
 

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2016/3 El ple 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 27 / d’octubre / 2016 

Durada Des de les 9:00 fins a les 13:50 hores 

Lloc Saló de Sessions d'aquest Ajuntament 

Presidida per Rafael Ruiz González 

Secretari Joaquim Roca Mata 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

41460638X Agustín Perea Montiel SÍ

41454357P Antonio Villalonga Juan SÍ

46950402L Elena López Bonet SÍ

41451362A Estefanía Torres Sánchez SÍ

50150552H Gloria Corral Joven SÍ

19852004Z Ildefonso Molina Jiménez SÍ

41458482Q Jacobo María Varela de Limia Chorda SÍ

41441502X Joan Tur Ripoll SÍ

33941394H Joaquim Roca Mata SÍ

41450655D Jose Juan Tur Cardona SÍ

75225460G Juan Flores Jiménez SÍ

47257000G Juan José Hinojo Domene SÍ

41444075F Juan Ribas Ferrer SÍ

 



 

41448767F Lourdes Cardona Ribas SÍ

47256817M Maria Fajarnés Costa SÍ

41456040N Maria del Carmen Boned Verdera SÍ

41444981Q Maria del Carmen Fuster Ferrer SÍ

41438341T Montserrat Garcia Cuenca SÍ

52478075X Pablo Garriz Galvan NO

41461278Y Rafael Ruiz González SÍ

76081506J Vicenta Mengual Lull SÍ

41441690Z Virginia Marí Rennesson SÍ

46238230L Álex Minchiotti Fábregas SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Pablo Garriz Galvan:
«.»

 

 

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

Sra. Marí: Vol agrair a l’equip de govern el detall d’haver ajuntat els 2 plens, com varen 
demanar.

A) PART RESOLUTIVA 

 

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

No s’aprova l’Acta de la sessió anterior per no estar encara entregada.

 

2.- Expedient 15138/2016. Bonificació ICIO obres planta baixa del Consell Insular

Favorable Tipus de votació: Ordinària

Unanimitat

PROPUESTA DE ACUERDO

 



 

ASUNTO  :  SOLICITUD  BONIFICACION  IMPUESTO  CONSTRUCCIONES 
INSTALACIONES  Y  OBRAS  PRESENTADO  POR  EL  CONSELL  INSULAR  D
´EIVISSA. 

Vista solicitud de bonificación del Impuesto sobre construcciones instalaciones y obras 
presentada por el  Consell  Insular  d´Eivissa por obra de conversión de almacén de 
elementos no combustibles de planta baja al Consell a Área de oficinas de atención al 
público  en Avenida  España  49 y  visto  informe de los Servicios  Económicos de la 
Corporación, se propone:

Proceder  a  DESESTIMAR  la  petición  de  bonificación  solicitada,  por  no  haberse 
declarado la obra de especial interés o utilidad municipal al no concurrir circunstancias 
sociales,  culturales,  histórico-artísticas  o  de  fomento  de  empleo  que  justifiquen  tal 
declaración.

Eivissa a, 
EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO AREA ECONOMICA 
(documento firmado electrónicamente al margen)”

Intervencions:

Sr.  Molina: El  Consell  Insular  demana  la  bonificació  de  la  taxa  de  l’impost  de 
construccions,  per a una obra que està  fent  al  seu edifici.  A judici  dels tècnics de 
l’Ajuntament no està dins dels supòsits que la llei preveu, per la qual cosa la proposta 
és de desestimar aquesta sol·licitud de bonificació. 

 

3.-  Expedient  12179/2016.  Conveni  de  Col·laboració  /  Subvenció  directa  o 
nominativa a la Fundació Ignacio Wallis

Favorable Tipus de votació: Ordinària 

Unanimitat

PROPOSTA D’ACORD DE LA REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL AL PLE DE LA 
CORPORACIÓ PER LA CONCESIÓ DE SUBVENCIÓ DIRECTA A LA FUNDACIÓ 
IGNACIO WALLIS

Fets i fonaments de dret

1.Atesa la Base número 45a d’Execució del Pressupost General per a l’exercici 2016.

2.Atès l’expedient de la Regidoria que impulsa aquesta concessió on consta tota la 
documentació necessària, inclosos:
-  L’informe  o  memòria  que  justifica  les  raons  d’interès  públic,  social,  econòmic  o 
humanitari, o altres que dificultin la seva convocatòria pública, d’acord amb l’article 22.2 
c) de la L38/2003, General de subvencions.
- El document de Retenció de Crèdit (RC), que acredita l’existència de crèdit adequat i  
suficient per a la concessió directa de la subvenció proposada.

 



 

Per tot això, proposo al Ple la corporació municipal d’aquest Ajuntament que adopti el 
següent

Acord

1.Aprovar la concessió d’una subvenció directa de de 75.000€ a favor de la Fundación 
Ignacio Wallis així com l’esborrany de conveni de col·laboració inclòs en l’expedient.

2.Designar  el  Sr.  Xavier  Vilamanyà  Carmona  responsable  administratiu  d’aquest 
expedient.

3.Delegar la signatura d’aquest conveni a Rafael Ruiz González.

4.Reconèixer l’obligació (Fase O) i  ordenar el  pagament (Fase P)  de 18.750,00€ a 
l’entitat Fundación Ignacio Wallis, en concepte de pagament anticipat corresponent al 
25% del total de la subvenció concedida, així com pagar-ho en el termini màxim de 
trenta dies, des de la signatura del conveni.

5.Autoritzar  i  disposar o comprometre el  pagament  de 56.250,00€ amb càrrec a la 
partida 2017-23200-48000 del Pressupost General per a l’exercici 2017 (Fase AD).

Eivissa,
El Regidor de Benestar Social

(Document signat electrònicament al marge)”

Intervencions:

Sr. Ribas: És un conveni amb la Fundació Ignacio Wallis que els permet donar 20 
menús diaris pel servei d’atenció domiciliària, a més de 15 atencions domiciliàries. El 
porten a Ple perquè és un conveni plurianual. Aquest any han pagat 18.750 euros, i per 
l’any que ve són 56.250 euros que ja estan en el pressupost.

 

4.-  Expedient  14228/2016.  Modificació  de  l’Ordenança  Fiscal  Reguladora  de 
l’Impost de l'Increment de valor terrenys de naturalesa urbana

Favorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 12, En contra: 7, Abstencions: 1 

 



 

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

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

Abstencions Antonio Villalonga Juan

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE 
L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 

NATURALESA URBANA

            Vist que les modificacions introduïdes al text de l'Ordenança Fiscal referida a 
l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana compleix amb 
les  previsions  normatives  que  regula  el  Text  Refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les 
Hisendes Locals.

            Vistos els informes de la Intervenció i Serveis Econòmics, es proposa al Ple de 
la Corporació, l’adopció dels següents:

PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació 
de l'ordenança fiscal següent:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL 
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Es proposa la següent modificació:

Article 9è.- Quota tributària.

            La quota d'aquest impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus 
impositiu únic del 17%.

VIGÈNCIA

 



 

            Les  modificacions de la  present  Ordenança Fiscal  aprovades pel  Ple de la 
Corporació en sessió ---- celebrada el dia ----, publicada l'aprovació definitiva al BOIB 
de data ---- núm. ----, entraran en vigor a partir del dia 1 de gener de 2017, i romandrà 
en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

SEGON: Que es procedeixi a l'obertura del tràmit d'informació pública mitjançant la 
publicació del present acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al taulell d'anuncis 
de  la  Corporació  a  fi  de  que  en  el  termini  de  30  dies  es  puguin  presentar  les 
reclamacions que s'estimen oportunes. En el supòsit que dins el citat termini no es 
presentés cap reclamació o suggeriment, el present acord s'entendrà definitivament 
aprovat, procedint a la publicació del text íntegre al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Eivissa, a 
(Document signat electronicament al marge)”

Intervencions:

Sr. Molina: La modificació d’aquesta ordenança ve motivada pel final d’un període de 
bonificació, que estava inclòs en la llei que regulava aquest impost, que feia que si no 
es  feia  aquesta  modificació,  mantenint  el  mateix  tipus  impositiu,  el  resultat  de 
l’aplicació d’aquest impost seria fins a un 40% superior a la situació actual. Llavors el  
que es fa és baixar el tipus i l’efecte fiscal és manté.

Sr. Minchiotti: Per compensar una bonificació baixen el tipus, però ho deixen igual. El 
grup popular  creu que es podria  estudiar  bé l’ordenança per poder baixar l’impost, 
perquè l’Ajuntament és solvent, i es podria alleugerar la càrrega als ciutadans.

Demana que retirin el punt i  negociïn una rebaixa del tipus, per reduir el gravamen 
d’aquesta plus vàlua per al consumidor final.

Sr. Molina: Aprovaran l’ordenança tal i com està. L’ordenança té un període d’exposició 
pública que s’ha d’atendre, ja que si no s’atén podria passar què comencessin l’any que 
ve amb un impost augmentat fins a un 40%, cosa que no és intenció de l’equip de 
govern, perquè la seua intenció es deixar-la tal i com està. Si tanta urgència tenien per 
modificar  aquesta  ordenança  a  la  baixa,  perquè  no  la  varen  modificar  quan 
governaren?

Sr. Minchiotti: No es va fer abans perquè per les circumstàncies conjunturals que hi 
havia no es podia. Ho veuen com a una oportunitat desaprofitada per beneficiar als 
ciutadans. Per tant no recolzaran aquest punt.

Sr.  Molina: Aquest  impost  és  costós,  principalment,  per  qui  fa  una  operació 
especulativa. Qui va comprar una casa fa molt temps i després molt temps la ven, no 
sofreix  amb  aquest  impost,  per  tant  no  es  baixa  aquesta  ordenança.  L’objectiu 
d’aquesta modificació és que quedin les coses com estaven.

 

 



 

5.- Expedient 4713/2016. Modificació Puntual del Pla Parcial del Sector 3

Favorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 12, En contra: 1, Abstencions: 7

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

En contra Antonio Villalonga Juan

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

PROPOSTA D’ACORD

Amb data 22 d’abril de 2016 es va aprovar inicialment la documentació relativa a la 
modificació  del  Pla  Parcial  del  Sector  3  del  PGOU  de  1987,  i  es  va  sotmetre  a 
informació pública durant  el  termini  d’un mes, mitjançant anunci al  Boib de data 28 
d’abril de 2016, anunci al Diario de Ibiza i al Periódico de Ibiza y Formentera de data 11 
de maig de 2016 i a la seu electrònica de l’Ajuntament. 

Amb  data  5  de  setembre  de  2016  es  va  acordar  desestimar  les  al·legacions 
presentades durant  el  període  d’informació  pública,  de  conformitat  al  document  de 
resposta  a  les  al·legacions  realitzat  per  l’equip  redactor  i  a  l’informe  dels  Serveis 
Tècnics  Municipals  de  data  2  d’agost  de 2016,  i  es  va  aprovar  provisionalment  la 
documentació relativa a la modificació puntual del Pla Parcial del Sector 3 del PGOU 
1987, presentada en data 21 de març de 2016 ( Registre General d'entrada 6870), amb 
les  modificacions  presentades  amb  data  12  d’agost  de  2016  (  Registre  General 
d’entrada número 19939).

Amb data  18  d’octubre  de 2016,  amb registre  d’entrada  25070,  s’ha  rebut  informe 
favorable  de  la  Comissió  Insular  d’Ordenació  del  Territori,  Urbanisme,  Patrimoni 
Históric-Artístic (CIOTUPHA) del Consell Insular d’Eivissa, emès de conformitat amb el 

 



 

previst a l’article 54 de la Llei 2/2014 i en relació a la modificació puntual del Pla Parcial 
de sector 3 aprovada provisionalment.

A la vista de lo anterior, mitjançant el present, i en virtut del previst als articles 53 i 54 de 
la Llei 2/2014 de 25 de març d’ordenació i ús del sòl de les Illes Balears es proposa al 
Ple de la Corporació, l’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER- Aprovar  definitivament  la  documentació  relativa  a  la  modificació 
puntual del Pla Parcial del Sector 3 del PGOU 1987, presentada en data 21 de març de 
2016 ( Registre General d'entrada 6870), amb les modificacions presentades amb data 
12 d’agost de 2016 (Registre General d’entrada número 19939).

      SEGON.-  Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a 
l'efecte de l'establert a l'article 64.1 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'Ordenació i Ús 
del Sòl i a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa.

      TERCER.- Remetre un exemplar diligenciat de la modificació puntual del Pla Parcial 
del sector 3 a l’Arxiu d'Urbanisme de les Illes Balears i al Consell Insular d’Eivissa.

Eivissa,
LA REGIDORA DELEGADA ,

(document signat electrònicament al marge)”

Intervencions:

Sra.  López: Porten  a  aprovació  aquesta  modificació  puntual  del  Sector  3,  per  la 
urgència i necessitat d’implantar la nova instal·lació de la nau de neteja.
Donada la circumstància derivada de l’anul·lació del PGOU de 2009, la parcel·la que 
estava situada  a  la  zona  de  Cas Farró,  que és  la  que estava destinada  a  aquest 
equipament,  passava a ser zona verda, i  per tant  l’equip de govern va buscar una 
solució,  perquè  en  el  moment  que  la  contracta  de  neteja  entrés  en  funcionament 
tengués aquest espai per poder instal·lar-se.

La modificació és per canviar la qualificació d’una parcel·la municipal de 2.100 m2 amb 
ús d’aparcament, i passar-la a equipaments de serveis urbans. La logística d’aquest 
espai  és  immillorable  perquè  és  una  zona  industrial  molt  propera  a  altres  serveis 
municipals.  El  canvi  de  qualificació  d’aquest  aparcament  no  va  en  detriment  de  la 
dotació d’aparcaments, perquè aquesta zona estava sobredimensionada, i es compleix 
tota la normativa.

Sr. Tur Ripoll: Han fet cas parcial a les al·legacions que va presentar el grup popular, 
en el sentit de que no es podien treure places, o canviar-les d’una zona a l’altra.

Tenen dubtes de que es puguin reduir les places del polígon. No coincideix amb el que 
diu el PGOU, quant a la nomenclatura. Les places exigides en el PGOU de 1987 són 
266, quant el grup popular manté que el sector ha de comptar amb 440 places per 
complir la normativa. No votaran a favor d’aquesta modificació.

Sr. Villalonga: Amb aquesta modificació pareix ser que es reduiran sensiblement els 
aparcaments que hi ha a la zona. Li agradaria que els hi expliquessin quantes places 

 



 

de pàrquings quedaran allí, i també, si és cert que la parcel·la és de 4.000 metres i el  
que s’ha de construir són 2.000, per la qual cosa ès pregunta què passarà amb aquests 
2.000  de  diferència.  Li  preocupa  que  a  una  zona  que  encara  falta  per  construir 
edificacions, aquestes ja no tenguin aparcaments.

Sra. López: L’aprovació inicial d’aquesta modificació puntual es va fer el  22 d’abril. 
L’aprovació inicial del PGOU va ser el 14 d’abril, per la qual cosa es pot veure com ha 
set  un treball  paral·lel  del  departament d’urbanisme, donada la necessitat d’aquesta 
modificació puntual per a aquest equipament.

En relació al que diu el Sr. Tur Ripoll quan parla de diferent de nomenclatura, pot ser la 
confusió  ve  donada  perquè  en  la  modificació  puntual  s’ha  de  pensar  que  és  una 
modificació puntual del PGOU de 1987, i  en el PGOU de 2009 i a l’actual de 2016 
s’utilitza la nomenclatura d’equipament.

Respecte al que demana el Sr. Villalonga, la modificació puntual es fa damunt de 2.100 

m2 d’una parcel·la total de 4.200, per tant la resta, 2.100 m2, queda com a aparcament. 
Estan parlant d’un aparcament que era sobredimensionat, ho diuen els números i el 
càlcul de ràtios d’aparcament i qüestions d’edificabilitat 

Les places d’aparcament mínimes segons el PGOU de 1987, són un 50% d’una unitat 

de cada 100 m2 construïts, per tant serien 266 places. Les existents en aquell moment 
eren de 373, estan parlant d’un excedent de 113 places.

Sr. Tur Ripoll: El  fet  de reduir places o ajuntar-ne de dos polígons, llevant-ne d’un 
costat per posar-les a l’altre, va en contra de la política d’aparcament dissuasius de 
l’equip de govern. A part de que aquest polígon encara no està desenvolupat totalment, 
i ja està bastant saturat de vehicles.

Respecte a la nomenclatura la Sra. López diu que s’han de remetre al PGOU de 1987, 
no ho entén. No ho veuen clar, per això s’abstendran.

Sr. Villalonga: Creu que estan cometent un error, ara no ho veuran però dins de cinc o 
deu anys, quan la zona estigui més desenvolupada hi haurà problemes.

Tenen estudiat algun tipus de mesures perquè des de la carretera no es vegi aquesta 
nau?

Com minimitzaran l’impacte visual de la nova nau i del que es fa allí?

Sra. López: Avui el que s’aprova definitivament és una modificació puntual d’un pla 
parcial,  i  és  una  aprovació  completament  paral·lela  amb  l’aprovació  definitiva  del 
PGOU, que, com bé ha diu el Sr. Tur, és un document provisional en el qual si hauran 
de fer canvis o no.

Aquesta zona és industrial són tot naus, no veu quin impacte visual pot produir una nau 
més.

Tampoc tenen sol urbà que accepti infraestructures, amb la qual cosa quina altra opció 
tenen?

Pensen que aquesta opció era la més adequada per una qüestió de temps, per interès 

 



 

general i per necessitat de la població, no del equip de govern. Estan parlant d’una 
qüestió de metres, de subministraments, d’estar tot a la mateixa zona. Normativament 
està tot correcte, i avui aproven definitivament una modificació puntual que permet tenir 
una nau de neteja a una zona industrial.

6.- Expedient 15208/2016. Aprovació Pressupost General any 2017

Favorable Tipus de votació: Ordinària

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

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

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

Abstencions ---

 



 

PROPOSTA ACORD APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST GENERAL ANY 2017

Vist  el  Projecte de Pressupost  General  per a l’exercici  de  l’any 2017,  integrat  pels 
Pressupostos de l’Ajuntament d’Eivissa, del Patronat Municipal d’Esports, del Patronat 
del Museu d’Art Contemporani, del Patronat Municipal de Música i del Consorci Eivissa 
Patrimoni de la Humanitat, així com de l’Estat de Previsió d’Ingressos i Despeses de 
l’Empresa Pública IMVISA.

Donat compte que la seva estructura pressupostària s’ajusta a les normes contingudes 
a l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l’ordre EHA/3565/2008 
de 3 de desembre; que en l’Estat d’Ingressos s’han recollit previsions raonables dels 
ingressos que es preveuen liquidar, i en l’Estat de Despeses, els crèdits necessaris per 
atendre les obligacions exigibles a les respectives Corporacions; que s’ha format el 
Pressupost General amb tota la documentació prevista en la legislació vigent i que en 
cadascun  dels  Pressupostos  integrants  del  Pressupost  General  no  existeix  dèficit 
inicial.

