han dedicat a preparar 
tot el que tenen intenció de fer per a l’any 2012. Estaven pendents de les subvencions del SOIB. 
Quan puguin,  concretaran la seva proposta per a l’any 2012, amb les iniciatives pròpies que ja 
tenen i el pressupost, que a més l’ampliaran en formació i feina.
Tenen intenció de crear una escola municipal de formació. També des de desenvolupament local 
de l’Ajuntament, que és una àrea que abans no existia com a tal, i amb uns ADL que comptaran, 
intentaran dissenyar polítiques de promoció de treball.

Sr. Rodrigo: Contesta a la pregunta del Ple de data 27 d’octubre formulada pel Sr.  Villalonga, 
sobre en quina etapa de treball es troba la regulació del fil musical a la zona d’oci nocturn de la 
marina.
En l’actualitat no hi ha cap expedient iniciat, ni hi ha cap estudi de treball sobre el fil musical. A 
l’estiu, un dels bars del Port va fer una sol·licitud que, com no reunia els requisits legals, va ser 
denegada.

Sr. Villalonga: No li han contestat tota la informació que havia demanat a l’anterior Ple.
Per cert les actes del Consorci les varen demanar el dia 29 de juliol. L’altra dia es personaren per 
llegir  les actes,  no per obtenir  còpies,  i  la  persona que estava allí  ho va impedir,  i  per  això la 
pregunta de perquè els hi varen impedir llegir-les.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Comenta el Secretari que l’altra dia el que va fer era un prec i no una 
pregunta, per això no s’ha inclòs en les preguntes.

Sra.  Sansano: Exactament  aquí  l’escrit  diu:  “el  dia  30 d’octubre sol·licitarem a les oficines  del 
Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat,  la consulta de les actes de dit  organisme, Aquesta 
petició fou rebutjada pel personal del mateix”. No es prohibeix la consulta, i en les peticions que ha 
mostrat abans demana fotocòpies.
Té una altra petició,  en la qual demana assistir  a les Juntes Rectores del Consorci  en qualitat 
d’oient. Ho aclareixi i després parlaran.

Sr. Ferrer: A l’anterior Ple va fer una pregunta referent a si estaven d’acord amb que tots els fons 
estatutaris anessin cap a l’Ajuntament de Santa Eulària.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Li contestaran en el pròxim Ple.
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S’aixeca la sessió a les dotze hores i trenta minuts. La Sra. Alcaldessa de conformitat a l’article 88.3 
del ROF permet al públic assistent  intervenir durant un termini màxim de 15 minuts.

Intervé la Sra. Carmen Tur:

Li agradaria que el canvi d’hora dels Plens es fes constar a la pàgina Web de l’Ajuntament.
Ha vist una millora en els jardins, però en el  carreró de Santa Llúcia fa temps que no s’hi ha fet cap 
intervenció, i està en bastant mal estat.
En el carrer de Manuel Sorá, hi ha una casa de dos o tres pisos que està en ruïna. Demana que 
intervinguin, és important perquè pot ocórrer una desgràcia.
Demana que, si es possible, per al pròxim Ple tinguessin preparat, què passa amb les tones d’aigua 
potable que es perden cada dia a través del clavegueram, i que van directament a la depuradora.

Intervé el Sr. Carlos Díaz, representant i representant de la companyia Dornier.

Vol fer una prec i un parell de preguntes, sobre el punt segons que s’ha debatut i aprovat en aquest 
Ple.
Vol  manifestar  la  situació  en  la  qual  s’ha  trobat  Dornier,  durant  tot  el  temps  d’adjudicació  de 
l’expedient 49/10 d’aquest Ajuntament. En el seu dia, quan a l’adjudicació varen deixar a Dornier en 
segon classificat amb 0,06 punts sobre EYSA, varen fer una sèrie de manifestacions per escrit que 
mai  varen ser  contestades.  La seva pregunta és per  què mai  varen ser  contestades aquestes 
preguntes?
També vol preguntar si la Junta Consultiva estableix un termini per a un supòsit de subsanació d’un 
defecte formal?

El bufet extern profunditza més, però la Junta Consultiva si bé és un tant ambigua, parla de supòsits 
de subsanació i estem davant un supòsit d’incompliment.

Per  què  si  la  Junta  Consultiva  diu,  que  no  hi  ha  res  millor  que  els  informes  dels  tècnics  de 
l’Ajuntament, i que no passarà per damunt d’ells, s’ofereix ara un segon termini a una mercantil que, 
en el seu dia va quedar en una situació de dubte sobre si tenia uns mitjans o no?

Avança  que  Dornier  recorrerà  la  decisió,  en  cas  que  aquesta  mercantil  aporti  un  document  i 
s’accepti, exerciran el seu dret davant el Contenciós Administratiu.

Sra. Sánchez-Jáuregui: En aquest  cas, es don la  circumstància que vostè és interessat  en el 
procediment de licitació del servei de la zona blava, i no queda en indefensió perquè té els mitjans 
legals per a tot el que ha exposat aquí i que està en el seu dret.

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les tretze hores del dia, de la qual s’estén 
la present Acta que consta de vint-i-quatre folis que, amb mi el Secretari, firmen tots els assistents.

De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific.
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