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O R D R E D E L D I A

1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
2n. Proposta d'acord per a l'aprovació provisional de l'Ordenança Fiscal de la Taxa per la 
Prestació dels Serveis d’Intervenció Integral de l’administració municipal en les Activitats i 
Instal·lacions (Exp. Relacionat 5871/2016).
3r. Proposta d’aprovació expedient de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits núm.5/2016 
(Exp. Relacionat 6121/2016).
4t. Proposta d'aprovació en relació a l'acord marc entre l’Ajuntament d’Eivissa i l’Autoritat 
Portuària  de  Balears  per  al  desenvolupament  d’actuacions al  Port  i  al  seu  entorn  (Exp. 
relacionat 6263/2016).
5è. Proposta d'aprovació de declaració Institucional en relació al preacord subscrit pels Caps 
d'Estat i el Govern de la UE amb Turquia.
6è. Proposta d'aprovació de declaració Institucional en solidaritat amb el Poble d'Ecuador.
7è. Mocions amb proposta d'acord:
1.  Moció  del  grup  municipal  Guanyem,  amb proposta  d'acord,  de  rebuig  a  les  mesures 
coercitives del Ministeri d'Hisenda i a favor d'un nou model de finançament.
2. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per al soterrament del cablejat 
elèctric en totes les zones incloses en els plans especials de protecció i reforma interior.
3. Moció del grup municipal Popular,  amb proposta d'acord sobre contractació socialment 
responsable i per facilitar l'accés de les Pimes a la contractació pública.
4.  Moció  del  grup  municipal  Popular,  amb proposta  d'acord  sobre  sanejament  d'aigua  i 
polítiques d'estalvi en el consum.
5. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord per tal de redactar, en el termini  
màxim de tres mesos un "Pla de Recollida Selectiva de Material Solidari", amb la finalitat 
d'ajudar a persones i/o col·lectius necessitats.
6. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord per tal que s'inclogui a l'ordre del dia 
de la pròxima reunió del Consorci Eivissa determinats punts relatius a la Necròpolis de Puig 
des Molins.
7. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord per sol·licitar a l'Autoritat Portuària 
de Balears la remissió a aquest Plenari del Pla Especial del Port d'Eivissa.
8è. Decrets i comunicacions.
9è. Mocions sense proposta d'acord:
1. Moció del grup municipal Popular de control, sobre el Consorci Eivissa Patrimoni de la 
Humanitat.
2. Moció del grup municipal Popular de control, sobre la situació de les parades del Mercat 
Nou.
3. Moció del grup municipal EPIC de control, sobre el Consell d'Alcaldes.
10è. Precs i preguntes.

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  CELEBRADA,  AMB  CARÀCTER  ORDINARI,  PER  L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 28 D’ABRIL DE 2016.

ASSISTENTS:
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Sr. Alcalde-President:

Sr. Rafael Ruiz González

Srs. Regidors:

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

Secretari-Acctal.:

Sr. Joaquim Roca Mata

Interventora-Acctal:

Sra. Carmen Fuster Ferrer

ACTA NÚM. 6/16

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

Actua de secretari el Lletrat de la Corporació que subscriu.

Sr. Ruiz: Dona la benvinguda a l’alumnat assistent, que espera que venguin a aprendre de 
com funciona un Ple de l’Ajuntament d’Eivissa.
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DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA

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

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

2n. Proposta d'acord per a l'aprovació provisional de l'Ordenança Fiscal de la Taxa per 
la  Prestació  dels  Serveis  d’Intervenció  Integral  de  l’administració  municipal  en  les 
Activitats i Instal·lacions (Exp. Relacionat 5871/2016):

Donat compte del dictamen del tenor literal següent:

“Debatuda  la  proposta  d’acord  de  modificació  de  l’Ordenança  Fiscal  de  la  Taxa  per  la 
Prestació dels Serveis d’Intervenció Integral de l’administració municipal en les Activitats i 
Instal·lacions, amb 3 vots a favor (2 vots Grup Municipal Socialista i 1 vot Grup Municipal 
Guanyem Eivissa) i 2 abstencions (1 vot Grup Municipal Popular de la Ciutat d’Eivissa i 1 
vot  del  Grup  Municipal  Movimiento  Ciudadano  Epic  Eivissa),  es  proposa  al  Ple  de  la 
Corporació, l’adopció del següent acord:

PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER 
LA  PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ 
MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS

Vistos els informes tècnics econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de 
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini 
públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o modificació de les 
seves tarifes.

Verificat que, en relació a les taxes per prestació dels serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o se modifiquen, l’import de 
la  recaptació  estimada no  excedeix,  en el  seu  conjunt,  del  cost  previsible  del  servei  o 
activitat  que  es  prestarà,  conforme  al  que  preveu  l’article  24  del  text  refós  de  la  Llei  
reguladora de les Hisendes Locals.

Vistos els informes de la Intervenció , Gestió Tributaria  i Secretaria, es proposa al  
Ple de la Corporació, l’adopció dels següents:

PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici  de 2016 i  següents la modificació de 
l'ordenança fiscal següent:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS I 
INSTAL·LACIONS

ARTICLE 1.- Fonament i naturalesa
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En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i conformement al que 
disposen els articles 15 a 19 del text  refós de la Llei  reguladora de les hisendes locals,  
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa 
per  la  prestació  dels  serveis  d'intervenció  integral  de  l'Administració  municipal  en  les 
activitats i instal·lacions, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual 
atenen el que estableix l’article 57 de l’esmenat text refós.

ARTICLE 2.- Fet imposable

1. Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa l’activitat municipal, tècnica, administrativa i 
de comprovació necessària per a determinar si  procedeix atorgar la llicència d'instal·lació 
sol·licitada o si l'activitat realitzada, subjecte a comunicació prèvia o declaració responsable, 
o que es pretén realitzar, s’ajusta a les determinacions de la normativa i de les ordenances 
municipals.

2.  A l’efecte d’aquest  tribut  es considera  establiment  el  lloc o local  en què habitualment 
s’exerceixi o s’hagi d’exercir qualsevol activitat per a l’obertura i funcionament de la qual sigui 
necessària,  en  virtut  de  precepte  legal,  l’obtenció  de  la  llicència  municipal,  comunicació 
prèvia o declaració responsable. 

3. Tindran la consideració d’activitat:

a) La primera instal·lació, inici o començament de qualsevol activitat a l’establiment de què 
es tracti.

b) Les modificacions i/o ampliacions de superfície l’activitat desenrotllada a l’establiment, 
encara que continuï  el  mateix titular,  tendran la mateixa consideració que una activitat 
nova, i la superfície a computar serà l'afectada per la modificació o ampliació.