De  conformitat  amb l’article  168.4  del  TRLHL,  es  proposa  el  Ple  de  la  Corporació 
l’adopció del següent ACORD:

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació per a l’any 2017, 
integrat pels Pressupostos de l’Ajuntament d’Eivissa, del Patronat Municipal d’Esports, 
del  Patronat  del  Museu d’Art  Contemporani,  del  Patronat  Municipal de Música i  del 
Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, així com de l’Estat de Previsió d’Ingressos i 
Despeses de l’Empresa Pública IMVISA; que presenta els següents resums d’ingressos 
i despeses:

- PRESSUPOST AJUNTAMENT D’EIVISSA ANY 2017:

CAPÍTOL INGRESSOS TOTAL EUROS

 
OPERACIONS CORRENTS:  
1. IMPOSTOS DIRECTES 24.612.010,00
2. IMPOSTOS INDIRECTES 1.200.000,00
3. TAXES I ALTRES INGRESSOS 15.739.428,07
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 12.359.518,93
5. INGRESSOS PATRIMONIALS 996.020,00
Total Operacions Corrents 54.906.977,00

 
OPERACIONS DE CAPITAL:  
6. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS 10,00
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 10,00
8. ACTIUS FINANCERS 10,00
9. PASSIUS FINANCERS 2.450.000,00
Total Operacions de Capital 2.450.030,00

 
TOTAL INGRESSOS 57.357.007,00

 
 

 



 

 
CAPÍTOL DESPESES TOTAL EUROS

 
OPERACIONS CORRENTS:  
1. DESPESES DE PERSONAL 17.095.675,15
2. DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS 24.306.884,91
3. DESPESES FINANCERES 593.640,54
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.599.455,44
5.-FONS PER LA CONTINGENCIES 297.400,00
Total Operacions Corrents 47.893.056,04

 
OPERACIONS DE CAPITAL:  
6. INVERSIONS REALS 3.389.200,00
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 2.268.259,18
8. ACTIUS FINANCERS 1.310.010,00
9. PASSIUS FINANCERS 2.496.481,78
Total Operacions de Capital 9.463.950,96

 
TOTAL DESPESES 57.357.007,00

 
 

- PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS ANY 2017
 

CAPÍTOL INGRESSOS TOTAL EUROS

 
OPERACIONS CORRENTS:  
1. IMPOSTOS DIRECTES 0,00
2. IMPOSTOS INDIRECTES 0,00
3. TAXES I ALTRES INGRESSOS 390.000,00
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.794.990,00
5. INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00
Total Operacions Corrents 2.184.990,00

 
OPERACIONS DE CAPITAL:  
6. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS 0,00
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 5.000,00
8. ACTIUS FINANCERS 10,00
9. PASSIUS FINANCERS 0,00
Total Operacions de Capital 5.010,00

 
TOTAL INGRESSOS 2.190.000,00

 
CAPÍTOL DESPESES TOTAL EUROS

 
OPERACIONS CORRENTS:  
1. DESPESES DE PERSONAL 1.106.003,93
2. DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS 724.986,07

 



 

3. DESPESES FINANCERES 4.000,00
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 350.000,00
5. FONS DE CONTINGENCIES 0,00
Total Operacions Corrents 2.184.990,00

 
OPERACIONS DE CAPITAL:  
6. INVERSIONS REALS 5.000,00
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
8. ACTIUS FINANCERS 10,00
9. PASSIUS FINANCERS 0,00
Total Operacions de Capital 5.010,00

 
TOTAL DESPESES 2.190.000,00

- PRESSUPOST PATRONAT MUSEU D’ART CONTEMPORANI ANY 2017

CAPÍTOL INGRESSOS TOTAL EUROS

 
OPERACIONS CORRENTS:  
1. IMPOSTOS DIRECTES 0,00
2. IMPOSTOS INDIRECTES 0,00
3. TAXES I ALTRES INGRESSOS 0,00
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 256.990,00
5. INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00
Total Operacions Corrents 256.990,00

 
OPERACIONS DE CAPITAL:  
6. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS 0,00
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 13.000,00
8. ACTIUS FINANCERS 10,00
9. PASSIUS FINANCERS 0,00
Total Operacions de Capital 13.010,00

 
TOTAL INGRESSOS 270.000,00

 
CAPÍTOL DESPESES TOTAL EUROS

 
OPERACIONS CORRENTS:  
1. DESPESES DE PERSONAL 173.530,54
2. DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS 83.359,46
3. DESPESES FINANCERES 100,00
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00
5.- FONS PER CONTINGENCIES 0,00
Total Operacions Corrents 256.990,00

 
OPERACIONS DE CAPITAL:  

 



 

6. INVERSIONS REALS 13.000,00
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
8. ACTIUS FINANCERS 10,00
9. PASSIUS FINANCERS 0,00
Total Operacions de Capital 13.010,00

 
TOTAL DESPESES 270.000,00

- PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA ANY 2017

CAPÍTOL INGRESSOS TOTAL EUROS

 
OPERACIONS CORRENTS:  
1. IMPOSTOS DIRECTES 0,00
2. IMPOSTOS INDIRECTES 0,00
3. TAXES I ALTRES INGRESSOS 47.510,00
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 565.480,00
5. INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00
Total Operacions Corrents 612.990,00

 
OPERACIONS DE CAPITAL:  
6. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS 0,00
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 4.500,00
8. ACTIUS FINANCERS 10,00
9. PASSIUS FINANCERS 0,00
Total Operacions de Capital 4.510,00

 
TOTAL INGRESSOS 617.500,00

 
CAPÍTOL DESPESES TOTAL EUROS

 
OPERACIONS CORRENTS:  
1. DESPESES DE PERSONAL 384.690,00
2. DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS 227.600,00
3. DESPESES FINANCERES 700,00
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00
5.- FONS PER CONTINGENCIES 0,00
Total Operacions Corrents 612.990,00

 
OPERACIONS DE CAPITAL:  
6. INVERSIONS REALS 4.500,00
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
8. ACTIUS FINANCERS 10,00
9. PASSIUS FINANCERS 0,00
Total Operacions de Capital 4.510,00

 
TOTAL DESPESES 617.500,00

 



 

- PRESSUPOST CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT ANY 2017

CAPÍTOL INGRESSOS TOTAL EUROS

 
OPERACIONS CORRENTS:  
1. IMPOSTOS DIRECTES 0,00
2. IMPOSTOS INDIRECTES 0,00
3. TAXES I ALTRES INGRESSOS 0,00
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 75.000,00
5. INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00
Total Operacions Corrents 75.000,00

 
OPERACIONS DE CAPITAL:  
6. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS 0,00
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
8. ACTIUS FINANCERS 0,00
9. PASSIUS FINANCERS 0,00
Total Operacions de Capital 0,00

 
TOTAL INGRESSOS 75.000,00

 
CAPÍTOL DESPESES TOTAL EUROS

 
OPERACIONS CORRENTS:  
1. DESPESES DE PERSONAL 0,00
2. DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS 62.500,00
3. DESPESES FINANCERES 12.500,00
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00
5.- FONS PER CONTINGENCIES 0,00
Total Operacions Corrents 75.000,00

 
OPERACIONS DE CAPITAL:  
6. INVERSIONS REALS 0,00
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
8. ACTIUS FINANCERS 0,00
9. PASSIUS FINANCERS 0,00
Total Operacions de Capital 0,00

 
TOTAL DESPESES 75.000,00

- EMPRESA PÚBLICA IMVISA ANY 2017
 

COMPTE PERDUES I GUANYS TOTAL EUROS

 
INGRESSOS:  

 



 

VENDES 0,00
AUGMENT D’EXISTÈNCIES 0,00
ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ 76.580,00

 
TOTAL INGRESSOS 76.580,00

DESPESES:  
REDUCCIÓ D’EXISTÈNCIES 0,00
CONSUM MERCADERIES 4.350,00
SOUS I SALARIS 25.480,00
CÀRREGUES SOCIALS 4.875,00
AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT 0,00
SERVEIS EXTERIORS 36.475,00
ALTRES DESPESES GESTIÓ CORRENT 0,00
DESPESES FINANCERES 5.400,00
DOTACIÓ PROVISIONS 0,00
AMORTITZACIÓ PASSIUS FINANCERS 0,00

 
TOTAL DESPESES 76.580,00

SEGON.- Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial mitjançant anunci en el Butlletí 
Oficial  de  la  Comunitat  Autònoma per  un termini  de  15  dies,  durant  els  quals,  els 
interessats podran presentar les reclamacions que estimin convenients davant del Ple 
de la Corporació. Aquestes reclamacions seran resoltes pel Ple en el termini d’un mes. 
En cas de que no es presentin reclamacions durant aquest període d’exposició pública, 
es considerarà definitivament aprovat el Pressupost General per a l’any 2017.

Eivissa,

Primer Tinent d’Alcalde Delegat de
l’Àrea Econòmica i d’Administració Municipal,

Alfonso Molina Jiménez
(Document signat electrònicament al marge)”

Intervencions:

Sr. Molina: Comencen a debatre els pressupostos amb bastanta antelació respecte de 
com s’ha fet altres anys, la qual cosa creu que és bona per a la ciutat. Això ha suposat 
un esforç molt important, tant per les persones de la casa que han hagut de canviar la 
seva planificació temporal de treball, com també per als companys del govern que han 
tingut que avançar les seues previsions de pressupost per a l’any que ve. Els vol donar 
les gracies a tots,  especialment a la  gent  de l’àrea econòmica de l’Ajuntament,  pel 
treball que han fet. Han intentat avançar sis setmanes la tramitació dels pressupostos 
perquè  l’1  de  gener  estiguin  en  vigor,  i  és  important  això  perquè  grans  projectes 
d’inversió i d’altre tipus que estan inclosos en el pressupost, es podran posar en marxa 
abans.

Compten amb aconseguir el vot favorable de tots els grups polítics per aprovar aquests 
pressupostos, que creuen que són bons,  que estiguin en vigor l’1 de gener i es puguin 
començar a executar.

 



 

Vol  agrair  també la predisposició  dels grups de l’oposició,  quant  els començaren a 
trucar  per  comentar  esborranys  del  pressupost,  i  l’atenció  i  col·laboració  que  han 
prestat.

La idea que hi ha darrera aquest pressupost és donar-li un impuls al pla de mandat, 
que  s’assenta  en  els  acords  de  govern  que  el  PSOE  i  Guanyem  firmaren,  i  que 
possibilita que hi hagi aquest Alcalde i aquest equip de govern.

Fer un pressupost és un exercici de responsabilitat, de prendre decisions, de síntesis 
d’un munt d’idees i de propostes, però també un exercici d’humilitat, perquè s’ha de 
renunciar  a  moltes  coses  per  configurar  un  pressupost  que  sigui  sostenible.  S’ha 
d’acceptar que no es pot posar tot en el  pressupost, perquè hi  ha projectes que hi 
entren i d’altres que han d’esperar un altre moment per incorporar-los.

Per poder fer aquesta renuncia s’ha de partir d’una sèrie de principis per no caure en 
l’arbitrarietat. A judici de l’equip de govern els principis que regulen tot això, són primer 
de tot la sensibilitat davant la necessitat. Hi té que haver coherència política; també 
s’ha de valorar  l’oportunitat  de cada projecte;  han de ser  realistes i  prudents,  molt 
especialment  en  la  valoració  dels  ingressos.  És  possible  que  s’hagués  pogut 
pressupostar  uns  ingressos  majors  dels  que  estan,  però  pareix  raonable  que  es 
pressuposti sobre allò que estan segurs, perquè això els permetrà, primer no generar 
forats,  i  segon no tenir  que renunciar  a l’execució d’algun projecte,  perquè no han 
aconseguir els fons per realitzar-lo; i per últim, hi té que haver una certa intel·ligència 
dins del pressupost, en el sentit que han de trobar les millors solucions quant a eficàcia 
i  eficiència,  per  escometre  cadascuna  dels  projectes  o  idees  que  estan  darrera  el 
pressupost. Aquests són els sis principis que han tengut en compte a l’hora de prioritzar 
accions, i confia en que l’oposició ho vegi igual que ells.

El pressupost és de 57.357.007 euros, que és un 3,2% més que el de l’any passat.

No hi ha cap pujada d’impostos municipals. Es basa en l’increment de recaptació. El  
criteri  que s’ha aplicat  és estrictament el  criteri  de caixa, no hi  haurà sorpreses en 
aquest sentit, tot i que es preveu que hi pugui haver algun increment més enllà del que 
s’ha pressupostat, per la reactivació econòmica, o per una altra sèrie de coses, que fan 
que sigui previsible que aquesta prudència es vegi superada per una millor recaptació 
en algunes àrees.

Haver set dels primers que porten un projecte de pressupost a aprovació, té alguns 
problemes, perquè no hi ha una llei d’acompanyament dels pressupostos de l’estat, i 
això fa que s’hagin hagut de fer estimacions en el que fa referència a la participació de 
tributs de l’estat, o dels de la comunitat autònoma, però donat que existeixen criteris 
públics  quant  a  l’assignació  d’aquests  recursos,  l’estimació  que  fan  els  serveis 
econòmics creuen que serà encertada.

Quant al pressupost d’ingressos. L’Ajuntament ha decidit fer un préstec de 2,45 milions 
d’euros per finançar inversió, i això quadraria el capítol d’ingressos en els 57.357.007 
euros.

Quant a la despesa. En el capítol 1 es manté pràcticament igual que l’any anterior, a 
pesar del reforç que es produeix en determinades àrees municipals. El capítol 2 té un 
increment,  que  ve  motivat  per  l’increment  del  cost  de  la  contracta  de  neteja,  en 
particular de la recollida de residus urbans. En el  capítol  3 hi  ha una reducció dels 
costos  financers,  saben  que  s’ha  fet  un  programa  bastant  agressiu  d’amortització 
anticipada de deute, que ha fet que es redueixi el cost financer en quasi 250.000 euros 
en interessos, que lògicament és una bona notícia. Els capítols 6 i 7 que són inversió i 
transferència,  són  6,6  milions  en  total,  tenint  en  compte  que  tampoc  han  pogut 

 



 

incorporar les aportacions d’altres entitats, en particular del Consell d’Eivissa.

El  projecte  més  important  quant  a  inversió,  és  la  construcció  del  centre  d’acollida 
municipal.  Estan  contents  de  poder  pressupostar  això,  i  poder  donar  solució  a  un 
problema que porta molt temps a la ciutat. Avui dia aquest servei s’està prestant en 
condicions molt precàries.

Amb  aquest  pressupost  es  liquida  el  deute  històric  que  tenia  l’Ajuntament  amb  el 
Consorci Patrimoni de la Humanitat. En el pressupost hi ha consignada una partida de 
quasi 1,58 milions d’euros, que inclou tant l’aportació corresponent a l’any 2017, com la 
de l’any 2015 que no s’havia executat.

En mobilitat es realitzarà una experiència de crear una línia d’autobús que recorri parcs 
dissuasius, i que permetre treure trànsit de la ciutat.

Un altre projecte important per a l’equip de govern és la liquidació de la societat pública 
IMVISA. Quant es va crear aquesta societat es va fer en un marc legislatiu determinat, 
que feia que una societat pública, a la que un dels fins era la promoció de vivenda 
pública, fos més àgil en la seua gestió com empresa pública que com administració 
pública. S’han produït els canvis normatius, la legislació ha canviat, i el fet de disposar 
d’aquesta societat  pública,  que no és més que un instrument de gestió,  en aquest 
moment  no suposi  cap avantatge en la  pràctica  per a l’Ajuntament,  i  per contra  el 
manteniment d’aquest empresa sí que suposa un cost real per a l’Ajuntament. Vist que 
els projectes que l’equip de govern té en ment, que podrien entrar dins de les activitats 
de  la  societat  pública  IMVISA,  es  poden  i  es  desenvoluparan  directament  per 
l’Ajuntament, pareix raonable liquidar aquesta societat, per a això s’ha dotat una partida 
per afrontar aquesta liquidació. Si tot va bé a l’octubre de l’any que ve ja es podrà 
inscriure la seua liquidació.

Un petit projecte, que no és gran en quantia, però és molt important quant a l’impacte 
que  té  pel  treball  d’aquesta  casa,  és  l’impuls  a  la  modernització  de  la  gestió  de 
l’Ajuntament.  El  nivell  de  desenvolupament  de  l’administració  electrònica  d’aquest 
Ajuntament és elevat, però tampoc han de dormir-se sobre els llorers.

Altres quantitats importants que estan en el pressupost són: l’aportació a l’emissari de 
Talamanca que són 667.000 euros; inversions en esports com el canvi de la gespa del 
camp de can Misses II; la zona verda infantil on estava les aules modulars al costat de 
l’aparcament dissuasiu de can Misses; la casa d’igualtat; la renovació de l’edifici de la 
Plaça  d’Espanya;  han  augmentat  50.000  euros  la  partida  que  va  a  pressupostos 
participatius, és un projecte que creuen que ha funcionat bé, i per últim un projecte, al 
qual li tenen un especial afecte, que és la Casa de la Música que és la seu del Patronat 
Municipal de Música, que està treballant en unes condicions que no són les idònies i 
que requereix un espai millor. Està segur que a aquest projecte els acompanyaran tots 
els grups de l’oposició. Aquest any és llançarà el projecte d’idees que l’any que ve es 
desenvoluparà, i això és el que es pressuposta. Compten amb la col·laboració d’altres 
administracions per portar a terme aquesta inversió.

El pressupost dels patronats del MACE, de Música i d’Esports, tenen l’obligació legal de 
mantenir-los com estaven.

Per acabar donen la benvinguda al Consorci Patrimoni de la Humanitat. Aquest any és 
el primer en el que el Consorci s’adscriu a l’Ajuntament, es va aprovar recentment la 
modificació dels Estatuts que permetia aquest adscripció, amb tot el que això comporta.

L’equip  de govern  ha presentat  uns  pressupostos  que són  realistes,  ajustats  a  les 
necessitats i a les possibilitats materials i legals que tenen per desenvolupar-los. Posen 

 



 

el focus en les persones, en aquells que més ho necessiten, i donen impuls a les àrees 
municipals que s’ajusten al pla de govern d’aquesta Corporació varen decidir en el seu 
moment i estan desenvolupant dins d’aquesta legislatura.

En aquests pressupostos es donen alguns passos que són tímids però també realistes, 
per resoldre un problema important, que és la falta de recursos humans en àrees clau 
d’aquest Ajuntament.

Els pressupostos estan dissenyats per resoldre problemes de la ciutadania, i, a judici 
seu, després de la seua execució deixarà una ciutat millor que la que hi ha avui.

Sra. Fajarnés: Lamenten que l’Alcalde no hagi intervingut primer per presentar al Ple 
els pressupostos de 2017, ja que sí ho va fer a la premsa i va signar, com és preceptiu, 
la memòria. Pensen que hagués set bo i encara està a temps, que expliqués les raons 
polítiques  i  les  conseqüències  pressupostàries  del  pacte  de  govern  entre  el 
PSOE-Guanyem, en aquest seu segon pressupost.  Hauria d’explicar els acords, les 
cessions i les tensions, si n’hi va haver, encara que només sigui per salut democràtica i 
sobretot en ares a la tan mencionada transparència. Aquest no és un simple debat d’un 
punt de l’ordre del dia, és el debat del pressupost el més important i transcendent de 
les corporacions, i que marcarà les polítiques i els fets a la ciutat l’any 2017.

Per al grup Popular el document que han presentat, és un pressupost que no reflexa la 
realitat  del  municipi,  que no respon a les necessitats dels seus ciutadans,  ni  dona 
solució als problemes existents.

És un pressupost que demostra el sotmetiment del PSOE a Guanyem, que privilegia 
les àrees de govern dels seus socis per tal de mantenir el pacte de govern.

Si parlen de despropòsits, el primer el troben amb la contractació d’un nou càrrec de 
confiança, per part de guanyem, amb un cost de 30.000 euros anuals. És una vergonya 
que el Sr. Alcalde consenti, recolzi i avui dugui a aprovació un pressupost que inclou un 
nou càrrec de confiança.

En relació a la partida d’òrgans de govern, a la qual s’inclou els sous de l’equip de 
govern  i  els  seus  càrrecs  de  confiança,  quotes  a  la  seguretat  social,  atencions 
protocol·làries, viatges, dietes, comunicació, publicitat i propaganda, en aquest exercici 
ascendirà a 1,2 milions d’euros, més del doble del que l’equip de govern pretén destinar 
a polítiques de foment de l’ocupació.

En  protocol  s’incrementa  en quasi  9.000  euros.  Es  manté  la  partida  de publicitat  i 
propaganda en 150.000 euros, als que s’hi  ha de sumar altres 45.000 euros per a 
contractar empreses externes de premsa i comunicació. Al mateix temps es crea una 
nova  partida  per  a  publicitat  i  propaganda  en  turisme dotada  amb 15.000  euros,  i 
s’incrementa en 5.000 euros més les despeses de viatges i desplaçaments de l’àrea de 
turisme, per finançar viatges internacionals de la regidora de Guanyem. Com es pot 
veure les partides de turisme són de les més beneficiades d’aquest pressupost, amb un 
increment d’un 280%, en total quasi 30.000 euros més en partides per a despeses en 
pompa. Aquestes són les prioritats de l’equip de govern.

Aquest  és  un  pressupost  que  incrementa  considerablement  la  despesa  corrent, 
destinant un 42,4% del total pressupostat a aquest capítol, el que suposa un increment 
del  8,6% amb respecte  al  pressupost  vigent.  És  cert  que  part  d’aquest  increment 
correspon  a  la  contracta  de  neteja,  però  també  és  cert  que  l’equip  de  govern  es 
caracteritza  per  no  seguir  els  tràmits  correctes  en  algunes  contractacions,  el  que 

 



 

explica la llarga llista d’objeccions d’Intervenció.

Si sumen els 24,3 milions en despesa corrent al capítol de personal dotat amb 17,1 
milions, posar en marxa cada dia l’Ajuntament costa 41,4 milions d’euros, és a dir, el 
72,2% del  pressupost  total.  Gastar 7 euros diaris en obrir  les portes cada matí,  és 
contradictori  amb  qualsevol  política  d’austeritat.  A  més  es  consignen  quantitats 
excessives  en  capítols,  com l’encàrrec  d’estudis  i  treballs  tècnics  externs,  als  que 
l’equip de govern destina la quantitat de 397.000 euros. Preveuen 40.000 euros per a 
estudis  i  treballs  tècnics  de platges i  només  15.000  euros  en  inversió  per  a  nous 
equipaments a les mateixes.

Respecte al deute, decideixen subscriure un nou préstec de 2,5 milions d’euros, quant 
disposen de 34 milions d’euros de romanent de tresoreria. Tenen els comptes bancaris 
plens de diners i decideixen tornar a endeutar l’Ajuntament, per què? En endeutar-se 
en consignar despeses milionàries per contractar estudis i treballs fora de la casa. No 
confien en els seus propis tècnics? No hi ha suficients arquitectes, lletrats o enginyers a 
l’Ajuntament?

Tenen l’Ajuntament ple de diners i no baixen els impostos, política que el PP adoptaria 
en  aquests  casos,  però  l’equip  de  govern  decideix  mantenir  la  pressió  fiscal  dels 
ciutadans.  A  més  assumeixen  14  milions  d’euros  de  deute  del  Consorci  Eivissa 
Patrimoni de la Humanitat com a propis, quant es tracta d’un préstec sindicat de les tres 
institucions, Ajuntament, Consell Insular i Govern Balear. No han tengut ni la capacitat 
ni  la  voluntat  política  de  fer  que  les  altres  dues  institucions  assumeixen  els  seus 
compromisos,  el  33%  que  els  hi  correspon  d’aquest  préstec,  per  això  la  ràtio 
d’endeutament d’aquest Ajuntament s’incrementa fins a un 55%. Haurien d’haver lluitat 
pels  interessos  d’aquesta  casa.  Al  grup  Popular  li  preocupa  molt  aquest  tipus  de 
polítiques, més endeutament, més despesa corrent, menys inversió, el que es tradueix 
en una nul·la gestió i en deixar hipotecat el futur dels eivissencs.

Si repassen el capítol d’inversions, poden veure que es redueix en un 22% el capítol 
més important del pressupost, el que millorarà la qualitat dels ciutadans del municipi. 
On estan les grans inversions que varen prometre per als barris de la ciutat? On estan 
les grans obres de millora que varen prometre a cas Serres, a Can Escandell, a Platja 
den Bossa, a Figueretes? Creuen que amb 50.000 euros els hi donarà per reformar tot 
el passeig marítim, o aquests diners aniran destinats a la redacció d’un projecte, perquè 
no es fien dels tècnics de la casa.

Falten a la veritat amb el ciutadà, comptabilitzant com a inversió la redacció del projecte 
de la casa de la música, una cosa tangible, no és un projecte real, i li destinen 200.000 
euros, i a la vegada redueixen en un 85%, és a dir de 3,7 milions a 560.000 euros, les 
inversions en vies públiques. Això juntament amb els 450.000 euros previstos en els 
seus  pressupostos  participatius,  no  dona  més  que  per  a  petites  reformes  i  posar 
pegats, no per a grans obres de millora.

Per altra banda, destinen més de mig milió d’euros a condicionar les dependències 
municipals, amb els problemes que pateix la ciutat la seua prioritat és reformar la Casa 
Consistorial de Plaça d’Espanya?

Quant  anteriorment  ha dit  que aquests pressupostos no  resolen les inquietuds i  la 
problemàtica dels ciutadans d’Eivissa, s’estava referint al greu problema que pateixen 
de trànsit, agreujat la darreres setmanes amb el caos circulatori en el que es troba la 
ciutat.

I  així  i  tot  ni  es plantegen compromisos amb el  Consell,  ni  inversions en el  primer 
cinturó de ronda, ni res de res. En aquest cas com reflexa el pressupost, les inversions 

 



 

en mobilitat es redueixen en un 100%.

L’Alcalde és el responsable d’aquest nefast pressupost, que redueix la inversió en un 
22%, que endeuta  l’Ajuntament  en 2 milions d’euros més per invertir  en  fum, però 
també és l’Alcalde artífex de la pujada de taxes i impostos que sofriran els vesins del  
municipi el proper any.

En els impostos directes, els que graven directament la propietat d’una casa, un local, 
un cotxe o la renda generada per una activitat econòmica, l’equip de govern preveu 
ingressar 24,6 milions d’euros, un 3% més que l’any anterior, això suposa que cada 
vesí haurà de pagar el proper any a l’Ajuntament més de 600 euros, per tant estan 
davant una nova pujada d’impostos. En taxes i preus públics, els tributs que graven la 
prestació d’un servei que beneficia directament al ciutadà, la pujada és del 13%, és a 
dir 1,8 milions més que en 2016.

Un  pressupost  amb  un  escandalós  afany  de  recaptatori,  on  els  impostos  dels 
contribuents  creixen  un  3%,  destinant-se  a  finançar  despeses  absolutament 
prescindibles.

Les  transferències  de  capital  d’altres  institucions  baixen  en  un  1,6  i  castiguen 
radicalment a Eivissa. Per tant, és un pressupost que demostra l’aïllament polític de 
l’Ajuntament, al no rebre pràcticament res d’altres institucions, marginant a Eivissa i a la 
seua  capitalitat,  i  en  aquest  cas  parlen  del  Consell  Insular  i  del  Govern  Balear, 
institucions governades pel  PSOE i  els  seus socis  de  govern.  Les  aportacions  del 
Govern Balear es redueixen en un 25%, i les del Consell Insular ni apareixen reflectides 
en els comptes.

I per finalitzar passaran a parlar del major “pufo” que ha tengut aquest Ajuntament en 
els últims anys, IMVISA. A continuació llegeix un paràgraf de la memòria del pressupost 
següent:  “Pel  que  fa  a  altres  capítols  del  pressupost  que  val  la  pena  destacar, 
ressenyar la partida de 1,3 milions d’euros, prevista al capítol d’actius financers, i que té 
com objectiu  la  liquidació  de l’empresa municipal  IMVISA i  l’assumpció  per part  de 
l’Ajuntament d’Eivissa, tant de les seues obligacions, com dels seus actius en forma de 
terrenys. S’entén que aquesta empresa municipal ha complert ja amb els objectius que 
tenia inicialment establerts.”. Quins objectius ha complit IMVISA? Aquest “pufo” creat 
pel PSOE per promoure grans obres i projectes públics sense haver de passat per la 
màquina administrativa, no ha complit cap altre objectiu que el de crear el major forat 
econòmic a l’Ajuntament, 9 milions d’euros, sous que venen directament de la butxaca 
dels ciutadans.

Aquest  pressupost  no  reflexa  la  realitat  d’Eivissa,  compta  amb  partides  clarament 
inflades i supèrflues, per no parlar d’aquelles que es repeteixen any darrera any. Els 
comptes d’aquest equip de govern no són els que Eivissa necessita ara mateix.

Sr. Villalonga: Es pugen els impostos perquè els contribuents no són persones, aquí 
només es té en compte la  paraula  persona,  tota  la  resta,  empresaris,  gent  que té 
negocis, gent que no està necessitada, no són persones, amb la qual passen a un 
segon pla.

Agraeix a la Sra. Fajarnés ha dit que el major “pufo” de la història d’aquest Ajuntament 
és IMVISA. Ha mencionat que la broma havia costat 9 milions d’euros a l’Ajuntament. 
Suposa que només es referirà a Eivissa Centre, perquè el CETIS són com a mínim 25 
milions. Varen generar una empresa que, amb el maquillatge de fer vivendes per als 
necessitats, es varen dedicar a especular amb el patrimoni municipal. Que es liquidi 

 



 

aquesta  empresa  ho  veu  molt  positiu.  Encara  que  es  liquidi  no  significa  que  les 
responsabilitats que s’hagin derivat d’aquestes actuacions, també es liquidin d’una altra 
manera.

La Sra. Fajarnés diu que el grup Socialista està segrestat pel grup Guanyem, però té 
una altra teoria i creu que és al revés.

Li agradaria que el Sr. Alcalde expliqués quin és el seu model de ciutat que volen. Com 
faran la mobilitat? Agafant el programa electoral de Guanyem, a la seua pàgina 9, diu: 
“Estudiar la viabilitat de crear una xarxa de minibusos elèctrics gratuïts, que comuniquin 
els pàrquings dissuasius amb el centre de la ciutat.” Ho faran?

Li preocupa que no destinin diners a mobilitat, perquè voldria saber si al final s’aplicarà 
una ona verda amb els semàfors de l’Avda. d’Espanya, perquè això si els faria guanyar 
bastant mobilitat a la ciutat.

Fa falta un alberg perquè hi  ha gent  necessitada, però tenen algun estudi  sobre la 
repercussió que tendrà aquest alberg en el barri, i si el tenen li agradaria tenir-ne una 
còpia.

Tal vegada haurien de controlar millor la feina que es fa i les hores de treball que fa el 
personal. Destinaran diners a crear polítiques d’ocupació?

No entén l’endeutament de 2,5 milions d’euros, perquè creu que el que s’ha de fer és 
sanejar l’Ajuntament. Creu que la Sra. Fajarnés s’ha equivocat, perquè abans ha criticat 
que  l’Ajuntament  tengui  un  nou  càrrec  que  costarà  30.000  euros  Qui  pagarà  la 
seguretat social d’aquest càrrec? Suposa que serà l’Ajuntament, i llavors seran 40.000 
euros.

Els pressupostos denoten la voluntat política que estan canviant la ciutat, però també 
denoten que no saben molt bé on van amb aquesta ciutat.

Han parlat del Consorci i han dit que es dedica a fer coses a la ciutat i per això està. 
Per això no hi ha diners per a la posidònia, i només se’n recorden de la necròpolis per  
fer  publicitat,  ja  que aquesta  està  abandonada.  Han  deixat  clar  que els  diners  del 
Consorci són per fer urbanisme.

Sr. Molina: Quant aquest govern va prendre possessió, gracies a l’acord de govern que 
el PSOE va firmar amb Guanyem i Guanyem va firmar amb el PSOE, i que ara mateix 
tornarien a firmar amb els ulls tancats i les vegades que fes falta, per portar les finances 
d’aquest Ajuntament, i és la seua responsabilitat defensar el pressupost i això és el que 
farà.

Està  d’acord amb la Sra. Fajarnés que aquest  és el  debat  més important  de l’any, 
perquè és veritat que el que aprovin avui determinarà el que es farà i sobretot el que no 
es farà a l’Ajuntament l’any que ve.

Està clar que hi ha tensions en l’elaboració del pressupost, i la Sra. Fajarnés ho va 
viure en primera persona, perquè és obligació de tots els regidors intentar aconseguir 
fins a l’últim euro que puguin, per portar endavant els projectes que creuen que són els 
millors per a la ciutadania, i per suposat lluiten per a aquest pressupost amb energia, 
per això demana disculpes públicament als que els hi han tengut que treure projectes 
del pressupost, perquè tots han defensat cadascuna de les seues idees, projectes o 
propostes, amb una dedicació admirable. El dia que no hi hagi tensions tendran un 
problema, perquè tendrien un govern amb un electroencefalograma pla i no és el cas.

 



 

La Sra. Fajarnés parla de les tensions entre PSOE i Guanyem. Quan debaten temes no 
li pregunta a la Sra. Corral si és de Guanyem o a la Sra. Torres si és del PSOE. Sap 
que al PP li costa entendre això, però aquest govern funciona tranquil·lament, amb les 
tensions normals d’un govern normal que formen dos partits que es porten bé. Està 
encantat d’asseure’s amb els seus companys de Guanyem en les reunions de govern, 
està encantat d’escoltar les seues propostes,  i  a vegades no està tant encantat  de 
dir-los a ells o als del seu partit polític, això sí i això no.

Com ha explicat abans, hi ha una sèrie de principis rectors que han intentat aplicar a 
les  decisions  que  estan  incloses  dins  d’aquest  pressupost  per  intentar  fugir  de 
l’arbitrarietat, que creu que és molt important quant parlen de diners públics.

La Sra. Fajarnés ha començat la seua intervenció amb l’equip de govern, com si fos el 
més important del pressupost, i no ho és.

Sra. Fajarnés sap que el govern del PP de la legislatura passada costava més?, no el 
seu que era disfuncional, amb tot el respecte. Quan varen entrar la Sra. Marí i la Sra. 
Fajarnés es trobaren una situació molt complexa, varen fer tot el possible per sortir 
endavant, això ho ha respectat sempre i ho seguirà respectant, però reconeixeran que 
el seu govern era disfuncional. Creu que és injust comparar un govern normal amb un 
govern que no poden dir que fos normal, per les situacions en les quals es va trobar.  
Sap que el cost del primer govern que va prendre possessió la legislatura passada era 
un  2%  del  pressupost,  i  el  d’aquest  govern  és  un  1,7%?  Això  és  una  reducció. 
Econòmicament en valor absolut,  el  cost  del  primer govern del PP de la legislatura 
passada era major que el d’aquest govern, i si vol li ensenyarà amb números quant 
vulgui.

S’ha decidit contractar a una persona per ajudar a l’àrea de comunicació, perquè és 
una àrea que té molt de treball, i avui en dia la ciutadania requereix un contacte més 
proper amb les institucions. Antigament el 90% del treball de comunicació era premsa 
escrita, premsa radiada, televisió, i avui dia hi ha molts altres canals de comunicació 
que utilitza molt intensament la ciutadania per dirigir-se a l’Ajuntament i això requereix 
atenció.  Sinó no  estarien  sent  transparents,  ni  col·laboradors amb la  ciutadania  en 
atendre les peticions que fan i  que mereixen resposta.  El  PP tenia  dues persones 
treballant  en  comunicació,  i  critiquen  una  estructura  de  govern  igual  que  la  que 
tenien.És el seu dret, no és el més important que està en el pressupost, ni molt menys, 
no és una cosa nova. Estan molt  lluny del límit  que marca la llei,  quant a personal 
eventual per a un ajuntament d’aquesta mida. El que es pretén és que el govern sigui 
capaç de donar respostes a les necessitats de l’Ajuntament i  de la ciutadania, i  es 
configura com els permet la llei.

Han  parlat  de  foment  de  l’ocupació,  primer  de  tot,  vol  dir  que  això  no  és  una 
competència municipal. L’Ajuntament el que sí que fa és participar en aquells projectes 
de foment de l’ocupació que se li obrin, per exemple, programes de formació. A aquesta 
comunitat autònoma la formació la gestiona el SOIB, que depèn de la Conselleria de 
Treball, i treu convocatòries de programes de formació i aquest Ajuntament concorre i 
executa aquesta formació. Això és el que pot fer aquest Ajuntament i que seguirà fent, i 
si miressin amb atenció veurien en el pressupost, donat que hi ha dues partides de als 
voltants de 300.000 euros per participar en programes de foment de l’ocupació, liderats 
per qui té la competència per fer-ho que és la Conselleria de Treball,  i  que aquest 
Ajuntament ha d’incloure en els seus pressupostos perquè ha de cofinançar una part. 
Això  a  part  dels  programes  que  venen  subvencionats  directament,  on  aquest 
Ajuntament és un mer executor.

Per  al  foment  de  l’ocupació  aquest  Ajuntament  firma  convenis,  i  facilita  el  treball  

 



 

d’entitats que sí que ho poden fer, com per exemple, Creu Roja, Deixalles. Una part 
d’aquests convenis és el treball amb les persones que tenen necessitat de trobar feina.

La Sra. Fajarnés ha parlat de l’increment de la despesa corrent. La veritat és que és un 
poc una profecia auto complida, perquè per una part  l’Ajuntament no pot contractar 
personal, només que en una quantitat molt limitada, però hi ha serveis que ha de donar 
i algú els haurà de fer, i si ho ha de fer algú s’haurà de contractar. Això va al capítol 2 
que és la despesa corrent i això és dolent. Llavors és dolent que l’Ajuntament contracti 
gent,  però  és dolent  també contractar  fora  les coses.  Aleshores  que fa? No donar 
serveis?

Efectivament en el pressupost hi ha un increment important de la despesa corrent, i és 
la xifra que han dit en percentatge la Sra. Fajarnés, però aquesta xifra es composa d’un 
40,1% el pressupost que ve del que seria la despesa corrent normal de l’Ajuntament, 
que és una reducció de 0,19 punts respecte de l’any passat quant a percentatge, i una 
partida d’1.307.211 euros relacionada amb la recollida de residus sòlids urbans, que és 
un 2,28% del pressupost. No recullen els fems, o no apliquen les condicions que venen 
definides en el plec de neteja que va elaborar el govern anterior, i que aquest govern va 
decidir continuar?

Pel que fa estudis i treballs tècnics, no tot es pot fer a la casa per varis motius, per 
sobrecàrrega de treball en moltes ocasions i per competència tècnica en moltes altres. 
Hi ha tècnics de mobilitat en aquesta casa, però no hi ha tècnics especialistes en la 
gestió  de trànsit,  i  si  s’ha  de fer  un estudi  d’aquest  tipus relacionat  amb el  pla  de 
mobilitat urbana s’haurà de contractar, o no volen que surti el millor pla de mobilitat 
urbana que es pugui?

Ha mencionat els 40.000 euros pressupostats d’estudis i  treballs tècnics en platges. 
Han de fer un pla de fondeigs, perquè estaran d’acord en què Talamanca no pot seguir 
com està, i per a això s’haurà de determinar de quina manera regulen tots els vaixells 
que estan allí, quins hi poden estar i quins no i de quina manera. No té la competència 
per fer això, ni  la té la regidora de platges, ni  aquesta competència en particular la 
tenen els tècnics de medi ambient, per això s’haurà de contractar fora un treball tècnic 
que elaborarà el projecte de fondeigs ecològics a la platja de Talamanca.

El deute és un instrument que s’utilitza quant és necessari. En aquest moment aquest 
govern ha amortitzat 9,2 milions de deute municipal. Creu que s’estan prenent molt 
seriosament el tema del deute, i a més estan fent una cosa més interessant que és 
convertir deute antic en deute nou, això vol dir que és més barat per al ciutadà.

Enllaça  això  amb  la  referència  que  ha  fet  la  Sra.  Fajarnés  al  deute  del  Consorci 
Patrimoni. A partir de l’adscripció del Consorci a l’Ajuntament el deute municipal estarà 
en dos parts, el deute propi de l’Ajuntament, ràtio del qual serà el 33% al final de l’any 
que  ve,  més  el  deute  que  absorbeixen  del  Consorci  que  serà  entorn  al  22% del 
pressupost municipal. Són 19 milions a 31 de desembre l’Ajuntament, i 12,6 milions del 
Consorci,  la  ràtio  combinada  és  el  55% que  segueix  estan  molt  lluny  de  límit  de 
tolerància que dona el  Ministeri  d’Economia i  Hisenda,  que és el  75%. L’any  2013 
només el deute de l’Ajuntament era el 67%, i ha anat baixant fins a la ràtio del 33% 
actual.

Poden discutir el deute del Consorci. A judici de l’equip de govern és obligació legal de 
l’Ajuntament, donat que és l’administració a la qual s’ha adscrit el Consorci, incorporar 
aquest  endeutament  dins de l’estat  del  deute municipal,  i  per  tant  ho fan.  Això  no 
suposa  un  augment  del  deute  municipal,  perquè  aquest  deute  ja  existia  i  s’anava 
pagant, i les altres dues administracions que formen part del Consorci seguiran fent 

 



 

front a la part alíquota que els hi toca. L’important del Consorci és que treballi.

La inversió es composa de varies parts, la que executa directament l’Ajuntament amb 
fons propis o a través de l’endeutament. Falta l’aportació del Consell perquè no saben 
quant  és.  Quant  s’aprovin  el  pressupostos  del  Consell  sabran  que  s’assigna  a 
l’Ajuntament, en aquest moment és realitzarà una generació de crèdit i s’incorporarà al 
pressupost municipal a la partida d’inversió.

La inversió municipal del pressupost que va defensar la Sra. Fajarnés és la meitat de la 
que aproven aquest any, si  aquesta és paupèrrima com va ser la seua. L’equip de 
govern porta dos pressupostos i ja hi ha més inversió pressupostada que en tota la 
legislatura passada.

La  legislatura  passada  no  s’executava  la  inversió  perquè  el  pressupost  era  irreal, 
perquè durant varis anys posaren en el pressupost la venda dels locals de Carles III i 
no es varen vendre, per això no varen poder executar la inversió que tenien vinculada a 
aquesta venda.

En aquest pressupost i a l’anterior no hi ha cap inversió condicionada, perquè és un 
pressupost prudent i realista.