 L’ampliació de l’establiment i qualsevol alteració que s’hi dugui a terme i que afecti les 
condicions  de  la  llicència  atorgada,  comunicació  prèvia  o  declaració  responsable 
presentada.

No estan subjectes:

a) Les persones físiques o jurídiques que organitzin activitats per a la recaptació de fons 
destinats a pal·liar malalties, fam, pobresa o altres carències socials.

b) Les persones físiques o jurídiques que organitzin activitats no permanents de caràcter 
lúdic, esportiu o social incloses en el programes o campanyes municipals per resolució del 
departament corresponent.

ARTICLE 3.- Subjecte passiu

Són subjectes passius, en qualitat de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així 
com les entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària  (LGT),  que  resultin  beneficats  o  afectats  pels  serveis  o  les  activitats  objecte 
d'aquesta ordenança.
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En tot cas, tenen la condició de substituts del contribuent les persones sol·licitants de les 
llicències o les persones que presentin les comunicacions o declaracions.

ARTICLE 4.- Responsables

1.  Són  responsables  dels  deutes  tributaris,  juntament  amb  els  deutors  principals,  les 
persones o entitats a què es refereix l'article 41 de la LGT, en els supòsits i amb l'abast que 
s'hi assenyala.

2. Hauran de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a les quals fa referència l'article 42 de la LGT.

3. Són responsables subsidiaris les persones o entitats a les quals fa referència l'article 43 de 
la LGT. 

ARTICLE 5.- Quota tributària

1. La quota tributària es determinarà d’acord amb els tarifes contingudes a l’annex d’aquesta 
Ordenança,  establertes  conformement  a  la  superfície  dels  establiments,  la  naturalesa  i 
aforament de l’activitat. 

2. La quota tributària es calcularà en funció de si la documentació presentada es refereix 
únicament a la instal·lació i exercici d'una activitat, o si també es contempla la realització 
d'obres. 

ARTICLE 6.- Exempcions

No hi haurà cap exempció

ARTICLE 7.- Meritació

1. De conformitat amb l'article 26 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,  
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, la taxa es meritarà quan s’iniciï la 
prestació del  servei  o la realització de l'activitat.  A aquest  efecte, es considerarà iniciada 
aquesta  activitat  en  la  data  de  presentació  de  !'oportuna  sol·licitud  de  llicència  o  de 
presentació de la comunicació prèvia o de la declaració responsable, si el subjecte passiu la 
formula expressament.

2. Quan l'activitat hagi tingut lloc sense que s'hagi obtingut l'oportuna llicència, o no s'hagi  
presentat  la preceptiva  comunicació prèvia  o declaració responsable,  la  taxa es meritarà 
quan s’iniciï efectivament l'activitat municipal conduent a determinar si l'activitat, l'establiment 
i les instal·lacions compleixen les condicions exigibles, amb independència de la iniciació de 
l'expedient  administratiu  que es pugui  instruir  per  autoritzar-ne l'activitat  o  decretar-ne el 
tancament, si no és autoritzable aquesta activitat. Tot això sense perjudici de l'actuació de la 
Inspecció Tributària.
3. L’obligació de contribuir, un cop nascuda, no es veurà afectada, de cap manera, per la 
denegació  de  la  llicència  sol·licitada  o  per  la  concessió  d'aquesta  condicionada  a  la 
modificació de les condicions de l'establiment, ni per la renúncia o desistiment del sol·licitant 
un cop concedida la llicència.
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4. No es tramitaran les sol·licituds sense que s'hagi efectuat el pagament corresponent.

ARTICLE 8.- Declaració i ingrés

1. El procediment d'ingrés serà, conformement al que preveu l'article 27 del Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, el d'autoliquidació. Els subjectes passius hauran d'autoliquidar la taxa en el moment 
d'iniciar prestació del servei o activitat, mitjançant l’oportuna declaració-liquidació.

2. Si posteriorment a la iniciació del servei o activitat es varia o amplia l'activitat que s'hagi de 
desenrotllar a l’establiment,  o s'amplia  el  local inicialment previst,  aquestes modificacions 
s'hauran de posar en coneixement de l'Administració municipal amb el mateix abast que a la 
declaració-liquidació prevista al número anterior.

3. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, l'activitat administrativa o el  servei 
públic no es presti, procedirà la devolució de l’import corresponent.

ARTICLE 9.- Infracció i sancions

Pel que fa a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en 
cada  cas,  hom s'ajustarà  al  que  disposa  l'Ordenança  fiscal  general  i  els  articles  178  i 
següents  de  la  Llei  general  tributària  i  la  resta  de  disposicions  que  la  desenrotllen  i 
complementen.

Disposició derogatòria

A partir  de  la  data  d'entrada  en  vigor  d'aquesta  Ordenança  fiscal  queden  derogades 
expressament totes les disposicions que s'oposin a l'establert a la present ordenança i, en 
particular:

a) L'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per serveis relatius a activitats, establiments i 
instal·lacions, publicada en el BOIB núm. 116, de 31.07.2007.

b) El punt 4 de l'epígraf tercer de l'article 6è de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per  
expedició de documents administratius.

c) El punt 7 de l'epígraf tercer de l'article 6è de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
expedició de documents administratius.

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el [...] i que ha quedat definitivament aprovada en data [...], entrarà en vigor el dia 
següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

ANNEX DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ 
DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN LES 
ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS

TARIFES VIGENTS
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A) ACTIVITATS PERMANENTS

Quota inicial................................................................................................................400 €

1 .- Quota en funció de la superfície:

1.1.-  Es  determinarà  multiplicant  la  superfície  de l'establiment  per  un tipus de euros/m2, 
d'acord amb la distribució per trams que consta en la taula següent:

Superfície de l’activitat: Euro/m2

Fins a 100 m2 0,9

De 101 a 200 m2 0,8

de  201 a 300 m2 0,7

De 301 a  400 m2 0,6

De 401 a  1000 m2 0,5

De 1001 a 5000 m2 0,2

Més de 5000 0,08

1.2.- La quota inicial més l’import total del valor de l'element superfície del local, resultant de 
sumar,  si  escau,  els  valors  parcials  corresponents  a  cada  tram  de  superfície  de  local, 
calculats aquests valors parcials mitjançant la multiplicació del nombre de metres quadrats a 
computar en cada tram pels euros/m2  assignats a cadascun dels trams, constituirà la quota 
de superfície.