No es pugen impostos, és puja la recaptació, que no és el mateix. La única ordenança 
fiscal  que  han  modificat  és  la  de  la  plusvàlua  per  evitar  un  increment  d’impostos. 
Entenen que els impostos que es recapten són correctes per a aquesta ciutat, són els 
que toquen. Li demana a la Sra. Fajarnés que calculi bé, perquè si divideix 24 milions 
entre els 50.000 habitants que té la ciutat són 480 euros no 600.

Això que diu la Sra. Fajarnés de demanar al Consell i al Govern Balear de que els hi 
donin més, també ho podria demanar al Govern Central, perquè la partida que més 
baixa d’aportacions externes a aquest pressupost, és la que ve de participació i tributs 
de l’estat que dirigeix el seu partit.

Pel que fa a IMVISA, demana a la Sra. Fajarnés que retiri la paraula “pufo”, perquè pot 
ser que hi hagi coses que s’han fet millor i d’altres pitjor, perquè aquesta paraula té una 
consideració que l’hi exigiria, si té prova que hi ha hagut un “pufo”, d’anar als jutjats i  
presentar una denuncia, perquè sinó està corrent un risc.

Ocorrerà en algun moment d’aquest any que es liquidarà IMVISA perquè deixarà de 
tenir utilitat  pràctica per a l’Ajuntament,  i  en aquest moment la titularitat  dels solars 
revertirà a l’Ajuntament, perquè IMVISA no només trasllada els seus passius, trasllada 
també els seus actius. Els actius d’IMVISA són tres solars a part  d’un pis.  Els tres 
solars tenen un valor enorme. Quant l’Ajuntament decideixi que fer amb aquests solars, 
veuran si hi ha hagut un deteriorament per a les finances municipals o no, per ara sobre 
taxació no n’hi ha hagut, perquè amb aquest 9 milions d’euros a què fa referència la 
Sra. Fajarnés, es cobreixen de sobra amb les taxacions de dos dels tres solars que 
IMIVISA retornarà a l’Ajuntament.

Veu clar que el  Sr.  Villalonga acabarà afiliat a Guanyem, de tant que utilitza el seu 
programa electoral, però ho fa malament perquè el programa que maneja no és el de 
l’Ajuntament d’Eivissa,  és el  programa insular  de Guanyem. Li  demana que agafés 
aquest programa electoral anés al Ple del Consell demani la paraula, i defensi el que 
tingui que defensar allí, però aquí Guanyem igual que el PSOE, estan vinculats en la 
seua  gestió  de  govern  per  uns  acords,  en  els  quals  tothom  va  fer  determinades 
renuncies,  varen veure  coses del  programa i  que són les que dirigeixen l’acció  de 
govern.

Es demana un informe al tècnics de l’Ajuntament per fer un col·legi  o per posar la 

 



 

Comissària de Policia? Perquè per a un centre d’acollida sí? Ara mateix hi ha un centre 
d’acollida  municipal  amb  unes  condicions  infrahumanes  a  500  metres  d’on  es 
construirà, quina diferència hi ha?

El Sr. Villalonga ha fet un comentari que li agradaria que l’aclarís, perquè li ha paregut 
entendre  que  deia  que  el  personal  de  l’Ajuntament  no  treballa.  Segurament  s’ha 
equivocat i ara ho podrà explicar millor, perquè si ha dit això, és la tonteria més gorda 
que ha sentit mai a aquesta sala, inclús més que lo d’IMVISA.

El Consorci va ser creat, impulsat per aquest Ajuntament, per aconseguir que altres 
administracions  aportessin  fons  per  invertir  en  els  bens  declarats  Patrimoni  de  la 
Humanitat, de titularitat municipal i la seua àrea d’influència. Això està en els Estatuts 
del Consorci, i això és el que obligatòriament ha de fer el Consorci, no pot fer altres 
coses.  El  Consorci  s’hauria pogut  denominar  “Consorci  d’Inversions per a la  Ciutat 
d’Eivissa” i no passaria res, o “Consorci d’Inversions per als bens declarats Patrimoni 
Mundial i les seues zones d’influència de la Ciutat d’Eivissa” i no hagués passat res, i 
es diu com es diu, però el que no canvia són els seus fins estatutaris. El Sr. Villalonga 
interessadament  mescla  la  declaració  de bens patrimoni  mundial  amb el  que és el 
Consorci.

Li agradaria que la Sra. Fajarnés li donés un exemple en el qual és l’Alcalde el que 
defensa els pressupostos de l’Ajuntament. Entenen que la defensa dels pressupostos 
és responsabilitat del regidor d’hisenda, i mentre el Sr. Alcalde, que és el que mana, no 
digui el contrari, seguirà sent així.

Espera haver resolt els seus dubtes i sinó segueix a la seua disposició per qualsevol 
aclariment que necessitin.

Sra. Fajarnés: eu que els agrada parlar del passat, però no entrarà a valorar els dotze 
anys  de  govern  socialista  que  va  tenir  aquest  Ajuntament,  i  que  el  va  portar  a 
l’enfonsament, sinó que es centrarà en el present i a aquests pressupostos.

En un debat com aquest seria bo que no només parlessin de números, sinó també 
sobre l’estat de la ciutat i sobre el grau de compliment dels seus compromisos i de 
l’execució dels pressupostos de 2016, perquè és una autèntica vergonya que, segons 
les dades oficials de que disposen, del segon trimestre, tinguin executat un 30%. Ara a 
data 31 d’octubre imagina que sortirà  la tercera valoració i  no serà més d’un 50%, 
quant haurien de portar un 75% executat. Si ja venien fum en el pressupostos de 2016, 
què poden esperar dels de 2017?

És necessari  preguntar-se si  Eivissa està millor ara que fa un any, si  els ciutadans 
viuen millor o si paguen més o menys impostos.

Fent balanç dels seus 16 mesos de govern passarà a enumerar les seues obres. La 
primera de totes ha set ocasionar el major caos circulatori, amb una política de mobilitat 
improvisada i autoritària, i que té un reflex pressupostari reduint les partides a la meitat, 
eliminant les inversions en mobilitat i destinant 50.000 euros a estudis i treballs tècnics.

El  seu  balanç  en  benestar  social  és  rebatejar  la  regidoria  a  nova  ciutadania,  per 
referir-se als immigrants i després consignar la ridícula quantitat de 14.000 euros.

En el  seu balanç, hi ha declarar uns metres quadrats de platja zona sense fum, quant 
la ciutat ha donat la pitjor imatge de deixadesa dels últims anys.

A pesar de l’entusiasme i iniciatives del regidor, baixen els pressupostos en Cultura, 
una  de  les  àrees  mes  castigada  d’aquest  pressupost,  i  una  inexistent  política  de 

 



 

vivenda, iniciada per un regidor i traspassada a una altra regidora, amb un pressupost 
de 10.000 euros, imagina que per gastar en estudis i treballs tècnics.

Ja veuen que la seua prioritat és reformar-remodelar la Casa Consistorial, o millor dit 
els seus despatxos.

Imagina  que  ja  han  quedat  a  l’oblit  les  seues  manifestacions  en  contra  dels 
desnonaments.

En definitiva aquest és el balanç en el qual les coses han anat a pitjor, en el que els 
problemes s’accentuen i la gestió és dolenta.

Mirin si és dolenta la seua gestió en matèria d’aigua que, després de setze mesos, 
primer  incompleixen  una  sentència  del  tribunal  que  diu,  que  no  hi  pot  haver  més 
prorroga del contracte de subministrament d’aigua. Incompleixen també un mandat del 
Ple de l’Ajuntament, i és que en aquest temps no han set capaços de treure a licitació 
la nova contracta de l’aigua. No saben si mancomunaran o no, i mentrestant tenen a 
l’Ajuntament de Sant Antoni esperant.

Han arribar a un acord amb ABAQUA per un import al voltant de 6 milions d’euros, per 
tant és una obligació reconeguda, i hauria d’estar reflectida en aquest pressupost i no 
es preveu cap partida.

Sr. Alcalde el seu pressupost es resumeix en més despeses, menys inversions, més 
impostos, el que és igual a una mala gestió del PSOE i Guanyem.

Per últim es vol  referir  a la possible irregularitat  d’aquests dolents pressupostos de 
2017, en relació al tema de la plantilla de personal. Els varen advertir que la Delegació 
del  Govern  els  pot  tombar  o  suspendre,  ja  que  augmenten  en  un  1,6  la  plantilla 
sobrepassant el límit establert de l’1%. Els ofereixen que retirin els pressupostos i els 
consensuïn amb ells, sinó el seu vot serà negatiu i es guardaran les accions legals 
oportunes.

Per concloure, tornar a reiterar que aquest no és el pressupost que es mereix la ciutat, 
a l’igual que tampoc Eivissa es mereix aquests mals gestors, perquè és un pressupost 
que augmenta la pressió fiscal dels ciutadans, que augmenta les despeses corrents, 
que augmenta els càrrecs polítics, que inverteix molt menys, i que demostra que la 
coalició PSOE-Guanyem no té ni ha tingut mai un projecte de ciutat.

Sr. Villalonga: Avui porten un nou càrrec, perquè els fa falta que la gent que els ha 
votat tinguin la percepció de que es fa alguna cosa més del que realment es fa.

Llegeix el títol del programa de Guanyem Eivissa, al qual ha fet referència abans, i que 
diu “ a les eleccions municipals de l’Ajuntament d’Eivissa, maig de 2015”. Suposa que 
si diu a l’Ajuntament d’Eivissa no és al Consell Insular, però això pensa que està llegint  
el programa correcte.

A continuació llegeix un paràgraf de l’aparat 2.2, transparència, del programa electoral 
de  Guanyem,  que  diu:  “Que  els  pressupostos  anuals  siguin  el  marc  bàsic  de  la  
participació ciutadana i que cap decisió o inversió important pugui ser presa sense la  
participació  prèvia  dels  habitants  de  la  zona  afectada.”.  Suposa  que  faran  un 
referèndum on posaran l’alberg, perquè això és el que estan prometent.

Ha anat varies vegades a l’alberg i ha vist part de la problemàtica que hi ha, sense 
arribar  a  ser  usuari.  Si  que fa  falta  un alberg,  però  aquest  té  una característiques 
diferents a un col·legi. Algú ha informat sobre la situació si  generarà algun tipus de 

 



 

qüestió especial en el barri? Ho preguntaran al vesins?

No ha dit que els funcionaris no treballin, el que ha dit és si controlen el treball que 
efectuen, perquè, tal  vegada, alguns no fan el  treball  que haurien de fer,  lo bé i  la 
quantitat de treball que haurien de fer. Igual ho tindrien que controlar i veure si s’haurien 
de reorganitzar o no els departaments de l’Ajuntament, i millorar el funcionament.

Li agradaria que li contestessin si hi haurà zona verda a l’Avda. d’Espanya de la ciutat? 
Quin és el seu model de ciutat? Tindran minibusos elèctrics gratuïts com va prometre 
guanyem? Són qüestions bastant importants.

Sr. Molina:.

La Sra. Fajarnés encara no ha dit si votaran a favor o en contra del pressupost. Ha 
pretès convertir la segona intervenció en un espècie de debat sobre l’estat de la ciutat, i 
no hi entrarà perquè estan parlant del pressupost, i perquè a més creu que tampoc 
segons quines coses convé fer-les a meitat de camí, perquè es fan una sèrie d’idees i 
quant s’arriba al final ja és veu si és el que esperaven, i això ho veuran després dels 
trenta-dos mesos que els hi  queden per acabar la legislatura, per demostrar si  són 
capaços o no de portar a la pràctica el  programes electorals,  i  sobre tot l’acord de 
govern, que és el que regeix aquest govern. Segurament estarien d’acord en què hi ha 
coses que els agradaria que anessin més ràpid, o que estiguessin millor, o que fossin 
diferents, però els toca treballar per aconseguir-ho, i serà la ciutadania la que digui si 
ho han aconseguir o si no.

El 7% del pressupost de l’Ajuntament està en benestar social. En el pressupost del PP 
era menor.

Hi ha una sèrie de projectes de vivenda pública que s’estan treballant, que ja els hauria 
agradat  torbar-los  mitjanament  treballats.  El  PGOU  diu  moltes  coses  de  vivenda 
pública.

Un altre tema del qual li sorprèn que en parli la Sra. Fajarnés és de l’aigua. Havien dit 
que tenien el plec fet, i quan arribaren al govern no hi havia cap paper fet.

El  deute d’ABAQUA s’està negociant  amb la Conselleria per veure com fer-hi  front. 
Aviat  tindran notícies tant de la contracte de l’aigua com del tema d’ABAQUA.

També  parla  de  l’execució  del  pressupost,  perquè  té  raó  en  el  que  diu  de  que 
l’important no és el pressupost sinó la seua execució. Quan facin la liquidació, a finals 
de  febrer,  sabran  quina  és  l’execució  del  pressupost,  llavors  podrà  criticar-los, 
mentrestant el que podria d’haver fet era llegir l’avanç d’execució del pressupost de 
data 7 d’octubre, on parla de que hi drets reconeguts nets pel 80,26% del pressupost, i  
això és més del 60% que pronostica la Sra. Fajarnés.

Respecte al tema de personal que planteja la Sra. Fajarnés. El capítol I de l’any 2016 
varen ser 16.818.013,91 euros, el capítol I del 2017 són 17.095.675,15 euros, això és 
un increment de 277.661,24 euros que és un 1,65%. Donat que no hi ha una llei de 
pressupostos de l’estat, no saben si finalment hi haurà o no aquest 1% d’increment, per 
una qüestió de prudència aquest Ajuntament l’ha dotat, i si després el govern diu que 
és 0,8% serà diferent que si diu que és un 1,2%. Per ara l’Ajuntament ha pressupostat 
el mateix que l’any passat, per la qual cosa queda un 0,65% a l’aire.

Si mira les partides que van a personal del SOIB, que no és plantilla de l’Ajuntament 
però que s’ha de pressupostar, trobarà la quantitat de 218.479,10 euros, que és bastant 
més que aquest 0,65% de diferència que hi ha respecte del total del capítol 1, que és el 

 



 

que haurien de comparar, i de fet hi hauria una diferència de 0,60% en contra.

Facin el que tinguin que fer, segurament en el debat de personal es repassaran les 
places que es creen, que es doten i la idoneïtat d’aquestes. Entenen que s’ha justificat, 
per  part  de  totes  les  àrees municipals,  suficientment  com per  entendre  que és  un 
increment raonable i sobretot necessari i imprescindible per a algunes àrees.

Demana que retiri els pressupostos i els consensuïn. Fa més d’un més que l’oposició té 
el  primer esborrany dels pressupostos, i  més de tres setmanes que tenen la versió 
definitiva, i no han fet cap aportació, no sap si haurien incorporat o no però s’haurien 
pogut discutir. Ha estat a la seua disposició per a quant hagués volgut aportar, suggerir, 
corregir,  augmentar,  reduir,  demanar més explicacions o el  que fos i no ho han fet. 
L’any que ve la seua intenció és tornar-ho a fer, i espera que aquesta oferta de ma 
estesa i diàleg que està fent la Sra. Fajarnés i que li agraeix, la portin a la pràctica i  
estarà encantat d’escoltar les seus propostes. Sempre estarà encantat de parlar amb 
tots dels números de l’Ajuntament, que són del més important en aquesta casa.

Creu que han presentat  un pressupostos que contenen decisions importants per  a 
aquest  Ajuntament,  contenen  solucions  per  a  molts  problemes  de  l’Ajuntament, 
desenvolupen el pla de mandat que han firmat els dos grup polítics, tenen molt clar un 
model de ciutat, però no és la seua competència explicar-lo, això es competència de 
l’Alcalde i ho farà quant estimi oportú.

Creuen que són els pressupostos que necessita la ciutat per a l’any que ve, dins de les 
limitacions que tenen que no els permeten fer moltes més coses de les que fan, però 
creuen que les que fan són bones, i farà que la ciutat sigui millor a final d’aquest any, i  
sobretot que sigui millor al final de la legislatura.

Demana que ho reconsiderin,  que recolzin  aquests pressupostos,  perquè l’oposició 
també sortirien beneficiada d’això.

Es fa un recés de 15 minuts

Es reinicia la sessió a les 11,45 hores.

Sr. Ruiz: Tractaran conjuntament els punts 7 i 8 de l’ordre del dia.

7.- Expedient 14665/2016. Aprovació de la Relació de Llocs de Treball de 2017

Favorable Tipus de votació: Ordinària

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

 



 

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

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

Abstencions ---

ROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE      LA RELACIO DE LLOCS DE TREBALL DE 
PERSONAL FUNCIONARI I PERSONAL LABORAL PER A L’ANY 2017 AL PLE DE 
LA CORPORACIÓ.

Vista la memòria del tenor literal següent:

«MEMÒRIA 

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL PER A 
L'ANY 2017

L’equip  de  Govern  de  l’Ajuntament  d’Eivissa,  exercint  la  seva  potestat 
d’autoorganització, i amb l’objectiu de desenvolupar els projectes i programes previstos, 
detecta necessitats de modificació de la relació de llocs de treball actual.

D'una banda com a conseqüència de la modificació de la plantilla prevista per a l'any 
2017 suposa fer els ajustos necessaris a la relació de llocs de treball en quant a la 
variació del número d'efectius de diferents llocs de treball i per això determinats llocs de 
treball s'incrementen o s’amortitzen segons el cas.

D'altra  banda  s'ha  previst  també  a  la  plantilla  la  creació  d'una  plaça  de  tècnic  de 
relacions laborals que no existia fins ara, per la qual cosa suposa també que s'hagi de 
crear el  corresponent lloc de treball d'acord amb la memòria de l’àrea de Recursos 
Humans.

Finalment respecte al lloc de treball existent de tècnic mig de gestió de prevenció de 

 



 

riscs laborals s’ha observat que no s’ha cobert mai des de la seva creació ja que no hi 
havia  creada  la  corresponent  plaça  a  la  plantilla  i  que  els  requisits  i  les  funcions 
assignats  no  s’adaptaven  a  la  normativa  vigent  en  matèria  de  prevenció  de  riscs 
laborals i a les necessitats reals de l’Ajuntament i del Comitè de Seguretat i Salut.

Es per això que ara que es preveu també a la plantilla la creació d’una plaça de tècnic 
de prevenció de riscs laborals  es consideri urgent i inajornable la necessitat de crear el 
corresponent  lloc de treball  adaptat a la normativa vigent  i  l’amortització del lloc de 
treball que existia fins ara d’acord amb la memòria de l’àrea de Recursos Humans. 

Per acord de Ple extraordinari de la Corporació de data 19 de gener de 2016 es va 
aprovar la relació de llocs de treball l’any 2016.

Per tot això, i vistes les memòries presentades per les diferents Àrees es presenta la 
següent proposta de Relació de Llocs de Treball de personal funcionari i de personal 
laboral per a l'any 2017, detallant les següents variacions respecte a l’any 2016:

1).-  MODIFICACIÓ  DEL  NÚMERO  DESCRIPTIU  DELS  LLOCS  DE  TREBALL 
HOMOGENIS.

1.1. PERSONAL FUNCIONARI
1.1.1.-  Incrementar en 2 el  número d'efectius del  lloc de treball  d'auxiliar de gestió 
administrativa polivalent.
1.1.2.- Incrementar en 5 el número d'efectius del lloc de treball d'agent de la Policia 
Local.
1.1.3.- Incrementar en 1 el número d'efectius del lloc de treball d’auxiliar soci-sanitari.
1.1.4.-  Incrementar  en 1  el  número  d'efectius del  lloc  de  treball  de  tècnic  superior 
d’urbanisme, obres, serveis i medi ambient.

1.2. PERSONAL LABORAL
1.2.1.- Incrementar en 2 el número d’efectius del lloc de treball d'oficial de segona.

2).- CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALLS 
2.1. PERSONAL FUNCIONARI
2.1.1.- Creació del lloc de treball de tècnic/a mig de relacions laborals amb número de 
llocs de treball homogeni: 1, Nivell C.D. 20, Complement Especific 5.212,02 €, d'acord 
amb la fitxa descriptiva elaborada.
2.1.2.- Creació del lloc de treball de tècnic/a de prevenció de riscs laborals amb número 
de  llocs  de  treball  homogeni:  1,  Nivell  C.D.  20,  Complement  Especific  5.212,02  €, 
d'acord amb la fitxa descriptiva elaborada.

3) AMORTITZACIÓ DE LLOCS DE TREBALLS
3.1. PERSONAL FUNCIONARI
3.1.1.-  Amortitzar  el  lloc  de  treball  de  tècnic  mig  de  gestió  de  prevenció  de  riscs 
laborals.
Eivissa, 10 d’octubre de 2016
La regidora delegada
Estefania Torres Sánchez»
Atès que la modificació de la relació de llocs de treball ha estat objecte de negociació a 
la mesa general de negociació conjunta de personal funcionari i personal laboral a les 
sessions celebrades els dies 4 d’octubre i 14 d’octubre de 2016.