1.3.-  La  superfície  a considerar  serà  la  total  compresa  dins del  polígon de l'establiment, 
expressada en metres quadrats i, si escau, per la suma de la de totes les plantes (inclosos 
altells,  dependències  i  similars).  No  es  computaran  les  superfícies  no  construïdes  o 
descobertes en les quals no es realitzi  l'activitat  o qualsevol aspecte d'ella,  com són les 
destinar-les a vials, jardins i similars, tot això d'acord amb l’article 4.38 de la Llei 7/2013, de 
26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’acivitats en les Illes Balears. 

2.- Coeficient multiplicador segons l'aforament o el número de participants:

La quota de superfície es corregirà posteriorment amb l'aplicació d'un coeficient multiplicador 
en funció de l'aforament o el número de participants, d'acord amb la taula següent:

Aforament o núm. de participants Coeficient

Fins a 50 0,9

De 51 a 100 0,8

De 101 a 250 0,7

De 251 a 500 0,6

De 501 a 1000 0,5

De 1001 a 5000 0,2
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Més de 5000 0,08

3.- Coeficient de qualificació segons l'activitat:

3.1- Un cop aplicat el coeficient multiplicador segons l'aforament o el número de participants, 
a la quota resultant s'aplicarà el coeficient de qualificació segons l'activitat d'acord amb la 
taula següent:

Coeficient de qualificació segons l'activitat

Activitats permanent majors 2

Activitats permanents menors 1

Activitats permanents innòcues 0,85

Infraestructures comuns 0,3

Activitats subjectes a autorització ambiental  integrada d’acord amb la 
Llei  16/2002,  d'1  de  juliol,  de  prevenció  i  control  integrats  de  la 
contaminació

1

Activitats que requereixen avaluació d’impacte ambiental, excepte les 
subjectes  a  autorització  ambiental  integrada,  i  activitat  permanents 
majors del títol I.8 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de les IB

2

Activitats  regulades  per  l’Ordenança  reguladora  dels  horaris 
d'establiments,  espectacles  públics  i  activitats  recreatives,  en  els 
apartats I.6, II.2, II.3.a, II.3.b, II.5 i III (BOIB núm. 84 de 17.06.2008 i 
BOIB núm. 108 de 25.07.2009)

1,5

Activitats permanents majors no subjectes a l'Ordenança d'horaris 0,6

3.2.- Els coeficients tindran caràcter acumulatiu.

4.- Sol·licitud, comunicació prèvia o declaració responsable d'activitats addicionals a altres 
activitats prèviament autoritzades:

4.1.- Quan es sol·liciti, comuniqui o declari una activitat addicional a una altra ja sol·licitada, 
comunicada o declarada, la quota es calcularà segons els apartats anteriors, computant-se 
únicament la superfície afectada per la nova activitat.

5.- Modificacions d'activitats i/o ampliacions de superfície:
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5.1.-  A efectes  de  càlcul  d'aquesta  ordenança  tendran  la  mateixa  consideració  que  una 
activitat nova, i la superfície a computar serà l'afectada per la modificació o ampliació. 

5.2.- Modificacions no substancials per a la instal·lació d'equips 
de so com aparells musicals, sintonitzadors de ràdio, televisors, etc. 
Quota única ...............................................................................................................150 €

B) ACTIVITATS NO PERMANENTS:

1.- Activitats no permanents menors. Quota única......................................................45 €

2.- Activitats no permanents majors. Quota inicial.....................................................450 €

2.1.- Coeficient multiplicador segons l'aforament o el número de participants. 

A la quota inicial de les activitats no permanents majors s'aplicarà un coeficient multiplicador 
segons l'aforament o el número de participants, d'acord amb la taula següent:

Aforament o núm. de participants Coeficient

Fins a 50 0,90 €

De 51 a 75 0,80 €

De 76 a 100 0,70 €

De 101 a 250 0,60 €

De 251 a 500 0,50 €

De 501 a 1000 0,80 €

De 1001 a 2000 0,90 €

De 2001 a 5000 0,91 €

Més de 5000 0,98 €

2.2.- Pel que fa a projectes que englobin diverses activitats o actes es tractaran, a efectes 
d'aquesta  taxa,  com  una  activitat  o  acte  únic,  i  es  meritarà  la  taxa  de  major  entitat 
incrementada en un 10% per cadascuna de les activitats o actes independents. 

C) ACTIVITATS ITINERANTS:

1.- Activitat itinerant menor. Quota fixa .....................................................................140 €

2.- Activitat itinerant major. Quota inicial....................................................................140 €

2.1.-  A  la  quota  inicial  de  les  activitats  itinerants  majors  s'aplicarà  un  coeficient 
multiplicador  segons  l'aforament  o  el  número  de  participants,  d'acord  amb la  taula 
següent:
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Aforament o núm. de participants Coeficient

Fins a 10 0,90 €

De 11 a 25 0,80 €

De 26 a 50 0,70 €

De 51 a 75 0,60 €

De 76 a 100 0,50 €

De 101 a 150 0,80 €

De 151 a 200 0,90 €

De 201 a 250 0,91 €

Més de 250 0,98 €

3.- En el cas de projectes que englobin la instal·lació i funcionament de diverses activitats 
itinerants es tractaran, a efectes d'aquesta taxa, com una activitat o acte únic i es meritarà la 
taxa de major entitat incrementada en un 10% per a cadascuna de les  activitats o actes 
independents.  Aquest  projecte  haurà  de  complir  el  condicionats  tècnics  resultants  de  la 
inscripció del projecte tipus en el Registre autonòmic d'activitats itinerants i normativa tècnica 
de cadascuna de les atraccions i la resta de la normativa municipal. En cas que no es pugui 
complir  part  de  la  normativa,  el  projecte  haurà  de  preveure  les  mesures  alternatives 
adoptades, justificar l'interès públic amb criteris socials i sol·licitar la suspensió provisional de 
la normativa. En aquest cas, la naturalesa de l'autorització de l'activitat itinerant tindrà un 
caràcter discrecional, singular i puntual.

D) Quota tributària corresponent a les obres

1.- Expedients que no requereixen de permís d’instal·lació

Juntament amb la presentació de la comunicació prèvia d’inici d’obres, s'haurà de presentar 
la justificació documental d’haver abonat la taxa fixada en l'Ordenança fiscal reguladora de la 
taxa per atorgament de llicències urbanístiques i l’impost fixat a l'Ordenança fiscal reguladora 
de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Així mateix, s’acreditarà el dipòsit de la 
fiança, si escau.