 



 

Per  tot  el  que s’ha exposat,  i  de conformitat  amb la  legislació  vigent  es presenten 
aquestes  propostes  al  Ple  de  la  Corporació  per  a  la  seva  aprovació,  així  com es 
proposa  l’aprovació  de  la  relació  de  llocs  de  treball  de  personal  funcionari  2017  i 
l’aprovació de la relació de llocs de treball de personal laboral 2017, d’acord amb els 
següents punts:

PRIMER.- MODIFICACIÓ DEL NÚMERO DESCRIPTIU DELS LLOCS DE TREBALL 
HOMOGENIS.

1.1. PERSONAL FUNCIONARI
1.1.1.-  Incrementar en 2 el  número d'efectius del  lloc de treball  d'auxiliar de gestió 
administrativa polivalent.
1.1.2.- Incrementar en 5 el número d'efectius del lloc de treball d'agent de la Policia 
Local.
1.1.3.- Incrementar en 1 el número d'efectius del lloc de treball d’auxiliar soci-sanitari.
1.1.4.-  Incrementar  en 1  el  número  d'efectius del  lloc  de  treball  de  tècnic  superior 
d’urbanisme, obres, serveis i medi ambient.
1.2. PERSONAL LABORAL
1.2.1.- Incrementar en 2 el número d’efectius del lloc de treball d'oficial de segona.

SEGON.- CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALLS 

2.1. PERSONAL FUNCIONARI
2.1.1.- Creació del lloc de treball de tècnic/a mig de relacions laborals  amb número de 
llocs de treball homogeni: 1, Nivell C.D. 20, Complement Especific  5.212,02 €, d'acord 
amb la fitxa descriptiva elaborada.
2.1.2.-  Creació  del  lloc  de  treball  de  tècnic/a  de  prevenció  de  riscs  laborals  amb 
número de llocs de treball homogeni: 1, Nivell C.D. 20, Complement Especific  5.212,02 
€, d'acord amb la fitxa descriptiva elaborada.

TERCER.- AMORTITZACIÓ DE LLOCS DE TREBALLS

3.1. PERSONAL FUNCIONARI
3.1.1.-  Amortitzar  el  lloc  de  treball  de  tècnic  mig  de  gestió  de  prevenció  de  riscs 
laborals.

QUART: L’aprovació de la  relació de llocs de treball  del  personal  funcionari  2017 i 
l’aprovació de la relació de llocs de treball del personal laboral 2017, que s’acompanya 
a aquest escrit.

CINQUÈ: PUBLICITAT 
De conformitat amb l’establert a l’article 127 del Text Refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 
d’abril, una vegada aprovada la relació de llocs de treball de personal funcionari i de 
personal laboral, haurà d’enviar-se, conjuntament amb una còpia de la Plantilla, còpia a 
l’Administració de l’Estat i a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dins del termini 
de  30  dies,  sense  perjudici  de  la  seua  publicació  íntegra  al  Butlletí  Oficial  de  la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, junt amb el resum del Pressupost.

 



 

Eivissa, 14 de octubre de 2016

La regidora delegada

Estefanía Torres Sánchez

Intervencions:

Sra. Torres: S’han reunit amb la Mesa de Negociació del Personal funcionari i laboral, 
en dues ocasions, en les quals s’ha negociat tant la plantilla com la relació de llocs de 
treball.

Respecte a la relació de llocs de treball, unes places s’han incrementat, altres s’han 
amortitzat, i el més destacable és la creació de dues places noves, una és la de Tècnic 
de Relacions Laborals, i l’altra la de Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals.

Respecte de l’aprovació de la plantilla, la proposta que fan per a la plantilla de 2017, ha 
set elaborada per cobrir les necessitats més urgents i necessàries que han detectat en 
els  diferents  departaments  de  l’Ajuntament.  A  pesar  de  que  per  poder  prestar 
adequadament la totalitat dels serveis, seria necessària la incorporació de més places, 
han  tingut  que  prioritzar  i  únicament  han  atès  aquelles  peticions  que  afecten  als 
sectors,  funcions  i  categories  professionals  considerats  prioritaris,  imprescindibles  i 
d’urgent necessitat. Tenen a la seua disposició les memòries, les actes de la Mesa 
General, per comprovar que han fet els ajustos mínims i necessaris per poder portar a 
terme els serveis que consideren essencials per a l’Ajuntament durant l’any 2017.

Sra. Marí: No entrarà a debatre molt aquest tema, ja que n’han parlat moltes vegades 
en aquest Ple, i  a més són molt  conscients de les necessitats d’aquest Ajuntament 
quant a personal.

Creuen que molts dels seus projectes venen fum, com és el cas del tanc de tempestes, 
tant necessari per a uns i per a altres no.

Col·locaran a l’Ajuntament en el disparador per les seus despeses de personal. Estan 
segurs de la legalitat d’aquest pressupost i la plantilla, quant la remetin a la Direcció 
Insular  de  l’Administració  General  de  l’Estat?  El  més  probable  és  que  quan  ho 
presentin,  l’Administració  de  l’Estat  presentarà  un  recurs  contenciós  contra  aquest 
acord plenari.

Incrementen les retribucions del personal per damunt de l’1%, que és el límit que fixa la 
llei  i  el  situen  en  1,6%.  Aquest  augment  en  la  partida  de  personal,  respecte  al 
pressupost de 2016, suposa un clar incompliment de la normativa estatal en matèria de 
personal, i estaran d’acord que això és un poc d’imprudència. Haurien d’optimitzar la 
plantilla que tenen, a més tenen varies places a la RLLT que estan dotades i sense 
cobrir, insisteixin en això i modifiquin aquestes places que estan dotades.

Reconeixen l’esforç  per  dotar  de més personal  algunes àrees de l’Ajuntament  que 
tenen moltes limitacions. No tenen res a objectar a la incorporació de 8 policies locals, 
5 d’ells corresponen a nous llocs de treball  i  3 a l’ocupació de places vacants. Són 
absolutament necessàries i encara així pensen que segueix quedant escassa aquesta 
plantilla.

Res a objectar a la contractació d’un treballador familiar, servei sempre en precari tenint 

 



 

en compte les necessitats dels ciutadans del municipi, i tampoc a la dels dos auxiliars 
administratius, un d’ells destinat al departament d’activitats que sofreix des de fa molt 
temps una forta sobrecàrrega de treball.

Al 2016 varen amortitzar 7 places de personal laboral i ara només en creen 2, això els 
xoca un poc. Són conscients de que el  servei de jardins és deficitari? L’any passat 
varen descartar 2 d’aquests operaris i ara els tornen a contractar, això està bé, però la 
manera de fer-ho no creu que sigui la correcta, perquè no cobreix totes les necessitats 
que té l’Ajuntament. Es pregunten sinó seria més raonable que, en comptes de crear 2 
places d’oficial  de segona de jardins,  es contractessin operaris.  O és que aquestes 
places ja tenen nom i cognoms, i de nou estan davant el pagament de favors a amics, 
simpatitzants o militants?

Noten que no cobreixen places per a serveis deficitaris, com la plantilla d’operaris de 
neteja,  ja  que  han  vist  incrementat  el  seu  treball  amb  l’obertura  de  nous  centres 
municipals,  o en el  cas de les escoletes la falta d’educadors infantils,  però creen 2 
places d’oficial de jardins, i 1 nou càrrec de confiança com a pagament polític als seus 
socis de govern. Aquesta contractació significa un increment d’un 17%, quant a costos 
de personal eventual, però el que més els ha cridat l’atenció són els intents d’engany 
en la Mesa General de Negociació del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament, que 
va tenir lloc el 4 d’octubre. Segons consta en Acta, el Sr. Molina diu que aquesta plaça 
ja existia en altres legislatures, i no ho nega, però el que han fet ha set un remix de 
totes les places eventuals creades durant les anteriors legislatures, que com a resultat 
és un càrrec més. El que més els ha sorprès és que el Sr. Molina diu, sempre segons 
consta a l’Acta, que l’elecció correrà a càrrec directament de l’Alcalde, quant és sabut 
per tots que qui farà la selecció de la persona que té que cobrir aquesta plaça eventual,  
és el grup Guanyem.

El pitjor que ha de dir, i li sap mal, és que els socis d’aquest equip de govern, el grup 
Guanyem, el que fan sempre és anar en contra dels seus principis, perquè si recorden 
les seus campanyes en contra  de la  contractació de càrrecs de confiança, sempre 
votaven a favor de què es disminuïssin no de què s’incrementessin.

Fa molt temps que estan reclamant que es faci ja la RLLT. Porten quasi un any i mig i  
encara segueixen sense haver-se fet res, creu que és una necessitat urgent per als 
funcionaris, i espera tenir notícies prompte d’aquesta RLLT.

Sr. Villalonga: No votarà a favor aquests dos punts. Perquè no es fa una RLLT en 
condicions? Com es determina el complement específic?

Per quin motiu deixaran de tenir un servei extern de prevenció de riscos laborals? Hi 
havia algun problema amb aquesta empresa? Quant costava aquesta empresa? Com 
es finançarà el nou Tècnic?

Sr. Ribas: No contracten un càrrec de confiança, contracten un càrrec de comunicació. 
Han fet un concurs obert perquè es presentessin currículums de gent que no coneixen 
personalment, per buscar la persona més adequada, i la decisió final és de l’Alcalde.

No creuen que incompleixin cap dels  punts del programa, i en el seu codi ètic l’únic 
que demanen és justificar la idoneïtat de la contractació d’un persona, i això és el que 
han fet.

 



 

Sra. Torres: Pareix ser que la Sra. Marí te ganes que els hi recorrin els pressupostos 
de personal.

No  tenien  pressupostos  generals  de  l’estat  per  a  l’any  2017,  tampoc  tenien  una 
pròrroga del de 2016. El criteri que ha seguit l’equip de govern ha set el de mantenir el 
marcat  en  l’anterior  llei,  que  contenia  una  excepció,  i  aquesta  és  tenir  en  compte 
aquells serveis que es considerin essencials i prioritaris. Tenint en compte la partida de 
l’any 2016, s’ha incrementat en un 1% en previsió dels increments del que és la massa 
salarial del conjunt dels funcionaris. Aquest 1% estava previst a l’any 2016 i el tornen a 
preveure per a l’any 2017. A més han incrementat en 218.500 euros per a una partida 
de programes del  SOIB, perquè en la majoria dels casos aquests programes estan 
cofinançats. En cap cas aquestes contractacions del SOIB suposarien un increment de 
plantilla.  La  contractació  de  gent  del  SOIB  suposa  creació  de  feina,  oportunitats 
laborals tant a joves que estan a l’atur de llarga durada, els majors de 45 anys aturats, i 
actualment tenen una promoció del SOIB per a universitaris per a la seua primera feina. 
Aquest 1,65% d’increment realment es correspon amb l’1% de previsió per a l’any que 
ve, i el 0,65 per fer front a les despeses de contractacions a través del SOIB.

A jardins  hi  ha  1  tècnic,  1  oficial  i  14  operaris.  Entenen  que  és  necessari  crear 
estructura organitzativa dins de la plantilla de jardins creant brigades, i per això han 
creat  2  llocs  més  d’oficial  que  faran  quadrilles  en  la  part  proporcional  que  els  hi 
correspongui, i tendran sota la seua supervisió un superior jeràrquic per fer més eficaç 
el treball de jardins.

Per suposat que haurien volgut augmentar el personal de neteja i de les escoletes, però 
és pràcticament impossible perquè han hagut de fer una priorització, i establir aquells 
serveis que es consideren essencials i prioritaris, i en aquests dos aspectes neteja i 
escoletes no poden entrar, encara que a través del SOIB segueixen contractant gent 
perquè s’estan portant a terme molts programes.

Tenen el mateix personal eventual que tenia el PP, només en tenen 5. Han considerat 
necessari incrementar en 1 plaça d’adjunt de comunicació, que ja existia anteriorment, i 
la persona que ocupi aquest lloc treballarà dins del Gabinet d’Alcaldia i serà nomenat 
per l’Alcalde.

La RLLT segueix en marxa, estan a punt d’entregar l’expedient a contractació. Un dels 
motius  pels  quals  han  creat  2  nous llocs  de  treball,  entre  ells  un  Tècnic  mitjà  de 
Relacions Laborals, és per poder impulsar tot el treball que tenen pendent a recursos 
humans perquè no donen abast. Espera donar-li bones notícies dins de poc.

No  deixaran  el  servei  de  prevenció,  tenen  una  petita  partida  pressupostària  per 
mantenir el servei de prevenció, en aquelles especialitats que el tècnic no pugui portar 
a terme. És tant el  treball que s’ha de fer,  des del punt de vista preventiu, dins de 
l’Ajuntament  que  necessiten  una  persona  que  coordini,  que  investigui,  que  sigui 
responsable de tota la  documentació que es genera,  i  que a més sigui  la  persona 
encarregada d’estar en contacte amb el servei de prevenció, que exclusivament farà 
alguna de les especialitats no totes.

Sra. Marí: Sr. Ribas no enganyi, és una plaça eventual com a càrrec de confiança. Està 
clar que firmarà el Decret el Sr. Alcalde però qui farà l’elecció?

Li preocupa el tema dels oficials, qui ocuparà les places? Amb quins requisits s’elegiran 
els 2 oficials?

Li preocupa molt, i no està alarmant, l’increment de l’1,6% i l’equip de govern ha de ser 

 



 

conscient de què la Direcció Insular del Govern els hi pot tombar els pressupostos, 
reconeguin que és arriscat.

Sr. Villalonga: Sr. Ribas, això és un càrrec de confiança li diguin com li diguin. Per molt 
que digui  que faran un concurs,  li  preocupa  pensar  que el  que facin  tingui  millors 
garanties que les oposicions que fa un ajuntament. Ho poden disfressar com vulguin hi 
ha el hi ha, més bombo i més malbaratament.

Sr. Ribas: Si realment s’incrementa una persona en el gabinet de comunicació, és el 
que més els importa de tot el que estan parlant de la RLLT, estan contents amb això.

Sr. Molina: Muntar el pressupost també és un exercici de renuncies i d’eleccions. L’any 
passat efectivament hi havia 2 places d’oficial de jardineria, i es va prendre la decisió, i 
ell en particular va impulsar aquesta decisió, d’amortitzar aquestes places per prioritzar 
altres zones, i ara reconeix que això va ser un error que ara es corregeix. La plantilla de 
jardineria no ha treballat lo bé que es podia haver treballat per falta d’una estructura 
orgànica.

Respecte al tema del capítol I, per complir amb aquest increment del capítol I, podrien 
haver elegit no dotar l’increment salarial dels treballadors, que avui dia no saben si es 
podran  portar  a  la  pràctica,  lo  raonable  és  pensar  que  sí,  això  no  hauria  set 
responsable. Podrien no haver dotat econòmicament programes del SOIB, però la part 
de l’equip de govern a les polítiques actives de feina pot ser aquesta no pot ser una 
altra, llavors pareix que el raonable és dotar pressupostària aquesta incorporació de 
persones del SOIB. Aquestes dues partides ja donen compte de més de l’1,65%. Donat 
que les places del SOIB no són places de plantilla de l’Ajuntament, ni tenen perquè 
ser-ho,  serà  una  contractació  de  9  mesos  de  titulats  superiors  sense  experiència 
laboral,  o  serà  una  contractació  de  6  mesos  de  persones  majors  de  45  anys  en 
determinades condicions d’atur, no consoliden com a plantilla de l’Ajuntament, per tant, 
entén que la Delegació del Govern sap sumar i restar, no haurien de comptar contra 
aquesta part de la massa salarial, que en principi no s’incrementa. De totes maneres 
també no sap perquè li preocupa que algú pugui impugnar els pressupostos, quant el 
PP va impugnar els de l’any passat.

 



 

8.- Expedient 14713/2016. Aprovació de la Plantilla de Personal 2017

Favorable Tipus de votació: Ordinària

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

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

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

Abstencions ---

PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PER A 
L’ANY 2017 AL PLE DE LA CORPORACIÓ

Vista la memòria  del tenor literal següent: 

«MEMÒRIA
PLANTILLA DE PERSONAL PER A L’ANY 2017
La plantilla de personal constitueix un instrument bàsic a la planificació i programació 
de les necessitats de personal a la Corporació.  A la plantilla es recullen els efectius que 
han  de  donar  respostes  als  objectius  assenyalats  en  el  programa  pressupostari, 
classificant  els  mateixos en  tres  categories  de personal  al  servei  d’una  Corporació 
Local: Personal funcionari, laboral i eventual.
L’equip  de  Govern  de  l’Ajuntament  d’Eivissa,  exercint  la  seva  potestat 
d’autoorganització, i amb l’objectiu de desenvolupar els projectes i programes previstos, 
detecta necessitats urgents i inajornables de modificació de la plantilla actual.
Les sis  places de policies amb caràcter  de personal  funcionari  interí  que es varen 
preveure per donar suport a la temporada de l’any 2016 amb una durada de 9 mesos 
s’amortitzen atès que no ha estat possible cobrir-les i es transformen en cinc places de 
nova creació a la plantilla de personal garantint d’aquesta manera una major estabilitat 
a les persones aspirants i  poder cobrir  el  servei  d’una manera molt  mes eficaç i  la 
reducció de la despesa en serveis extraordinaris per manca de personal.

 



 

A més s’ha fet evident que a diferents regidories es necessària la incorporació de noves 
places com és el cas d’un arquitecte superior per a la regidoria d’urbanisme, un auxiliar 
administratiu per a la regidoria de Joventut i un altre per a l’àrea d’Activitats, dos oficials 
de segona a la brigada de jardins, un auxiliar soci-sanitari al servei d’ajuda a domicili i 
un tècnic de prevenció de riscs laborals i un tècnic de relacions laborals per a l’Àrea de 
Recursos Humans, que puguin puguin contribuir a donar un millor servei a la ciutadania 
i  desenvolupin  les  actuacions fixades com a essencials  i  prioritàries  per  l'equip  de 
govern.  Totes  aquestes  incorporacions  tenen  justificació  bé  per  la  reducció  de  la 
despesa  actual  en contractacions  externes,  un possible  increment  de la  recaptació 
municipal  o  la  més  ràpida  i  eficient  resposta  a  les  demandes  ciutadanes  i  les 
tramitacions dels expedients.
Malgrat que per poder prestar adequadament la totalitat dels serveis seria necessari la 
incorporació de més places a la plantilla a altres departaments, ja que la demanda de 
personal de les diferents àrees es molt més amplia, s’ha hagut de prioritzar als sectors, 
funcions i categories professionals que aquest equip de govern considera prioritaris a la 
vista de la normativa  en matèria de despesa de personal. 
Per acord de Ple extraordinari de la Corporació de data 19 de gener de 2016 es va 
aprovar la Plantilla de personal de l’any 2016. 

Per tot això, i vistes les memòries justificatives presentades per les diferents Àrees de 
l’Ajuntament, es presenta la següent proposta de Plantilla per a l’any 2017, detallant les 
següents variacions respecte a l’any 2016.

1) CREACIÓ DE PLACES NOVES

1.1.- PERSONAL FUNCIONARI:
2  places  d'auxiliar  administratiu  de  l'escala  d'administració  general  subescala 

auxiliar, grup de classificació C2.
5 places de policia local de l’escala d’administració especial, subescala de serveis 

especials, classe policia local, grup de classificació C1.
1  plaça  d’auxiliar  soci-sanitari  de  l’escala  d’administració  especial,  subescala 

tècnica, classe auxiliar, grup de classificació C2.
1  plaça  de  tècnic  de  prevenció  de  riscs  laborals  de  l’escala  d’administració 

especial, subescala de serveis especials,  classe comeses especials, grup de 
classificació A2.

1  plaça  de  tècnic  de  relacions  laborals  de  l’escala  d’administració  especial, 
subescala tècnica, classe mitjana, grup de classificació A2.

1  plaça  d’arquitecte  superior,  de  l'escala  d'administració  especial,  subescala 
tècnica, classe superior, grup de classificació A1.

1.2.- PERSONAL LABORAL:
-  2  places  d'oficial  de  segona  (jardins)  de  la  divisió  funcional  d'oficis,  grup 

professional oficial de segona.

1.3.- PERSONAL EVENTUAL: 
1 plaça d’adjunt/a al gabinet de comunicació

2) AMORTITZACIÓ DE PLACES

2.1. PERSONAL FUNCIONARI
6 places de policia local amb caràcter interí 

 



 

FONAMENTS DE DRET

PRIMER
L’art.  90.1  de  la  Llei  7/85,  de 2  d’abril,  reguladora  de  les  Bases del  Règim Local, 
senyala  que  correspon  a  cada  Corporació  Local  l’aprovació  anual,  a  traves  del 
Pressupost, la Plantilla, que haurà de comprendre tots el llocs reservats a funcionaris, 
personal laboral i eventual, sent competència del Ple, conforme estableix l’art. 33.2.f) 
de la Llei 7/1985.