2.- Expedients que requereixen de permís d’instal·lació i d’obres

2.1.- Juntament amb la sol·licitud de permís d’instal·lació de l'activitat i d’obres s'haurà de 
presentar la corresponent justificació documental d’haver abonat la taxa fixada a l'Ordenança 
fiscal reguladora de la taxa per atorgament de llicències urbanístiques.

2.2.- Abans de la retirada del permís d’instal·lació de l'activitat i d’obres s'haurà de presentar 
la  corresponent  justificació  documental  d’haver  abonat  l’impost  fixat  a  l'Ordenança  fiscal 
reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i haver dipositat la fiança 
fixada, si escau. 
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E) ALTRES QUOTES:

1.- Informe d’idoneïtat d’ús i d’ubicació (DA 7a de la Llei 7/2013): la suma de la quota 
fixa més un 10% sobre la taxa que resultaria de la tramitació de la llicència. Quota 
fixa................................................................................................................................60 €

2.- Revisió tècnica d'actualització en activitats permanents existents 
(DT 10a de la Llei 7/2013): la suma de la quota fixa més un 10% sobre 
la taxa que resultaria de la tramitació de la llicència. Quota fixa................................60 €

3.- Modificació no substancial.....................................................................................50 € 

4.- Declaració responsable per canvi de titular d'activitat en funcionament
(art. 12.3 de la Llei 7/2013)........................................................................................150 €

5.- Comunicació de la transmissió d'una d'activitat en funcionament 
(art. 12.3 de la Llei 7/2013)........................................................................................105 €

6.- Precintament d'equips, instal·lacions o maquinària per execució forçosa 
de l'ordre de tancament d'activitats (inclou el desprecintament)...............................150 €

7.- Precintament de locals o d'activitats per execució forçosa de l'ordre de tancament 
d'activitats (inclou el desprecintament)......................................................................300 €

8.- Inspecció per comprovació d'esmena d'acta inspectora
o actuació prèvia (a partir de la segona inspecció).....................................................75 €

SEGON: Que se sotmeti a informació pública mitjançant anunci al BOIB i taulell d'anuncis 
de l'Ajuntament per període mínim de trenta dies per formular reclamacions, objeccions o 
observacions, de conformitat amb el que disposa l'article 17 del “Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales”. Eivissa, (Document signat electronicament al marge)”.

EL PRESIDENT LA SECRETARIA
DELEGADA

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

Intervencions:

Sr.  Molina: En  aquest  cas  és  una  actualització  d’una  ordenança,  que no  és  merament 
cosmètica o econòmica sinó que és molt més complexa, perquè és una ordenança que ve 
des de fa 15 anys i que només ha tingut dues petites actualitzacions, a l’any 2003 per passar 
les quantitats de pessetes a euros, i l’any 2007 per actualitzar l’import associat a aquesta 
taxa. Estava totalment obsoleta i, donat que per la Directiva de Serveis de l’any 2006 i la Llei 
7/2013,  d’Activitats  de  les  Illes  Balear  es  requeria  una  actualització  integral  d’aquesta 
ordenança, per adequar-la al nou concepte de relació entre el ciutadà i l’administració basat 
en  el  principi  de  bona  fe,  que  es  regula,  bàsicament,  en  el  fet  de  què  la  declaració 
responsable,  en  molts  dels  casos,  automàticament  autoritza  l’inici  d’una  determinada 
activitat.
Entenen que aquesta ordenança resol un problema que tenia l’ordenança antiga, i era que 
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tractava a tots els casos per igual, és a dir, es pagava el mateix per un quiosc de feria que 
ocupa poc espai, que per un circ que és una activitat complexa que ocupa molt espai, i que 
requereix molt treball tècnic de valoració. Com ja han explicat alguna vegada, l’import de la 
taxa té que ser relacionat amb el treball  que ocasiona als tècnics municipals,  i  això s’ha 
corregit.

Sra. Marí: Dona la benvinguda als alumnes. Vol donar les gracies perquè hi ha hagut molt de 
consens. S’han acceptat les propostes del grup Popular, per la qual cosa no tenen res a dir i 
votaran a favor. Agrair també que se’ls hi hagi donat l’oportunitat de participar, perquè creu 
que aquestes formes de fer política són les que vol el ciutadà.

Sr.  Molina: Vol  agrair  al  grup  Popular  les  nombroses  aportacions  que  ha  fet  en  el 
desenvolupament d’aquesta ordenança. Creuen que és una ordenança bona per a la ciutat, i  
així ho ha entès el PP, i pensen que aquesta actualització és el que tocava. Moltes gracies 
per la col·laboració.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

3r.  Proposta d’aprovació expedient de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits núm. 
5/2016 (Exp. Relacionat 6121/2016):

Donat compte del dictamen del tenor literal següent:

“Debatuda la proposta d’aprovació expedient  de Reconeixement  Extrajudicial  de Crèdits 
núm.  5/2016,  amb  3  vots  a  favor  (2  vots  Grup  Municipal  Socialista  i  1  vot  Grup 
Municipal  Guanyem Eivissa)  i  2  abstencions (1  vot  Grup Municipal  Popular  de la 
Ciutat d’Eivissa i 1 vot del Grup Municipal Movimiento Ciudadano Epic Eivissa), es 
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:

“PROPOSTA  DE  LA  PRIMERA  TINENT  D’ALCALDE  DELEGADA  DE   L’ÀREA 
ECONÒMICA EN REFERÈNCIA A L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 
DE CRÈDITS NÚM. 5/2016.-

Vista  la  relació  de  factures  corresponents  a  exercicis  anteriors,   per  un  import  total  de 
34.606,73 euros, incloses dins l’exp. de reconeixement extrajudicials de crèdits núm. REC 
ORD 5/2016, segons es relaciona a continuació: 

NÚM. 
FTRA.