SEGON
Les Plantilles hauran de respondre als principis de racionalitat, economia i eficàcia, i 
establir-se d’acord amb l’ordenació general de l’economia, competència en exclusiva a 
l’Estat, sense que les despeses de personal puguin excedir els límits que es fixin amb 
caràcter general –art.90.1 de la Llei 7/1985-.

En aquest sentit, la plantilla proposada respon a la coherència organitzativa, recollint el 
número d’efectius necessaris per a  la consecució dels objectius generals i específics 
de  la  Corporació,  resultant  de  la  planificació  pressupostaria  per  a  l’any  2015  amb 
dotació pressupostaria de totes les places incloses en la mateixa.

TERCER
La plantilla del personal és l’instrument de coordinació entre l’ordenació de la funció 
pública  i  les  estructures  pressupostàries,  la  qual  conté  la  relació  de  places 
corresponents a cadascun dels grups i cossos funcionarials i a cadascun dels grups i 
nivells de classificació de personal laboral, que s’emparen en la dotació pressupostària 
dels llocs de feina.- article 36 de la Llei 3/2007 de 27 de març, de la Funció Publica de 
la comunitat autònoma de les Illes Balears.

QUART
Cada entitat local és competent per determinar la seva pròpia plantilla de personal amb 
les escales, subescales i classes de personal funcionari que correspongui a les seves 
necessitats  i  per  classificar  aquest  personal  en  raó  de  la  branca  o  especialitat 
concreta.-article 192 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local 
de les Illes Balears.

CINQUÈ
A tenor dels articles 127 i 129,3 del R.D. Legislatiu 781/1986 i article 150 de la Llei  
39/1988, una vegada aprovada la plantilla es remetrà còpia a l’Administració de l’Estat i 
a la de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears dins del termini de trenta dies, sense 
perjudici de la seua publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província.

Eivissa, 10 d’octubre de 2016
La regidora de Recursos Humans
Estefania Torres Sánchez»

Atès que la modificació de la plantilla ha estat objecte de negociació a la mesa general 
de  negociació  conjunta  de  personal  funcionari  i  personal  laboral  a  les  sessions 
celebrades els dies 4 d’octubre i 14 d’octubre de 2016.

Per  tot  el  que s’ha exposat,  i  de conformitat  amb la  legislació  vigent  es presenten 

 



 

aquestes  propostes  al  Ple  de  la  Corporació  per  a  la  seva  aprovació,  així  com es 
proposa l’aprovació de la Plantilla del Personal de l’any 2017:

PRIMER: CREACIÓ DE PLACES NOVES
1.1.- PERSONAL FUNCIONARI:

2  places  d'auxiliar  administratiu  de  l'escala  d'administració  general  subescala 
auxiliar, grup de classificació C2.

5 places de policia local de l’escala d’administració especial, subescala de serveis 
especials, classe policia local, grup de classificació C1.

1  plaça  d’auxiliar  soci-sanitari  de  l’escala  d’administració  especial,  subescala 
tècnica, classe auxiliar, grup de classificació C2.

1  plaça  de  tècnic  de  prevenció  de  riscs  laborals  de  l’escala  d’administració 
especial, subescala de serveis especials,  classe comeses especials, grup de 
classificació A2.

1  plaça  de  tècnic  de  relacions  laborals  de  l’escala  d’administració  especial, 
subescala tècnica, classe mitjana, grup de classificació A2.

1  plaça  d’arquitecte  superior,  de  l'escala  d'administració  especial,  subescala 
tècnica, classe superior, grup de classificació A1.

1.2.- PERSONAL LABORAL:
-  2  places  d'oficial  de  segona  (jardins)  de  la  divisió  funcional  d'oficis,  grup 

professional oficial de segona.
1.3.- PERSONAL EVENTUAL: 

1 plaça d’adjunt/a al gabinet de comunicació

SEGON: AMORTITZACIÓ DE PLACES
2.1. PERSONAL FUNCIONARI

6 places de policia local amb caràcter interí 
TERCER: APROVACIÓ DE LA PLANTILLA RESULTANT

AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'EIVISSA
PLANTILLA 2017

PERSONAL FUNCIONARI

ESCALA D’HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL
Denominació Grup Dotació Vacants Vac. Reser.
SUBESCALA DE SECRETARIA. CATEGORIA SUPERIOR
Secretari/a General A1 1 1 0
SUBESCALA D’INTERVENCIÓ-TRESORERIA-CATEGORIA SUPERIOR
Interventor/a A1 1 1 0
SUBESCALA D’INTERVENCIÓ-TRESORERIA-CATEGORIA D’ENTRADA
Tresorer/a A1 1 0 1

TOTAL  3 2 1

ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
SUBESCALA TÈCNICA
Tècnic Administració General A1 1 0 0
SUBESCALA DE GESTIÓ
Tècnic Mig de Gestió A2 1 1 0

 



 

SUBESCALA ADMINISTRATIVA
Administratiu d’Administració General C1 16 1 0
SUBESCALA AUXILIAR
Auxiliar Administratiu C2 70 10 0
SUBESCALA SUBALTERNA
Ordenança Agrup.Prof 3 1 0
Porter - Macer Agrup.Prof 3 3 0
Porter – Notificador Agrup.Prof 3 0 0
Telefonista - Informador Agrup.Prof 1 0 1
TOTAL ESCALA D’ADMINISTRACIÓ 
GENERAL  98 16 1

 
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

SUBESCALA TÈCNICA
CLASSE SUPERIOR
Arquitecte Superior A1 6 5 0
Economista A1 1 0 1
Lletrat A1 6 4 1
Llicenciat Geografia i Història A1 1 0 0
Psicòleg A1 1 1 0
Tècnic/a de Patrimoni A1 1 0 0
Tècnic/a de Joventut A1 1 0 0
Tècnic/a de Cultura A1 1 1 0
Tècnic/a de Normalització Lingüística A1 1 0 0
Enginyer Superior Industrial A1 1 1 0
Tècnic/a Formació, Ocupació i Orientació A1 1 0 0
CLASSE MITJANA
Arquitecte Tècnic A2 5 2 0
Enginyer Tècnic Industrial A2 2 2 0
Arxiver/a Bibliotecari/a A2 1 0 0
Tècnic en Mediació Intercultural A2 1 1 0
Assistent Social A2 11 2 0
Educador Social A2 5 0 0
Tècnic de Gestió de Processos i millora 
continua

A2 1 1 0

Tècnic de Medi Ambient A2 1 1 0
Mestre d’Educació Infantil A2 2 1 0
Tècnic de Relacions Laborals A2 1 1 0
CLASSE AUXILIAR
Delineant C1 3 1 0
Inspector/a  Fiscal C1 1 0 0
Operador de Sistemes C1 4 0 0
Educador Infantil C1 10 6 0
Responsable de Manteniment continguts 
pagina Web municipal

C1 1 1 0

Auxiliar Soci-Sanitari C2 3 1 0
Monitor/a Sociocultural C2 1 1 0

 



 

SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS
CLASSE POLICIA LOCAL
Inspector A2 2 0 0
Subinspector A2 6 0 0
Oficial C1 15 0 1
Policia C1 94 14 1
CLASSE PERSONAL D’OFICIS
Fosser C2 5 0 0
CLASSE COMESES ESPECIALS
Tècnic Protocol i Relacions Institucionals A2 1 0 0
Tècnic de Prevenció de Riscs Laborals A2 1 1 0
TOTAL ESCALA D’ADMINISTRACIÓ 
ESPECIAL  198 48 4

TOTAL FUNCIONARIS  299 66 6

PERSONAL LABORAL
 

Denominació
Grup 

d’Assimilació
Dotació Vacants Vac.Reser.

DIVISIO FUNCIONAL D’OFICIS
Grup Professional – Encarregat A
Encarregat/da de Mercat C1 1 0 0
Tècnic/a Jardiner C1 1 0 0
Grup Professional – Encarregat B
Encarregat/da de Neteja C2 1 0 0
Grup Professional – Oficial Primera
Oficial Primera C2 4 1 1
Cuiner C2 2 2 0
Grup Professional – Oficial de Segona
Oficial Segona C2 5 3 0
Grup Professional – Operari
Auxiliar de Serveis 1 Festius Agrup.Prof 2 1 0
Auxiliar de Serveis –IPT- Agrup.Prof 6 0 0
Auxili Auxiliar de Serveis 2 Agrup.Prof 1 1 0
Auxiliar de Serveis 3 Agrup.Prof 9 1 1
Caner Agrup.Prof 2 0 0
Operari/a de Jardineria Agrup.Prof 15 0 1
Operari/a de Neteja Agrup.Prof 31 8 0
Operari/a  d’Obres (Brigada) Agrup.Prof 2 0 0
Operari/a d’Obres (Mercat) Agrup.Prof 1 0 0
Zelador Medi Ambiental Agrup.Prof 2 0 0
Zelador Turístic i Comercial Agrup.Prof 1 1 0

TOTAL  86 18 0

DIVISIO FUNCIONAL ADMINISTRATIVA
Grup Professional – Auxiliar
Responsable de Formació Interna C2 1 0 0

TOTAL  1 0 0

 



 

TOTAL PERSONAL LABORAL  87 18 3

PERSONAL EVENTUAL

Denominació Dotació Vacants Vac.Reser.
Cap del Gabinet d’Alcaldia 1 0 0
Cap de Premsa 1 0 0
Adjunt/a al Gabinet de Comunicació 1 1 0
Coordinador/a de Regidories 1 0 0
Coordinador/a de Modernització i Millora 
Continua

1 0 0

Secretari/ària del Grup de l’Oposició 1 0 0
TOTAL PERSONAL EVENTUAL 6 1 0

   
TOTAL PLANTILLA 392 85 9

PERSONAL ORGANISMES AUTÒNOMS

Denominació Dotació Vacants Vac.Reser.
PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
Director Gerent 1 0 0
Tècnic d’Esports 1 0 0
Monitor Responsable Àrea 1 1 0
Capatàs 1 0 0
Operari 2 11 8 0
Monitor Coordinació Natació 1 0 0
Monitor Socorrista Natació 12 8 1
Auxiliar Administratiu 6 5 0
TOTAL 34 22 1
PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA
PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL 
Director 1 1 0

TOTAL PERSONAL EVENTUAL 1 1 0
PLANTILLA PERSONAL LABORAL
Auxiliar Administratiu 1 0 0
Auxiliar de Serveis 1 1 0
Professor Llenguatge Musical i Coordinador
D’ Àrea

3 3 0

Professor Trombó i Musica Moderna 1 1 0
Professor Trompeta i Musica de Cambra 1 1 0
Músic Solista 7 0 2
Músic Ajudant Solista 1 0 0
Músic Banda Primera Classe 8 0 1
Professor ViolÍ i Conjunt Instrumental 1 1 0
TOTAL PERSONAL LABORAL 24 7 3
TOTAL PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA 25 8 3

 



 

PATRONAT MUNICIPAL MUSEO D’ART CONTEMPORANI
Director Tècnic 1 0 0
Subaltern 4 4 0
Auxiliar Administratiu 1 1 0
TOTAL 6 5 0

QUART: PUBLICITAT
De conformitat amb l’establert a l’article 127 del Text Refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 
d’abril, una vegada aprovada la Plantilla, haurà d’enviar-se copia a l’Administració de 
l’Estat i a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dins del termini de 30 dies, sense 
perjudici de la seva publicació integra al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears, junt amb el resum del Pressupost.

Eivissa, 14 de octubre de 2016

La regidora delegada
Estefanía Torres Sánchez

 

Sr. Ruiz: A petició del grup Popular canvien l’ordre del dia i tractaran primer el punt 10.

10.-  Moció  que presenta  el  Grup  Municipal  Popular  de  l'Ajuntament  d'Eivissa 
sobre proposta d'acord per millorar el mobiliari urbà del Passeig Joan Carles I i 
facilitar el seu ús com ruta per caminar i per a la pràctica esportiva.

Favorable Tipus de votació: Ordinària

Unanimitat

Moció que presenta el Grup Municipal Popular de l’Ajuntament d’Eivissa sobre proposta 
d’acord per millorar el mobiliari urbà del Passeig Joan Carles I i facilitar el seu ús com 
ruta per caminar i per a la pràctica esportiva.

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 EL MOBILIARI URBÀ

DEL PASSEIG JOAN CARLES I I FACILITAR EL SEU ÚS COM RUTA PER
CAMINAR I PER A LA PRÀCTICA ESPORTIVA

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 



 

El  passeig Joan Carles I s'ha convertit  en els últims anys en una de les rutes més 
freqüentades pels veïns del municipi per passejar i la pràctica esportiva. Aquest passeig 
no compta, però, amb totes les infraestructures que farien encara més agradable a 
residents i visitants la pràctica esportiva, el passeig o simplement l'aire lliure.

Resultaria convenient senyalitzar i adequar correctament aquesta ruta, amb l'objectiu 
de fomentar l'activitat física i la mobilitat de vianants a la ciutat. A més, s'aconseguiria  
amb això fomentar els desplaçaments a peu a la ciutat, incorporant la perspectiva de 
mobilitat sostenible i el seu valor turístic.

Per aixó, seria necessària la millora del mobiliari urbà amb l'ampliació del nombre de 
bancs  i  la  substitució  dels  actuals,  la  creació  de  més  zones  d'ombra,  així  com la 
instal·lació de fonts. Totes aquestes actuacions donarien més valor a aquest passeig i 
ampliarien el seu ús a tots els sectors de població.

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

ACORD

El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda dotar el passeig Joan Carles I del corresponent 
mobiliari urbà que faciliti la pràctica de caminar i la pràctica esportiva, amb més bancs i 
fonts, col·locant pèrgoles per tal de dotar-lo de zones d'ombra.

Eivissa, a 21 de octubre de 2016
Sgt. Virginia Marí Rennesson

Portaveu del Grup Municipal Popular
Ajuntament de Eivissa”

Intervencions:

Sr. Varela de Limia: Agraeix el canvi de l’ordre. Sent un Ple tan dens i sobre tot tan 
tens, està content de poder dur una moció, que està segur que serà aprovada per tots.

El motiu que els porta a presentar aquesta moció és el Passeig Juan Carles I, que els 
últims  anys  s’ha  convertit  en  una  de  les  rutes  més  freqüentades  pels  vesins  del 
municipi,  per  passejar  i  practicar  esport.  Consideren  que  si  el  dotessin  d’unes 
infraestructures  un  poc  millors,  farien  que el  passeig  fos  més  agradable,  tant  pels 
residents com pels visitants.

Sr. Villalonga: És una moció en positiu i  la votarà a favor.  Seria interessant afegir 
reparar les rajoles o les coses que estiguin rompudes.

Sra. López: També està contenta d’aquesta moció. Evidentment votaran que sí.

No hi ha partida per això en els pressupostos, però han de fer el llistat de pressupostos 
participatius cara a l’any que ve, i si els sembla bé l’afegiran.

Imagina que quant parlen de rajoles rompudes fan referència a l’embornal que va pel 
lateral fins al final, i que cada poc es rompen les rajoles, això ja està adjudicat i en un 
parell de setmanes es començarà l’obra.

 



 

Respecte  al  que  ha  dit  la  Sra.  Marí  sobre  el  tanc  de tempestes,  segueix  sent  un 
projecte prioritari però és molt complexa. Es va demanar al Govern Balear el 2013 i que 
quan entraren en el govern varen reclamar a la Conselleria, el projecte va arribar a 
principis d’any i des que l’han rebut s’ha enviat a altres administracions, i el que s’està 
fent ara, mantenint la prioritat per la importància del projecte, millorar-lo i incorporar-lo 
de  cara  a  que  no  sigui  només  una  basa  per  recollir  aigua,  sinó  donar-li  sortida  a 
col·lectors de pluvials, perquè sigui un projecte ben fet i exigent.

Sr. Varela de Limia: Agrair als dos grups el vot positiu a aquesta moció. Creuen que és 
una  moció  en  positiu  que  els  ciutadans  agrairan.  Si  els  pareix  bé  afegirien  a  la 
proposta: “..., així com fer les reparacions oportunes.”.

Sra. López: No hi ha cap problema. Entenen que quant s’arregla una zona ha de ser el 
millor possible.

S’aprova per unanimitat el següent text:

“El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda dotar el passeig Joan Carles I del corresponent 
mobiliari urbà que faciliti la pràctica de caminar i la pràctica esportiva, amb més bancs i 
fonts,  col·locant  pèrgoles  per  tal  de  dotar-lo  de  zones  d'ombra,  així  com  fer  les 
reparacions oportunes.”

S’absenta el Sr. Varela de Limia sent les 12,50 hores.

 

9.- Moció que presenta el Grup Municipal Popular de l'Ajuntament d'Eivissa sobre 
proposta d'acord sobre suport a la malaltia celíaca

Favorable Tipus de votació: Ordinària 

Unanimitat

Moció que presenta el Grup Municipal Popular de l’Ajuntament d’Eivissa sobre proposta 
d’acord sobre suport a la malaltia celíaca.

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 SUPORT A LA MALALTIA

CELÍACA

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

 



 

presenta per al seu debat i aprovació la següent MOCIÓ.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'anomenada "malaltia celíaca" afecta cada vegada a un major nombre de persones, 
però  la  dada  més  preocupant  és  que  un  alt  percentatge  estan  encara  sense 
diagnosticar, s'estima al voltant del 75%.

El  desconeixement  de la  gran varietat  de signes i  símptomes clínics que presenta, 
l'estimació d'un elevat percentatge de persones encara sense diagnosticar, l'augment 
de la demanda d'informació en xarxes socials ... és un problema que hem de contribuir 
a tallar des de les administracions. És de justícia social que la situació actual ha de ser 
posada de manifest i coneguda per esta institució.

A tot això s'afegeixen característiques que igualment cal destacar, la seva naturalesa 
autoimmune,  la  diversitat  de  tipus  existents,  la  predisposició  genètica  i  com afirma 
l'Associació Espanyola de Malaltia Celíaca SEEC la possibilitat  de la seva aparició: 
"tant en nens com en adults".

La  dificultat  pel  que  fa  a  l'absorció  de  macro  i  micro  nutrients  dels  aliments  que 
incorporen gluten com pot ser el pa o les galetes, per part de les persones que pateixen 
aquesta malaltia,  fa  que s'hagi  afirmat  i  publicat  que:  "L'únic  tractament  actualment 
disponible  consisteix  en la  dieta sense gluten que ha de ser  mantinguda de forma 
estricta". La qual cosa no és fàcil, especialment quan països com el nostre el blat és el 
cereal més consumit i utilitzat.

A més, tot l'anterior implica que, les relacions socials i activitats que poden succeir en el 
"dia  a  dia"  entre  pacients,  familiars  i  amics  adquireixen  una  especial  complexitat  i 
acaben afectant també a la part més cognitiva, emocional i d'autoestima de la persona 
que és celíaca. Exemple d'això és senzillament no poder prendre un esmorzar en una 
cafeteria.

Per  tant,  és  un  deure  d'aquest  Ajuntament  contemplar-les  i  contribuir  a  millorar  el 
benestar dels seus conciutadans en matèria d'igualtat i  solidaritat  perquè aquest  és 
l'objectiu de la present moció.

Cal no oblidar tampoc, que Vila és un referent turístic i ciutat Patrimoni de la Humanitat, 
per la qual cosa entre altres reclams els turistes, i les persones celíaques tenen molt en 
compte  quins  establiments  els  presten  els  serveis  que  s'adapten  a  les  seves 
necessitats a l' hora de triar el seu destí de viatge.

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

ACORDS

1r) Posar en marxa un programa de seguiment i control, per donar més visibilitat 
als  establiments  de  restauració  que  apareixen  a  les  guies  de  la  ciutat  i  es 
comprometen a servir menús adaptats a celíacs.

2n) Compromís per part de totes les àrees de l'Ajuntament, perquè qualsevol 
activitat que dugui aparellat subministrament d'aliments, incorpori una oferta de 

 



 

productes sense gluten.

3r) Fomentar la divulgació el dia 27 de maig de cada any amb Motiu del Dia 
Nacional del Celíac.

Eivissa, a 21 de octubre de 2016
Sgt. Virginia Marí Rennesson

Portaveu del Grup Municipal Popular
Ajuntament de Eivissa”

Intervencions:

Sr. Minchiotti: Aquesta és una moció que també intentaran que arribi a bon port. A 
continuació llegeix part de la moció.