DATA NIF PROVEÏDOR PROG. ECON. IMPORT

F1-003139 29/12/15  B07985716 PINTURAS MARTINEZ Y SELVA SL 15320 21000 2.889,44

2919 30/11/15  B07985716 PINTURAS MARTINEZ Y SELVA SL 15320 21000 8.323,00

   Total 15320-21000   11.212,44

ECAF15036 15/12/15  B07455843 EIVISS GARDEN SL 17100 62300 1.490,00

   Total 17100-62300   1.490,00

VD407/15 23/12/15  B07015027 VORAMAR EL GAUCHO SL 33700 22300 202,40

   Total 33700-22300   202,40

171 05/05/15  B62122247 J CODINA SERVEIS JURÍDICS 92000 22604 7.260,00

   Total 92000-22604   7.260,00

2014136903 26/12/14  B84454172 SDAD PREV.FRATERNIDAD MUPRESPA SL 92002 22799 6.604,94
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   Total 92002-22799   6.604,94

F1-053725 31/03/15  B57177636 LIMPIBIZA SL 92004 22110 2.277,85

F1-054078 30/04/15  B57177636 LIMPIBIZA SL 92004 22110 3.220,44

   Total 92004-22110   5.498,29

A/2255 03/12/15  B07594773 ZERTIFIKA COMUNICACIONES SL 93100 22706 2.338,66

   Total 93100-22706   2.338,66

   TOTAL   34.606,73

Vistos els informes emesos al respecte per l’Intervenció de Fons, així com per la Secretaria 
General,   i  atenent  que  les  factures  de  referència  corresponen  a  despeses  que  s’han 
realitzat, i tenint en compte que mitjançant el present expedient s’està possibilitant aprovar 
despeses que de no fer-se efectives per part de la Corporació,  perjudicaria els interessos 
dels proveïdors afectats; per tot això es proposa l’adopció del següent acord:

PRIMER.- Aprovar la relació de factures corresponents a exercicis anteriors per un import 
total de 34.606,73, que corresponen a l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 
número 5/2016,  segons el següent detall:

NÚM. 
FTRA.

DATA NIF PROVEÏDOR PROG. ECON. IMPORT

F1-003139 29/12/15  B07985716 PINTURAS MARTINEZ Y SELVA SL 15320 21000 2.889,44

2919 30/11/15  B07985716 PINTURAS MARTINEZ Y SELVA SL 15320 21000 8.323,00

   Total 15320-21000   11.212,44

ECAF15036 15/12/15  B07455843 EIVISS GARDEN SL 17100 62300 1.490,00

   Total 17100-62300   1.490,00

VD407/15 23/12/15  B07015027 VORAMAR EL GAUCHO SL 33700 22300 202,40

   Total 33700-22300   202,40

NÚM. 
FTRA.

DATA NIF PROVEÏDOR PROG. ECON. IMPORT

171 05/05/15  B62122247 J CODINA SERVEIS JURÍDICS 92000 22604 7.260,00

   Total 92000-22604   7.260,00

2014136903 26/12/14  B84454172 SDAD PREV.FRATERNIDAD MUPRESPA SL 92002 22799 6.604,94

   Total 92002-22799   6.604,94

F1-053725 31/03/15  B57177636 LIMPIBIZA SL 92004 22110 2.277,85

F1-054078 30/04/15  B57177636 LIMPIBIZA SL 92004 22110 3.220,44

   Total 92004-22110   5.498,29

A/2255 03/12/15  B07594773 ZERTIFIKA COMUNICACIONES SL 93100 22706 2.338,66

   Total 93100-22706   2.338,66

   TOTAL   34.606,73

SEGON.- Autoritzar,  disposar i  reconèixer les obligacions corresponents a cadascun dels 
proveïdors relacionats amb càrrec a cadascuna de les partides pressupostàries recollides en 
la relació.
Eivissa.  EL TINENT D’ALCALDE DELEGAT,  Ildefonso  Molina  Jiménez  (Document  signat 
electrònicament al marge)”.

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

Intervencions:

Sr. Molina: L’Ajuntament paga factures durant tot l’any, i hi ha casos particulars en què les 
factures  tenen  que  passar  d’un  exercici  a  l’any  següent,  i  han  de  passar  per  un 
reconeixement com aquest. Normalment ve associat a factures que es reben a finals d’any, i 
no dona temps material a pagar-les dins de l’any que toca, o bé factures que tenien algun 
problema de tramitació i que requereixen un informe d’un tècnic, o la validació per part de la 
persona responsable d’aquesta factura i s’han de pagar l’any següent.

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

4t.  Proposta  d'aprovació  en  relació  a  l'acord  marc  entre  l’Ajuntament  d’Eivissa  i 
l’Autoritat Portuària de Balears per al desenvolupament d’actuacions al Port i al seu 
entorn (Exp. relacionat 6263/2016):

Donat compte del dictamen del tenor literal següent:

“La Comissió Informativa de Territori  i  Sostenibilitat,  en reunió ordinària celebrada el  dia 
vint-i-u d'abril de l’any dos mil setze,  punt 2n., en relació a la proposta al Ple de l'Ajuntament 
respecte de l'Acord marc entre l’Ajuntament d’Eivissa i l’Autoritat Portuària de Balears per al 
desenvolupament d’actuacions al Port i al seu entorn, s'ha informat el següent: 

“ACORD MARC ENTRE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA I L’AUTORITAT PORTUÀRIA DE 
BALEARS PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACTUACIONS AL PORT I AL SEU ENTORN.

A fi de plasmar la voluntat de l’Ajuntament d’Eivissa i l’Autoritat Portuària de Balears d’arribar 
a acords estables i  de futur pel port  d’Eivissa i  les seves relacions amb la ciutat,  de tal 
manera  que es puguin desenvolupar, dins el seu marc, quantes accions siguin necessàries 
per millorar l’operativa portuària, garantint a la vegada, la seva conveniència per a la ciutat, 
es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent ACORD:

PRIMER.-  Facultar  a l'Alcalde per  a la  signatura  d'un acord marc de col·laboració entre 
l'Ajuntament i l'Autoritat Portuària de Balears que inclogui els següents aspectes: 

1. Autoritat  Portuària  de  Balears  i  Ajuntament  d’Eivissa  es  comprometen  a 
treballar lleial  i  conjuntament per la millora del  port  d’Eivissa,  compartint  un projecte 
global que reculli, simultàniament, les necessitats del port  i les de la ciutat.

2. L’APB i l’Ajuntament d’Eivissa, tenen com a objectiu compartit que es pugui 
transitar, a la vora de la mar, de mur a mur, des del dic vell fins a Botafoc, respectant  
així el caràcter costaner d’Eivissa i el costum tradicional de passejar pel port. Per donar 
resposta a aquesta idea, qualsevol actuació que es porti a terme tindrà en compte als 
vianants,  l’eliminació  de  barreres  arquitectòniques i  la  incorporació  d’espais  lliures  i 
vegetació.  Tant  l’APB  com l’Ajuntament  faran  les  accions  pertinents  per  eliminar  o 
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minimitzar l’efecte físic i visual de les tanques que separen el passeig de les marines 
Botafoch i Ibiza, així com les de l’avinguda de Santa Eulària.
Data d’actuació:
Primera fase: 1er semestre 2016
Segona fase: Pendent negociacions concessionàries (com a molt tard, a executar a la fi 
de cada concessió).