S’ha avançat però encara queda un llarg camí per recórrer. Segons diu la Federació 
d’Associacions de Celíacs,  entre la  que s’inclou l’eivissenca,  això és així  perquè el 
gluten es troba en molts més aliments dels que l’imaginari associa. No només és el pa 
o les galetes, també és la melmelada, embotits, o la maionesa, per exemple.

A l’últim estudi, i per tant les dades més recents per a Eivissa, parla de què el 6% de la 
població és sensible al gluten, això són quasi 2.500 persones, i augmenta en un 15% 
cada any. És un tema que no és baladí, que està agafant una dimensió que els ha 
d’obligar a seguir reaccionant al seu favor. Els celíacs han passat de ser ignorats a ser 
obscurs objectes de negoci  per  a les marques.  També han de pensar  que a  nivell 
turístic és molt important. Cada vegada es valora més, per part del turista celíac, un 
destí amb una oferta ample que contempli la seua situació, i en el nostre municipi el 
percentatge d’establiments que compleixen amb la llei d’al·lergens encara és molt petit. 
Segons dades publicades últimament ronda el 5% dels establiments.

Per  això  pensen que l’Ajuntament  ha de fet  una tasca en aquest  sentit,  i  per  això 
proposen en aquesta moció un triple acord.

Sr. Villalonga: Li pareix molt correcta aquesta moció i la votarà a favor.

Sr.  Ribas: Estan  encantats  d’escoltar  al  Sr.  Minchiotti.  Avui  té  tota  la  raó  i  el 
recolzament de l’equip de govern, i li agraeixen sincerament al PP que hagi presentat 
aquesta moció.

Han de reconèixer que és una qüestió  important  que podria ser  greu per a moltes 
persones, perquè és un problema molt complicat de controlar.

Demana canviar la paraula “control”, perquè és un poc complicat en el sentit de que 
l’Ajuntament no té competències en sanitat. De totes formes la voluntat hi és, i faran el 
seguiment dins de les seues possibilitats, i a partit d’aquest moment traslladaran als 
departaments  competents  de  l’Ajuntament,  perquè  es  posin  en  marxa  aquestes 
mesures,  i  progressivament  aniran  implementant,  que  cada  vegada  hi  hagi  més 
establiments que tinguin una part de la seua carta sense gluten. Igualment, qualsevol 
activitat que faci l’Ajuntament en la qual se serveixin aliments, procuraran que hi hagi 
una part que sigui amb aliments sense gluten.

 



 

Sr. Minchiotti: Moltes gracies Sr. Ribas, però serà un poc més ambiciós, i proposarà 
de viva veu dos punts més per a aquesta moció, que són també una demanda de 
l’associació a nivell nacional, proposa afegir:

“4t. Que l’Ajuntament insti a Madrid a què hi hagi deduccions per aquest concepte a 
l’IRPF.

5è.  L’Ajuntament  es compromet  a  estudiar  una línia  de subvencions a  l’objecte  de 
compensar part del cost afegit que comporten els celíacs.”

Un celíac paga 1.468,72 euros més a la cistella de la compra anual,  que suposa  un 
increment a la setmana de 30,60 euros i de 123 al mes. A més la càrrega es multiplica 
en cas de famílies. A Itàlia alguns ajuntaments paguen una subvenció de 100 euros per 
persona  i  any  per  a  aquest  tipus  de  persones.  A Noruega  paguen  240  euros  per 
persona i any. No comprometran quantitats, simplement redactar un punt que digui que 
es pot estudiar, i així seria un Ajuntament que a Espanya donaria exemple.

En definitiva perquè aquestes persones deixin de pagar més per una necessitat bàsica 
que és l’alimentació. No obstant, si l’aproven com està ja és un fet diferencial important.

Moltes gracies a l’equip de govern i a l’altre grup de l’oposició per ser sensibles amb 
aquest tema, i segur que avui els celíacs d’aquest municipi tindran la vida un poc més 
fàcil.

Sr. Ribas: Ja tenen una quantitat per subvencions en els pressupostos, per tant no pot 
assegurar que puguin portar a terme una línia de subvencions concretament per aquest 
tema, ja saben que l’Associació de Celíacs es presenta a les subvencions d’aquest 
Ajuntament, però per donar-les directament a les persones ho haurien d’estudiar com 
ho poden fer, i assegura que seran molt sensibles amb el tema. 

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

“1r)  Posar  en  marxa  un  programa  de  seguiment  i  control,  per  donar  més 
visibilitat als establiments de restauració que apareixen a les guies de la ciutat i 
es comprometen a servir menús adaptats a celíacs.

2n) Compromís per part de totes les àrees de l'Ajuntament, perquè qualsevol 
activitat que dugui aparellat subministrament d'aliments, incorpori una oferta de 
productes sense gluten.

3r) Fomentar la divulgació el dia 27 de maig de cada any amb Motiu del Dia 
Nacional del Celíac.

4t)  Instar  al  govern  a  que  prevegui  deduccions  per  aquest  concepte  a  la 
normativa reguladora de l’IRPF.

5è) Estudiar possibles línies de subvencions amb l’objecte de compensar el cost 
afegit que suporta aquest col·lectiu.”

11.-  Moció  que presenta el  Grup Municipal  Popular  de  l'Ajuntament  d'Eivissa 

 



 

sobre proposta d'acord per restringir al màxim el procediment negociat sense 
publicitat en l'adjudicació de contractes del Consistori

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 7, En contra: 12, Abstencions: 0, Absents: 1

A favor Antonio Villalonga Juan
Joan Tur Ripoll
Juan Flores Jiménez
Lourdes Cardona Ribas
Maria Fajarnés Costa
Virginia Marí Rennesson
Álex Minchiotti Fábregas

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

Abstencions ---

Absents Jacobo María Varela de Limia Chorda

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT 
D'EIVISSA SOBRE PROPOSTA D'ACORD PER RESTRINGIR AL MÀXIM EL 
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT EN L'ADJUDICACIÓ DE 

CONTRACTES 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 
Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals, 
presenta per al seu debat i aprovació la següent MOCIÓ.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El  procediment  negociat  és  un  procediment  d'adjudicació  dels  contractes  públics 
preveuen les directives comunitàries, en el qual els poders adjudicadors consulten amb 
els operadors econòmics de la seva elecció i negocien les condicions del contracte 
amb  un  o  diversos  d'ells,  fent  servir  la  definició  de  la  Directiva  2004/18/CE.
El  procediment  negociat  està  regulat  en  els  articles  169-178  TRLCSP,  que  són 
transposició de la Directiva 2004/18/CE, i que el configuren a més com un procediment 
no ordinari, aplicable exclusivament en els supòsits habilitants que marca la llei, i que 
admet certa flexibilitat per dissenyar o desenvolupament ja que està poc reglat.

 



 

El  procediment  negociat  té  dues  modalitats,  com  recull  l'article169.2  TRLCSP,  el 
procediment negociat amb publicitat, en el qual és obligatòria la publicació d'anuncis i 
s'admet la presentació d'ofertes en concurrència per qualsevol empresari interessat; i 
el procediment negociat sense publicitat, en el que no és necesari o donar publicitat 
inicial al procediment, assegurant-se la concurrència mediant i la sol·licitud d'ofertes 
sempre que sigui possible, en compliment del que preveu l'article 178.1 TRLCSP.

La nova Directiva de contractació pública de 2014 -Directiva 2014/24/UE de 26 de 
febrer  de  2014,  sobre  contractació  pública  i  per  la  qual  es  deroga  la  Directiva 
2004/18/CE (Directiva 2014/24/UE)- manté els quatre procediments de licitació vigents 
amb anterioritat  (obert,  restringit,  negociat  i  diàleg competitiu),  i  afegeix un més,  el 
procediment d'associació per a la innovació.

Aquesta Directiva es decanta per admetre que el procediment negociat amb publicitat 
pot  ser  utilitzat  amb més flexibilitat  (article  26.4  i  considerant  42),  mentre  que  els 
procediments negociats sense publicació prèvia d'anunci,  podran ser utilitzats, però 
només en circumstàncies excepcionals (article 32 i considerant 50). A més, regula amb 
força precisió la tramitació del procediment de licitació amb negociació (article 29).

En  el  procediment  negociat  sense  publicitat  no  és  necessari  donar  publicitat  al 
procediment,  però  s'ha  de  complir  el  requisit  exigit  en  l'article  162.1,  cal  sol·licitar 
ofertes,  almenys,  a tres  empreses capacitades per  a la  realització  de l'objecte  del 
contracte, encara que es matisa a continuació "sempre que això sigui possible". Es pot 
aplicar el contracte negociat sense publicitat per raó de la quantia (art. 161.2 LCSP) 
quan es tracti d'obres amb un valor estimat de fins a 200.000 euros, i quan es tracti de 
subministraments, serveis o gestió de serveis per import inferior a 60.000 euros.

Fins no fa gaire, el negociat sense publicitat ha estat el procediment de moda i amb 
molt  el  procediment  més utilitzat  per les administracions públiques del  nostre país, 
convertint d'aquesta manera el que havia de ser excepcional en l'habitual i disfressant 
de  legalitat  el  que  únicament  eren  actes  viciats  en  els  procediments  de 
contractació.Cal assenyalar que els òrgans de contractació de l'Ajuntament d'Eivissa 
han  deixat  d'adjudicar  contractes  per  procediment  negociat  sense  publicitat.  En 
qualsevol cas, resulta convenient un pronunciament ferm i clar del Ple del Consistori i 
de  les  formacions  polítiques  que  l'integren  per  limitar  al  màxim  l'ús  d'aquest 
procediment  amb  l'objectiu  de  garantir  que  la  contractació  municipal  s'ajusta  als 
principis  de  llibertat  d'accés  a  les  licitacions,  publicitat  i  transparència  dels 
procediments, i no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, i d'assegurar 
una eficient utilització dels fons públics.

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

ACORD

El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda restringir al  màxim el  procediment negociat 
sense  publicitat  com  a  procediment  per  a  l'adjudicació  de  contractes  públics  del 
consistori  respectant  d'aquesta  manera  els  principis  de  publicitat,  concurrència, 
transparència, no discriminació i  igualtat de tracte i  la defensa dels interessos dels 
administrats.

Eivissa, a 21 de octubre de 2016

 



 

Sgt. Virginia Marí Rennesson
Portaveu del Grup Municipal Popular

Ajuntament de Eivissa”

Intervencions:

Sra.  Cardona: Presenten  aquesta  proposta  d’acord,  per  restringir  al  màxim  el 
procediment negociat sense publicitat en l’adjudicació de contractes de l’Ajuntament.

Segurament li diran que és una cosa que ja estan fent i hi està totalment d’acord, però 
creu que seria important que hi hagués un compromís per part de tots els que formen 
el Consistori, que en el moment que s’hagi d’iniciar un procediment de contractació, se 
seguís per aquesta línia.

Sr. Molina: Li sorprèn la moció, perquè ve a dir que l’Ajuntament s’ha de pronunciar 
públicament per complir la llei.

Efectivament hi ha una directiva de 2014 i el dia 18 d’abril d’enguany ha començat a 
tenir  efectes  immediats,  donat  que  no  s’havia  traslladat  a  l’ordenament  jurídic 
espanyol, que limita d’una manera molt estricta els casos en els quals es pot recórrer 
als negociats sense publicitat, els permet però els limita.

Aquest Ajuntament no fa negociats sense publicitat. En aquest moment quant entre un 
projecte a aquesta casa, entre les modalitats de contractació possibles no hi ha la de 
negociats sense publicitat, no es dona aquesta oportunitat, salvat en casos que estan 
molt taxats i que els serveis jurídics de la casa coneixen molt bé.

Estan totalment d’acord en l’esperit de la moció, però estan demanant coses que ja 
s’estan fent, i no han de declarar que compleixen la llei que ja s’està complint.

Demana que retirin  la  moció  per  innecessària.  Ja  saben que s’està  complint  i  els 
serveis jurídics de la casa no permetrien que fos d’una altra manera

Sra. Cardona: L’Ajuntament no sempre ha complit aquest requisit. Amb aquesta moció 
pretenen que tots els que formen l’Ajuntament, preguin el compromís de seguir actuant 
en aquesta línia, perquè per a la nostra ciutadania a nivell de transparència és molt bo.

Sr. Molina: No és una qüestió d’opinió sinó de legalitat, i tampoc és una qüestió de 
voluntat. Si demà arriba un regidor i presenta un projecte i l’import excedeix el que es 
permet en un contracte menor, haurà de fer un expedient de contractació oberta. No 
poden votar a favor una moció que posa en dubte l’actuació, tant de l’equip de govern 
com dels serveis tècnics de l’Ajuntament.

Torna a demanar que la retirin sinó tindran que votar en contra, sabent  que s’està 
complint.

12.- Moció del Grup Municipal EPIC amb proposta d'acord sobre Portes giratòries 
a l'Administració Pública

 



 

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 1, En contra: 12, Abstencions: 6, Absents: 1

A favor Antonio Villalonga Juan

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

Abstencions Joan Tur Ripoll
Juan Flores Jiménez
Lourdes Cardona Ribas
Maria Fajarnés Costa
Virginia Marí Rennesson
Álex Minchiotti Fábregas

Absents Jacobo María Varela de Limia Chorda

“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  las  llamadas  “puertas  giratorias”,  son  actuaciones  mediante  la  cual  un 
político/cargo de confianza cambia su puesto en la Administración Pública por cargos 
en la empresa privada, relacionados directamente con su actividad anterior.

Que estas actuaciones pueden suponer un claro perjuicio para la ciudadanía, al no 
distinguirse claramente los distintos ámbitos e intereses de gestión privada-pública

Que  a  efectos  de  evitar  que  los  conocimientos  y  experiencia  adquiridos  en  la 
Administración  Pública  se  utilicen,  posteriormente,  en  beneficio  de  intereses 
económicos privados lo que puede causar perjuicios a la ciudadanía, es fundamental 
que las administraciones tomen conciencia de este problema.

Un claro ejemplo de puertas giratorias lo encontramos en Eivissa, en el hospital de Can 
Misses, en el que diversos cargos políticos que gestionaban la sanidad pública, han 
cambiado  de  “bando”,  pasando  a  trabajar  para  la  misma  empresa  privada 
concesionaria del hospital.

 



 

SOLICITA

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

PROPUESTAS DE ACUERDO

El Ayuntamiento de Eivissa, acuerda:

1.Que  se  incluya  de  forma  inmediata  en  la  normativa  laboral  y  funcionarial  del 
Ayuntamiento de Eivissa un articulado que prohíba el desempeño de funciones de alta 
dirección,  mandos  intermedios  y  análogos,  en  empresas  privadas  vinculadas  en 
cualquier  forma al  consistorio,  hasta  transcurrir  un mínimo de cinco años desde la 
finalización de su contrato de trabajo en la Administración Pública, con independencia 
del tipo de contratación efectuada y motivo de cese.

2.Que se incluya a partir de este momento en todos los contratos de alta dirección y 
mandos intermedios efectuados por este Ayuntamiento  de Eivissa,  una cláusula de 
incompatibilidad para el  desempeño de funciones en empresas privadas, que estén 
relacionadas contractualmente en cualquier forma con la Administración, empresas o 
entidades con capital  público,  en la  que desempeñan sus funciones vinculadas en 
cualquier  forma  a  esta  Administración,  con  posterioridad  a  la  finalización  de  su 
contratación en la misma y con independencia del tipo de contratación y motivo de 
cese.

3.Que  en  los  contratos  existentes  en  la  actualidad  de  alta  dirección  y  mandos 
intermedios se añada un “Anexo” con el mismo contenido y se proponga su firma a 
los/as trabajadores/as.

4.Solicitar  al  Govern  Balear  y  al  Consell  Insular  d´Eivissa  que  acuerden  en  sus 
convenios  laborales,  acuerdos  funcionariales  y  contratos  existentes,  en  el  mismo 
sentido que los puntos anteriores.

Eivissa, a 24 de octubre de 2016
Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr. Villalonga: Aquesta moció pretén que l’Ajuntament incorpori a les seues normatives 
i en els contractes que efectuï, una sèrie de preceptes perquè una persona que treballa 
a una institució, passat un temps, quant deixa de treballar per la institució, va a treballar 
a una empresa privada que tenia una relació directa amb aquesta institució.

Sr.  Flores: Des  del  grup  Popular  entenen  que  aquesta  moció  posa  en  dubte 
l’honorabilitat  i  la  professionalitat  de  tots  els  que  passen  per  l’Ajuntament,  siguin 
polítics, càrrecs de confiança, etc. No creuen que siguin ningú per vetar la trajectòria 
laboral de ningú, perquè fora d’aquí tothom té la seua professió. Votaran abstenció.

Sr. Hinojo: Comparteix el que ha dit el Sr. Flores. No són ningú per regular l’activitat 
laboral d’una persona que un cop ha deixat l’Ajuntament. Ja està regulat per la llei 

 



 

7/1985, de bases de règim local, i llei 5/2006 d’incompatibilitats.

No és competència municipal regular aquest tipus d’incompatibilitats, per tant la moció 
serà rebutjada.

Sr.  Villalonga: Independentment  de  els  competències  que  tingui  l’Ajuntament,  pot 
començar a treballar en aquest tema.

Sr. Hinojo: L’Ajuntament no pot regular això.

El  seu grup es va presentar  per preocupar-se pels treballadors i  les persones que 
treballen, i això els hi pareixeria fer la traveta a molts de treballadors de l’Ajuntament, 
cosa que no faran.

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

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

La totalitat dels Regidors assistents en queden assabentats.

13.- Decret núm. 5199/2016, MP Ordinari 16/2016 per transferència de crèdits

DECRET.- De conformitat amb el que estableixen l’article 180 del R.D.L. 2/2004 de 5 
de  març  pel  que  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  LRHL i  les  Bases  d’Execució  del 
Pressupost General per a l’exercici  2016, i  vist  l’informe emès per la Intervenció de 
fons;  amb  aquest  decret,  en  virtut  de  les  atribucions  que  m’han  estat  delegades 
mitjançant decret de data 24 de juny de 2015, vinc en ordenar l’aprovació de l’expedient 
de modificació de crèdits per transferències núm. 16/2016 dins del vigent Pressupost 
Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa: 

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

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT POSITIVES

APLICACIÓ                                DENOMINACIÓ                               AUGMENT

                                    ÀREA DE DESPESA 1:

 



 

13000-62300              Maquinària i instal·lacions policía                            5.000,00

                                   Total Àrea de despesa 1                                        5.000,00

                                   ÀREA DE DESPESA 4:

43100-62400             Elements transport promoció económica                    425,01

                                  Total Àrea de despesa 4                                            425,01

                                  ÀREA DE DESPESA 9:

92400-62300             Maquinària i instal. Particip.ciutadana                    22.000,00

                                  Total Àrea de despesa 9                                       22.000,00

                                  TOTAL AUGMENTS                                               27.425,01

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT NEGATIVES

APLICACIÓ                                DENOMINACIÓ                            DISMINUCIÓ

                                  ÀREA DE DESPESA 1:

13000-20400             Renting material transport policía                           5.000,00

                                  Total Àrea de despesa 1                                       5.000,00

                                  ÀREA DE DESPESA 4:

43100-22699             Activitats diverses promoció económica                    425,01

                                 Total Àrea de despesa 4                                           425,01

                                 ÀREA DE DESPESA 9:

92400-48901            Subvencions AAVV Particip.ciutadana                    5.000,00

92400-48902            Subvencions edificis Particip.ciutadana                17.000,00

                                 Total Àrea de despesa 9                                      22.000,00

                                 TOTAL DISMINUCIONS                                        27.425,01

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

Eivissa. 

                                                                         En don fe,

    EL TINENT D’ALCALDE DELEGAT,                  EL SECRETARI ACCTAL.

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

La totalitat dels Regidors assistents en queden assabentats.

 



 

 

 



 

14.- TESINF219 Periode mitjà pagament 3T2016

 INFORME

 

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

ANTECEDENTES 

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

 LEGISLACIÓN APLICABLE

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

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

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

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

Artículo cuarto Morosidad de las Administraciones Públicas.

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

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

 



 

esta Ley. 