3. Per  alleujar el  problema d’aparcament  de la  zona portuària i  el  barri  de la 
Marina, l’Autoritat Portuària de Balears es compromet a iniciar i agilitzar al màxim durant 
2016  la  licitació  per  a  la  construcció  i  explotació d’un  aparcament  soterrat  amb  la 
màxima capacitat possible a la zona compresa entre l’actual ronda d’entrada a la zona 
portuària  i  el  Club Nàutic.  Aquesta  licitació  contemplarà  unes condicions  especials  i 
preferents per als vesins de la zona portuària.
 Redacció del plec: 1er semestre 2016
 Licitació: 2016
Inici obres: Finals 2016 – Any 2017

4. Es crearà una plaça pública al martell com a conseqüència de l’enderrocament 
de l’edifici actual i es construirà un nou edifici de serveis portuaris en compliment de les 
obligacions derivades de l’adjudicació de la concessió d’amarraments d’aquesta zona. 
Aquest  edifici tindrà  una sola planta, es reduiran tot el que sigui possible les seves 
dimensions,  i  haurà de cobrir únicament l’objectiu de donar els serveis propis de la 
concessió,  sense que estigui  previst  qualsevol  altre ús que suposi  una competència 
directa per als comerciants del port. El disseny de l’edifici, es farà de comú acord entre 
l’APB i l’Ajuntament i es farà de tal manera que no es trenqui la continuïtat de la plaça 
pública, convertint la seva terrassa en un espai elevat i transitable que faci les funcions 
de mirador.  La  zona pública  podrà  ser  utilitzada per  l’Ajuntament  d’Eivissa  per  a la 
programació  d’activitats  lúdiques  i  culturals  autoritzades  per  l’Autoritat  Portuària  de 
Balears, segons la normativa vigent.
Data d’actuació:
Enderrocament de l’edifici: 1er semestre 2016
Construcció nou edifici i plaça pública: 2n semestre 2016

5. L'autoritat portuària de Balears realitzarà les actuacions que pertoquin a fi de 
cedir  a  l'Ajuntament d'Eivissa la  titularitat  de les parcel·les declarades sobrants per 
ordre ministerial de 1960.
En aquest sentit, l'Autoritat Portuària , no inclourà les parcel·les a la zona de servei del 
port, ni afectarà les parcel·les declarades sobrants a cap us portuari a la proposta de 
delimitació d'espais i usos portuaris del Port d'Eivissa, que s'està tramitant.
Mentrestant,  i  fins  que  no  finalitzi  el  procediment  de  cessió  de  titularitat  de  les 
parcel·les,  l'Ajuntament  d'Eivissa  continuarà  ocupant-se  de  la  seva  gestió  i  de 
l'atorgament d'ocupacions de via  pública. 
Inici de l’expedient: 1er semestre 2016

6. L'Ajuntament  d’Eivissa  i  Autoritat  Portuària  de  Balears   treballaran 
conjuntament el disseny de les noves estacions de passatgers per a les barques de la 
línea Eivissa-Formentera i del dic de Botafoc. L’estació de les barques de Formentera 
no tindrà més d’una alçada i serà d’unes dimensions ajustades a les necessitats reals i 
no  sobredimensionades  per  acollir  posteriorment  usos  diferents  als  estrictament 
portuaris o complementaris.
Redacció projecte estació de Formentera: 1er semestre 2016

15



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 28 d’abril de 2016

Inici obres estació de Formentera: 2n semestre 2016
Redacció projecte estació de Botafoc: 2n semestre 2016
Inici obres estació de Botafoc: Any 2017

7. L’Autoritat Portuària de Balears seguirà prestant, com ha fet fins ara, la seva 
col·laboració  per  tal  que  es  puguin  portar  a  bon  terme  les  obres  de  canalització  i 
sanejament previstes a la zona per les diferents  administracions.

8. L’Autoritat  Portuària  de  Balears  realitzarà  durant  l’any  2016  les  obres  de 
millora necessàries per pal·liar els problemes derivats de la primera fase de reforma del 
port. En concret, es prendran mesures per evitar les caigudes de vianants degut als 
elements instal·lats en terra i s’incrementarà la vegetació existent. Ambdues institucions 
estan d’acord en mantenir aquest espai com a zona per a vianants i per tant amb el 
menor trànsit de vehicles possible.
Data d’actuació:  2016

9. L'  Ajuntament  d’Eivissa  i  Autoritat  Portuària  de  Balears  revisaran  l’acord 
existent  en matèria  de neteja  per  tal  que sigui  assumida  properament  per  Autoritat 
Portuària de Balears.

  Data d’actuació: 2n semestre 2016

10. L’Autoritat Portuària de Balears realitzarà actuacions tota la zona de Botafoc 
per tal de dignificar els espais i mantenir-los en bon estat com a zona privilegiada del 
municipi que són.

  Data d’actuació: Any 2017

11. La Confraria de Pescadors és un agent important dins la comunitat portuària i 
per això, es respectarà la seva ubicació actual i es tindrà en compte de cara a millorar 
les seves condicions de feina en el marc de la reforma global de la zona portuària.

  Data d’actuació: Any 2017

12. L’Autoritat Portuària de Balears no contemplarà ni ara ni al futur la reducció del 
mirall d’aigua a la petita platja entre la marina i els molls, que es conservarà tal i com 
està actualment.

13. L’Autoritat  Portuària  de  Balears  acordarà  amb  l’Ajuntament  d’Eivissa  la 
instal·lació dels elements de serveis necessaris per donar una bona oferta als creuers 
que recalin en aquesta zona.

        Data d’actuació: 1er semestre 2016

SEGON.- Que es notifiqui el present acord a l'Autoritat Portuària de Balears.

Sotmesa a votació l'anterior proposta, resulta el següent:  Vot favorable per part dels Srs. 
Molina, Tur, Hinojo i Sres. Corral i Garcia, reserva de vot de la Sra. Marí i Sr. Flores amb vot  
en contra del Sr. Villalonga.