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

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

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

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

El artículo 216.4 TRLCSP Pago del precio establece: 

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

CONCLUSIONES

Durante el  período correspondiente al  3º trimestre de 2016, según resumen que se 
adjunta a este informe, se desprende lo siguiente:

ORGANISMO RATIO
OPERACIONES

PAGADAS

IMPORTE
PAGOS

REALIZADOS

RATIO
OPERACIONES
PENDIENTES

IMPORTE PAGOS
PENDIENTES

AYUNTAMIENTO 5.94 5746318,60 15.75 1924586.03

OOAA 
DEPORTES

33.59 190979.42 -6.15 36447.76

OOAA MUSICA 41.82 58946.39 29.22 22485.11

OOAA MACE 22.51 18028.16 34.46 23710.71

 



 

PMP GLOBAL 6014272.57 2007229.61

ORGANISMO PERIODO MEDIO DE PAGO

AYUNTAMIENTO 8.40

OOAA DEPORTES 27.22

OOAA MUSICA 38.34

OOAA MACE 29.30

PMP GLOBAL 9.35

Eivissa a

   

EL TESORERO         

(documento firmado electronicamente al margen)”

La totalitat dels Regidors assistents en queden assabentats.

15.- TESINF220 Informe morositat Tresoreria i Intervenció 3T2016

INFORME DE TESORERIA E INTERVENCIÓN

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

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

HECHOS 

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

Del texto de la Ley se deducen unas obligaciones de rendición de información y dación 

 



 

de cuentas por parte de las administraciones públicas, entre las cuales se encuentra el 
Ajuntament d' Eivissa. 

LEGISLACION APLICABLE

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

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

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

En cuanto a la morosidad de las administraciones públicas,  el  artículo 4 de la Ley 
15/2010, dispone:

Artículo 4. Morosidad de las Administraciones Públicas.

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

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

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

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

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

Queda claro que del mencionado precepto se deriva la obligación de la elaboración 
por parte de la Tesorería y/o la Intervención del informe que ponga de manifiesto  

 



 

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

Es todo cuanto se ha de informar, 

PROPUESTA 

1)Que del informe TESINF2016/220 y sus anexos se de traslado 
a  los  órganos  competentes  del  Ministerio  de  Economía  y 
Hacienda .

2)Que  se  de  traslado  igualmente  al  Pleno  del  Ajuntament  d' 
Eivissa, pues aunque el artículo 4 de la Ley dice al respecto del 
mismo “sin perjuicio de su posible presentación y debate en el 
Pleno del Ayuntamiento”. 

Eivissa a 
LA INTERVENTORA,                                                           EL TESORERO,
Fdo. Mª del Carmen Fuster Ferrer                                    Fdo. José Torres Riera 
Interventora-actal                                                             Tesorero Acctal. 
(firmado electrónicamente al margen)                 (firmado electrónicamente al margen) 

La totalitat dels Regidors assistents en queden assabentats.

16.- Moció del Grup Municipal EPIC de control sobre el grau de compliment dels 
acords Plenaris per part d'aquest equip de govern

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 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS 
MOCIONES APROBADAS.

Esta  moción pretende conocer  el  grado de cumplimiento de las diversas mociones 
presentadas por este grupo municipal y aprobadas en sesión Plenaria. Concretamente:
En Pleno de fecha 26-11-2015

 



 

Artistas callejeros:1.- Elaborar y aprobar un reglamento específico para la regulación 
de espectáculos de artistas y músicos en la vía pública. Dicha ordenanza deberá incluir, 
entre otros, los siguientes aspectos:

· Reconocimiento de la actividad, criterios de adjudicación de plazas y tasas.

· Ubicación, horarios, tipo de actividad a realizar y medidas de control.

2.- Efectuar la consiguiente modificación en las ordenanzas municipales oportunas para 
permitir dichas actividades.”

El  Ayuntamiento  de  Eivissa  efectuará,  a  lo  largo  de  la  legislatura,  campañas  de 
esterilización, identificación y tenencia responsable, de animales de compañía.

El  Ayuntamiento  de  Eivissa  efectuará  una  revisión  del  Pla  de  Mobilitat  Urbana 
Sostenible (PMUS) d’Eivissa 2007-2010, en el plazo máximo de un año.

El  Ayuntamiento  de  Eivissa  efectuará,  a  lo  largo  de  la  legislatura,  la  normativa 
adecuada para regular el uso de los espacios privativos en la vía pública.

En Pleno de fecha 3-8-2015

En relación a las entidades financieras:

1.- Solicitar a los bancos, a las entidades financieras y a las grandes empresas con 
oficinas y/o sucursales en el municipio de Eivissa un compromiso social por escrito en 
el que certifiquen que no están efectuando desahucio alguno en este municipio, así 
como su compromiso en no realizarlos en el futuro.

2.- Solicitar a los bancos, a las entidades financieras y a las grandes empresas con 
oficinas y/o sucursales en el municipio de Eivissa que informen a los Servicios Sociales 
de este Ayuntamiento cuando tengan algún cliente que esté en situación de impago de 
la hipoteca que pudiera ocasionarle entrar en un proceso de desahucio.

3.-  El  Ayuntamiento  de  Eivissa  publicitará  en  su  web  www.eivissa.es  el  nombre 
comercial y datos fiscales de aquellas entidades que hayan aportado dicho compromiso 
social.

4.-  El  Ayuntamiento de Eivissa valorará positivamente en los concursos públicos la
contratación  de  aquellas  entidades  financieras  que  aporten  dicho  compromiso.

5.- a) Instar al Gobierno Balear a establecer en el plazo de seis meses un acuerdo 
marco  de  referencia  con  las  entidades  financieras  para  evitar  la  ejecución  de 
desahucios.

b) Que el Ayuntamiento de Ibiza cree un censo de vivienda vacía en colaboración con 
las entidades financieras y que esas viviendas se destinen a deudores, mediante la 
fórmula de alquiler social, que no pueden hacer frente al pago de su hipoteca, siempre 
y cuando cumplan las siguientes condiciones:

- Que sea la única propiedad del deudor.

 



 

- Que en los 4 años anteriores se pueda constatar un descenso de ingresos justificados 
de la unidad familiar.

- Que la cuota hipotecaria suponga más del 50% de los ingresos netos que perciba el 
conjunto de los miembros de la unidad familiar.

6.-  Solicitar  al  Govern  Balear  que  sancione  a  los  bancos,  entidades  financieras  y 
grandes empresas que tengan viviendas vacías durante más de dos años mediante un 
nuevo articulado de la Ley de Vivienda del Govern Balear del 2010.

Eivissa, a 24 de Octubre de 2016.
Antonio Villalonga Juan

Intervencions:

Sr. Villalonga: Aquesta moció ve motivada per conèixer quin és el grau de compliment 
de varies mocions que es varen votar. Concretament fa referència a dos plens, el de 26 
de novembre de 2015, en el qual es va aprovar una moció per crear una ordenança 
relativa als artistes del carrer. Després també es va aprovar una ordenança per efectuar 
campanyes d’esterilització, identificació i tinença responsable d’animals de companyia. 
Es va aprovar efectuar una revisió del Pla de Mobilitat Urbana en el termini màxim d’un 
any.  I  també es va aprovar  que l’Ajuntament  efectuaria  la  normativa adequada per 
regular l’ús dels espais privatius a la via pública. 

En el ple d’agost de 2015, es va aprovar una moció en relació a les entitats financeres, 
el  fet  de  treballar  o  no  amb  l’Ajuntament  en  base  als  seus  compromisos 
antidesnonaments.

Vol saber aquestes cinc mocions en quin grau s’estan complint.

Sra. Marí: El Sr. Villalonga a vegades la sorprèn, perquè si digués que contempla totes 
les mocions que han set aprovades diria que sí, però només pensa en les seues.

Sr. Ribas: Contestarà per l’ordre que ha plantejat el Sr. Villalonga  a la moció per no 
tornar a llegir l’enunciat.

1. Es va decidir, després d’estudiar-ho, no prendre cap decisió sobre l’ordenança per 
regular les actuacions musicals als carrers, vistes les experiències d’altres ciutats on no 
ha funcionat que ha set un greu problema, i han optat que s’autoreguli com s’està fent 
perquè creuen que no hi ha cap problema al respecte.

2. En gener d’aquest  any es va posar en marxa una campanya escolar de tinença 
responsable d’animals, i contra el maltractament animal, que continuaran fent l’any que 
ve. Abans de què acabi aquest any tendran en marxa les primeres colònies de gats 
esterilitzats, i faran el seguiment com toca. Tots els cans i gats que entren en el centre 
de sa Coma són esterilitzats.

3. Ho tenen pressupostat per fer-ho l’any que ve. Encara que no caducava el 2015 sinó 
que caduca el 2018.

4. Estan treballant per la nova ordenança d’ocupació de via pública, que també regularà 
l’ocupació d’espais privats, és una prioritat i esperen tenir-la pel primer Ple de l’any que 
ve.

5.  Les  poques  competències  i  el  poc  marge  de  maniobra  que  tenen,  en  qüestió 

 



 

d’habitatge, però totes les gestions que s’havien de fer s’han fet. Una de les primeres 
reunions que varen tenir aquest equip de govern, va ser reunir-se amb tots els bancs, i  
de paraula varen dir que no tenien pisos buits i que no es farien desnonaments. N’han 
fet algun però pocs.

6.A la mateixa reunió els hi va demanar que si en feien algun els avisessin i no ho han 
fet.

7.  No  han  publicat  res  a  la  web  perquè  cap  banc  ha  seguit  les  indicacions  de 
l’Ajuntament.

8. Tampoc, perquè no han fet cap concurs públic amb entitats financeres.

9. Quan s’utilitza el verb instar i s’aprova en aquest Ple, automàticament els serveis de 
Secretaria  fan les gestiones oportunes per complir  l’acord,  i  així  s’ha fet.  No tenen 
resposta, saben que és una problemàtica molt complicada, a la qual hi entra les poques 
competències i la legislació vigent,  que impedeix arribar a moltes coses que potser 
desitgen però que la llei no els permet fer.

Igual que en el número 10 de sol·licitar al Govern Balear que sancioni als bancs, també 
ho han sol·licitat però, igual que en el punt anterior, es troben amb una legislació que 
coarta els desitjos de la Corporació.

Sr. Villalonga: Pren l’observació de la Sra. Marí, i la propera vegada que presenti una 
moció  sobre  el  grau  de  compliment  de  les  mocions,  també  inclourà  les  del  grup 
Popular.

Si  aquest  Ajuntament  acorda  elaborar  i  aprovar  un  reglament  específic  per  a  la 
regulació  d’espectacles  d’artistes i  músics  a  la  via  pública,  i  és  un mandat  de Ple 
suposa que el  que ha de fer  l’Ajuntament  és regular-ho. Si  no volen que es reguli 
haurien de portar una proposta aquí dient que no volen que es reguli. No pot ser que un 
any després d’haver-ho aprovat, s’assabentin que no faran res. Li preocupa que l’equip 
de govern decideixi al seu criteri si complir o no els mandats de ple.

Li  agradaria  que  li  diguessin  quan  es  farà  la  campanya  d’esterilització  i  en  què 
consistirà. Exactament quines campanyes es realitzaran i quan?, perquè un dels motius 
de  la  moció  era  disminuir  la  població  d’animals  domèstics  del  carrer  amb  les 
esterilitzacions.

El tema de sol·licitar als bancs i a les entitats financeres amb oficines o sucursals en el 
municipi d’Eivissa, un compromís social per escrit. Ho varen demanar verbalment o per 
escrit? Els hi poden demanar per escrit, per saber qui vol complir i qui no.

Es queda sorprès pel que ha dit el Sr. Ribas. No fa falta que li contesti ara la moció 
d’agost de 2015, però li agradaria que agafés la moció i la fes complir.

En relació als artistes al carrer, vol saber si l’Ajuntament ha de complir un mandat de 
Ple.

Li agradaria resoldre aquests dos temes ara, perquè no tornin a parlar d’ells en altres 
plens.

Sr. Ribas: Tal vegada no s’ha expressat correctament. El que volia dir que no és una 
ordenança que tinguin previst fer de moment, perquè veuen que no hi ha un problema 
real amb aquest tema. No vol dir que en el futur no la portin a terme.

 



 

Pel que fa als bancs no varen voler signar res, i no poden obligar a ningú a que signi el 
que no vol, encara que sigui un acord de Ple. Els ho varen demanar i de paraula varen 
dir que no es preocupessin, que no farien més desnonaments i que si en feien algun ho 
comunicarien,  però  no  ha  set  així.  Li  agradaria  que  totes  aquestes  qüestions  es 
poguessin portar endavant.

Respecte a les esterilitzacions, s’esterilitza automàticament a tots els gats i cans que es 
recullen del carrer, i abans que acabi aquest any ja tindran en marxa dos colònies de 
gats esterilitzats fora de sa Coma.

17.- Moció del Grup Municipal EPIC de control sobre la Policia Local

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 LA POLICIA LOCAL.

Esta  moción  pretende  conocer  diversos  aspectos  sobre  la  Policía  Local,  desde  el 
pasado 1 de mayo, entre ellos:

El número de integrantes que han estado de baja durante los meses de junio, julio, 
agosto y septiembre, especificando el motivo, el día de baja y de alta.

La distribución orgánica actual de los miembros de este cuerpo, según las distintas 
secciones,  especificando  el  número  de  personas  que  efectúan  actividades 
administrativas.

Adquisición  de  nuevos  material  y  valoración  del  mismo:  motocicletas,  PDAs, 
vestimenta, etc.

Distribución de los modelos de armas semiautomáticas entre los distintos miembros de 
la policía local, según la antigüedad de las mismas.

Vehículos: cantidad, modelos, antigüedad, relación de averías, coste de reparación.

Etilómetros: unidades operativas, coste de revisión, número pruebas de alcoholemia 
y/o drogas efectuadas este verano y el resultado de las mismas.

Eivissa, a 24 de Octubre de 2016.
Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr.  Villalonga: El  motiu  d’aquest  moció  és  conèixer  diversos  aspectes  del 
funcionament de la policia local. Si volen segons quina informació li poden donar per 
escrit quant finalitzi el Ple..

En relació al que ha publicat la premsa, que ha quedat absolt un policia denunciat per 

 



 

desvetllar el pagament d’hores extres. Què farà l’equip de govern al respecte?

Sra. Torres: Realment no és una moció de control, són sis preguntes dins d’una moció. 
Donada la quantitat de dades que li té que facilitar, tractarà de contestar-li resumit i 
porta  un document  perquè no  és  de rebut  que estigui  enumerant  la  matrícula,  els 
vehicles etc... i de totes formes l’antiguitat no li podrà facilitar perquè no els ha donat 
temps.

El que quedi per contestar no tenen cap problema en contestar-li per escrit.

Quant al nombre d’integrants que han estat de baixa, han tengut 37 baixes, 29 per 
malaltia comú i 8 per accident laboral. El dia de baixa i d’alta li passarà per escrit.

Respecte a la distribució orgànica actual, en el document que va preparar el cap de la 
policia apareix l’organigrama amb el nombre de policies. Li farà entrega d’aquest escrit. 
D’activitats administratives dins de l’organigrama són 11 persones, d’aquestes 4 són 
IPT’s, que en realitat són policies que han set declarats amb una incapacitat permanent 
total per al treball de policia i fan feines administratives.

Quant a l’adquisició de nou material, des de juny fins ara s’han adquirit 6 motocicletes i 
un  furgó  d’atestats  nous.  Al  setembre  s’ha  comprat  un  etilòmetre  evidencial,  que 
actualment  s’està  calibrant,  que  va  costa  11.500  euros.  S’han  comprat  20  armers 
reglamentaris,  que  han  costat  15.400  euros;  30  armilles  balístiques  i  98  fundes 
d’armilla, 21.000 euros. Material individual fungible (grills, auriculars, llanternes, guants, 
etc.), per un valor de 18.000 euros. Material col·lectiu fungible (màscares, cascos, etc.), 
20.000  euros.  Actualment  es  prepara  un  procediment  per  a  l’adquisició  de  dues 
motocicletes per a la unitat de barri, a més de material tècnic consistent en mascares i 
filtres per a emergències en casos d’incendis.

Respecte a la distribució d’armes, l’antiguitat de les armes no li pot donar ara, però tots 
els policies porten la mateixa arma, que és una pistola semiautomàtica Parabelum 9 
mm.

Vehicles. Entre motocicletes, furgonetes, grua, etc., tenen un total de 46 vehicles. En el 
document apareixeran la marca,  el  model  i  la matricula, el  que no té és l’antiguitat 
perquè no els ha donat temps. La relació de averies i cost de reparació li prepararan.

Tenen dos etilòmetres, un cedit per la Direcció General de Trànsit, i l’altre propietat de 
l’Ajuntament. Entre les dades que demana el Sr. Villalonga, es realitzaren 129 proves 
d’alcoholèmia, de les quals 75 resultaren negatives i 54 positives. Amb el drogotest es 
realitzaren 13 proves, de les quals 5 varen ser negatives i 8 positives.

Han de tenir en compte que les proves de alcoholèmia, a vegades, es realitzen en 
col·laboració amb la DGT i altres la policia local els caps de setmana, i amb el drogotest 
sempre necessiten la col·laboració de la Guardia Civil de Trànsit.

Creu que li ha contestat tot, li aportarà el document i les coses que faltin se li passaran 
més endavant per escrit.

Sr. Villalonga: Si  li  dona la informació ara no allargaran innecessàriament el  Ple, i 
després repassant-la ja veurà si requereix més documentació.

Sra. Torres: L’altra dia va sortir en premsa un titular, això ja s’havia tractat en un altre 

 



 

Ple. No és tracta d’hores extres, és un tema de difamació d’un policia a un altre. El 
resultat d’aquest judici és que no va existir difamació que era una brega laboral. No 
creu que el resultat d’aquest judici determini si hi ha legalitat o no en les hores extres 
que  fa  la  policia,  en  qualsevol  cas  tenen  representació  sindical  i  es  poden  posar 
denuncies,  i  qualsevol  que detecti  una irregularitat  la  pot  denunciar.  No investigarà 
coses que no han set denunciades per ningú.

C) PRECS I PREGUNTES 

Sra. Marí: Pregunta. La font de la Plaça d’Enrique Fajarnés porta des del mes de març 
sense aigua. Quant pensen fer alguna actuació?

Sr. Tur Ripoll: Precs. 1. Demana que tots els regidors, en el segon torn de paraula de 
les mocions, no contestin al que suposaven de diria el grup popular i no ho ha dit.

2. Demana que revisin el sostre del saló de plens perquè caurà.

Sr. Flores: Precs: 1. Demana que revisin els contenidors soterrats, perquè n’hi ha que 
estan en mal estat.

2. Demana que anul·lin les màquines de la zona blava de La Marina mentrestant duren 
les obres.

Sr. Villalonga: Precs: 1. Demana que generi, mitjançant la plantació d’arbres o una 
altra cosa, una barrera que minimitzi l’impacte visual de la zona del Sector 3.

2. Sol·licita les Actes del Consell d’Alcaldes, ja que des de fa un parell d’anys no té 
accés a aquestes.

Sr. Ruiz: Contesta al Sr. Villalonga sobre el prec 2. Mai s’ha tengut accés a les Actes 
del  Consell  d’Alcaldes.  El  Consell  té  un  reglament  del  Consell  d’Alcaldes,  ja  ha 
traslladat la seua petició i els Alcaldes no volen canviar el reglament.

Preguntes formulades amb 48 hores d’antelació a la celebració del Ple, següents:

18.-  Pregunta  formulada  per  la  portaveu  del  Grup Municipal  EPIC,  del  tenor  literal 
següent:

“PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL 

MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA, 

PARA SER CONTESTADAS EN LA PRÓXIMA SESIÓN PLENARIA.

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

 



 

Municipal del MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA en el Ayuntamiento

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

1. En relación a las obras de reforma del Paseo Vara de Rey y la Plaza del Parque:

a. ¿Cuántas  toneladas  de  piedra  procedente  de  los  bordillos,  están 
previstes retirar de la calzada? 

b. ¿Qué destino està previsto darle a las mismas? 

2. En relación al CETIS-CASA DE SA COLOMINA: 

La oferta de licitación del CETIS, ¿implicava alguna actuación sobre la casa 
de Sa Colomina?

¿La empresa concesionaria del CETIS, presentó alguna oferta de actuación 
sobre la casa de Sa Colomina? En el supuesto de ser afirmativo, ¿Cuál fue 
el resultado?

Eivissa, a 24 de Octubre de 2016

Fdo. Antonio Villalonga Juan”

Contestació verbal del regidor de Cultura i Patrimoni, Sr. Tur Cardona, a la pregunta 1:

1.Són mil metres lineals, s’ha calculat que són un poc més de tres-centes tones de 
pedra, i es reutilitzarà tota en el mateix projecte de Vara de Rey.

Sra. García: Contesta al Sr. Flores sobre al prec 1. Aquest mes han començat a fer el 
manteniment dels contenidors soterrats.

Sr. Molina: En relació a la pregunta 2 del Sr. Villalonga, sobre la casa de sa Colomina. 
Si no l’importa li contestarà per escrit.

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

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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