EL PRESIDENT LA SECRETARIA DELEGADA
(Document signat electrònicament al marge)(Document signat electrònicament al marge)”

Intervencions:
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Sr. Ruíz: És un acord en el qual porten mesos treballant amb l’Autoritat Portuària, per veure 
que fan amb el futur del port, de cara a ordenar-lo de forma conjunta.
Aquest acord es va traslladar a la resta de grups polítics per a les seves aportacions. Són 
d’agrair les aportacions del PP i el seu esperit constructiu, tenint en compte les diferències 
ideològiques, però hi ha objectius comuns pel bé de la ciutadania. Creu que el port d’Eivissa 
és un bé molt important, que entre tots han d’intentar construir i tirar endavant.
Per això vol agrair aquest esforç i aquestes aportacions, que l’únic que han fet és millorar el  
document. També hi ha un aportació que és la de marcar el temps dels objectius establerts.  
Creu  que  és  important,  perquè  tots  tenen  certa  desconfiança  del  passat  amb l’Autoritat 
Portuària, i és evident que han de ser rigorosos per tal de que en breu, si pot ser aquesta 
legislatura, vegin ja el Port definitiu per molts anys endavant.
Pensen que és un acord positiu per a la ciutat, un acord per a la millora del port i esperen 
que la feina conjunta pugui donar fruits i que d’aquí a un anys puguin veure finalitzades totes 
les obres, i tenir un Port sense polèmiques ni interrogants.

Sra.  Marí: El  port  és molt  important  per a tota la ciutadania,  però  sobre  tot per al  grup 
Popular.  Porta 22 anys treballant  en el  port,  per la qual cosa coneix bastant  bé com es 
treballa i com funciona, llavors el que faci en un futur l’Autoritat Portuària en aquest port s’ha 
d’intentar controlar. La seva posició vers l’Autoritat Portuària és de dubte, perquè mai se sap 
per on pot sortir.
Aquest acord és un camí que està marcant l’equip de govern. Agraeix que li hagin deixat 
participar i aportar les seves dades i coneixements, per poder-lo fer més real. Està plenament 
d’acord amb la majoria  de coses,  encara  que segurament  s’abstindran,  no per  res,  sinó 
perquè creuen que  és l’equip de govern qui té que firmar aquest acord.
Demana que continuïn comptant amb el grup Popular, per tot el que calgui per aquest port 
tant important per a tots.

Sr. Villalonga: Li agradaria que l’Alcalde aclareixi si per votar aquest acord, és necessari que 
hi hagi algun informe de Secretaria i Intervenció. Si no fa falta cap informe demana que se li 
digui per escrit.
També vol saber si la firma d’aquest acord, contravé el que no s’hagi realitzat un Pla Especial 
del Port, ja que dubten de la legalitat d’aquest acord. 
Pretenen firmar un acord que el que fa és donar un xec en blanc a l’Autoritat Portuària.
En el primer punt, primer s’haurien de definir quines són les necessitats del Port, perquè hi  
ha necessitats portuàries i d’altres que no ho són. Construir marines per a rics igual no és 
una necessitat portuària. 
Pel que fa al segon punt, a la Junta de Portaveus l’Alcalde va dir que, la marina que es 
pretén construir, enfront on estan les barques de Formentera, no tindria edifici però en els 
plànols hi apareix un edifici. És farà o no un edifici per a aquesta marina? I si no hi haurà 
edifici per aquesta marina, on estaran les instal·lacions d’aquesta marina? També vol saber, 
si li pot confirmar, a qui s’atorgarà la concessió, perquè hi ha rumors que s’atorgarà a un 
senyor en concret.
A l’apartat 3, parlen de que es faran uns aparcaments. És deixarà el varador on està i es 
faran els aparcaments al costat? O es treu i es fan on està el varador?
Del  que  es  tracta  és  d’especificar  quantes  places  tindrà  l’aparcament.  Quantes  places 
quedaran per als vesins i comerciants i a quin preu, perquè aquestes condicions ja es poden 
establir ara, perquè el que fan és un altre xec en blanc a l’Autoritat Portuària.
A es Martell hi hauria d’haver una plaça pública, però hi faran un edifici. Si la concessió és de 
8 anys, firmin un conveni per a un edifici de 8 anys,  no per a 40 anys.
En  el  conveni  diu  que  a  aquest  edifici,  no  s’hi  podran  fer  activitats  que  suposin  una 
competència directa per als comerciants del Port. Quina normativa impedeix que un senyor 
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amb tots els papers en regla, no pugui tenir autorització per posar allí una activitat?
Pel que fa a l’estació tant gran que es vol construir en el dic de Botafoc, per efectuar actes  
culturals  o  altres  activitats,  poden  explicar  quin  tipus  d’activitats  vol  fer  allí  l’Autoritat 
Portuària. 
Pel que fa l’estació que volen construir al Botafoch, poden especificar quines activitats es 
faran a dins? 
Respecte al  punt  10,  ja era hora que després d’uns quants anys que està fet  el  dic  de 
Botafoc, es comencin a preocupar de dignificar la zona. Quines actuacions es faran? Es 
poden especificar en el conveni?
En relació a l’apartat 11,  poden especificar quines són les millores que s’han de fer a la 
confraria de pescadors?
A l’apartat 13, poden especificar quins són elements per donar millor servei als creuers?
El que pretenen firmar és un taló en blanc. Per aquests motius, el seu vot serà en contra.

Sr. Ruiz: Agraeix l’esperit constructiu del Partit Popular. Li hagués agradat que votessin a 
favor d’aquest document marc que han treballat tots plegats, encara que entén que no el 
votin a favor. Seguiran treballant amb l’objectiu conjunt de fer el millor possible per a la ciutat.
El Sr. Villalonga no ha entès res.
Perquè  no  diu  res  i  no  demana tot  això  a  les  comissions  informatives  o  a  la  Junta  de 
Portaveus? Calla i llavors ve aquí, i si hi ha públic més encara, per dir el que no ha dit abans.
Parla de marines per a rics, sap que hi haurà allí en el futur? Doncs, vetllaran per tal que 
aquest espai sigui per a la deficiència d’amarraments per a la gent d’aquí. Lluitaran perquè 
els eivissencs tinguin espais d’amarrament. 
Al Sr. Villalonga li agradaria que no fessin res, però seguiran avançant. 
El futur de l’estació s’està dissenyant ara, i sap que l’Autoritat Portuària ha demanat que un 
arquitecte municipal  estigui  present,  perquè tècnicament  s’aporti  el  millor possible.  Ja es 
treballarà per veure quins usos i com serà. Això és un full de ruta, una declaració d’intencions 
i en el futur se l’hi anirà donant forma. 

Sra. Marí: Està en part d’acord amb el Sr. Batlle. Tenen en aquest Ajuntament varis òrgans 
per poder arribar a acords entre tots o de dir el que pensen, com són la Junta de Portaveus o 
les Comissions. Efectivament té que donar la raó al Sr. Batlle de que el Sr. Villalonga, cada 
vegada que està a una comissió o a una junta, pràcticament no parla. Les coses s’han de dir 
abans del Ple.
És un acord que signa l’actual equip de govern, és una ruta. No estan en contra ni a favor.  
Els seus dubtes amb  l’Autoritat Portuària són molt grans, però sempre han d’intentar, entre 
tots el que formen aquest Ajuntament, d’arribar a acords o que l’Autoritat Portuària faci el que 
vol l’Ajuntament.
El port és molt important, és de tots i tenen que arribar acords, d’una manera o d’una altra.
Com ja ha dit s’abstindran, però es posen a disposició de l’equip de govern, per tot el que 
vulgui i millorar cada vegada més aquest document.

Sr. Villalonga: Poden explicar si és legal o no, i poden fer un informe al respecte? Fa falta el 
Pla Especial del Port per aprovar aquest acord?
Han dit que gracies a aquest acord, el eivissencs podran tenir amarraments a la nova marina 
que es construirà. Quants amarraments es construiran i quants d’aquests seran socials? Això 
és ara que hauria de quedar clar, per això no entén perquè a l’acord no s’especifica. 
Es construirà l’edifici per a la marina sud? 
Poden especificar quines activitats es faran a l’estació marítima d’es Botafoc, que no siguin 
activitats portuàries pròpies. 
Poden especificar quines activitats es poden fer en es Martell, o en base a quina normativa 
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podran impedir que es facin. Demana que expliqui tot el que ha demanat. 

Sr.  Ruiz: El  que  acostuma  el  Sr.  Villalonga,  amb  els  diferents  governs  que  hi  ha  a 
l’Ajuntament, és sembrar l’ombra del dubte i de la il·legalitat. Perara pareix ser que en els  
Tribunals, les coses que inventa, no tenen molt de recorregut i esperen que segueixi sent 
així. Té el dret de demanar si és legal o no, el Secretari estarà disposat a dir-li. Creu que el 
que duen aquí i el que fa Autoritat Portuària està subjecte a la supervisió dels diferents  seus 
serveis jurídics.

Sr.  Secretari: L’informe  de  Secretaria  no  és  preceptiu,  en  funció  del  contingut  d’aquest 
acord.  L’informe  d’Intervenció  tampoc,  perquè d’aquest  acord  no  se’n  desprèn  cap tipus 
d’implicació econòmica en vers l’Ajuntament.
En relació a si es pot adoptar aquest acord sense un Pla Especial, considera que aquest 
acord és plenament legal sense el Pla Especial de Port. Això és una declaració d’intencions, 
ruta o acord marc. L’Autoritat Portuària per dur a a terme cadascun dels punts que aquí es 
tracten, haurà de seguir els procediments que legalment pertoquin.

Sr. Ruiz: El que fan és caminar cap endavant. Dels diferents punts que té aquest acord marc 
ja s’han vist avanços, perquè hi ha coses que posa aquest document que ja són realitat. 
Estan treballant pel bé comú de la ciutadania. Seguiran treballant per tenir el millor port, i 
segueix convidant al Sr.  Villalonga a que col·labori, faci aportacions i entre tots treguin el 
millor port per a la ciutat.

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

5è.  Proposta d'aprovació de declaració Institucional en relació al  preacord subscrit 
pels Caps d'Estat i el Govern de la UE amb Turquia:

Donat compte de la Declaració Institucional, del tenor literal següent:

“Alfonso Molina Jiménez, portaveu del grup municipal Socialista; Virginia Marí Rennesson, 
portaveu  del  grup  municipal  Popular  i  Joan  Ribas  Ferrer,  portaveu  del  grup  municipal 
Guanyem, presenten al Ple de l’Ajuntament d’Eivissa la següent

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN RELACIÓ AL PREACORD SUBSCRIT PELS CAPS
D’ESTAT I EL GOVERN DE LA UE AMB TURQUIA

La perpetuació i l’agreujament de la situació que pateixen els milions de persones que fugen 
de la guerra a l’Orient Mitjà i busquen refugi a Europa deixen en evidència que l’entramat 
institucional de la Unió Europea, des dels màxims òrgans comunitaris fins als governs dels 
estats membres, no està en absolut a l’alçada del que, en aquest moment històric, exigeixen 
els  valors  que  sustenten  el  projecte  europeu,  les  bases  ètiques  i  jurídiques  del  dret 
internacional i la política entesa com la gestió del bé comú.

La passivitat  i  la falta  de lideratge de les institucions europees en un tema tan sensible 
contribueix  al  sorgiment  i  la  difusió  d’actituds de rebuig,  incompatibles amb el  model  de 
convivència que tant ha costat construir i que és a la base dels tractats europeus.
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La incapacitat institucional per plantejar respostes i posar en marxa les solucions mínimes 
per fer front a aquesta catàstrofe humanitària contrasta amb la celeritat i l’eficiència que ha 
mostrat la Unió Europea a l’hora de tancar un acord amb Turquia per elaborar un pla de 
retorn forçós dels refugiats que arriben a Grècia sense papers.

En efecte, el passat 8 de març els vint-i-vuit estats membres de la UE varen acordar amb el  
govern turc l’expulsió del territori europeu i la devolució a Turquia de tots els migrants que hi 
entrin sense permís, tant econòmics com polítics. A canvi d’aquest retorn massiu, Turquia 
rebrà 3.000 milions d’euros addicionals de l’ajuda que li presta la UE, s’accelera la supressió 
del visat dels turcs que viatgin a algun país membre de la UE i es facilitarà la seua estada en 
territori de la Unió.

Des del primer moment, l’ONU ha mostrat una gran preocupació per qualsevol acord que 
impliqui un retorn indiscriminat de migrants d’un país a un altre, sense garantia de la seua 
protecció en virtut  del  dret  internacional.  L’ONU fins i  tot  qüestiona la legalitat  de l’acord 
subscrit entre la UE i Turquia, ja que un refugiat només pot ser retornat a un altre país, en 
aquest cas de fora de la UE, si es compleixen les següents condicions: que el país receptor 
assumeixi la responsabilitat de tramitar la sol·licitud, que el demandant quedi protegit de la 
possibilitat de ser retornat al seu país d’origen i que la dita persona pugui demanar i se li  
concedeixi l’asil d’acord amb els estàndards internacionals, amb ple accés a l’educació, el 
mercat laboral, la sanitat i l’assistència social.

Cap d’aquestos requisits  no es compleix  en l’acord  entre  la  UE i  Turquia.  El  principi  de 
no-devolució és un dels pilars bàsics del dret d’asil i l’ONU recorda que el dret internacional 
prohibeix als estats expulsar o retornar una persona a un lloc on la seua vida o la seua 
llibertat estiguin amenaçades o on pugui patir tortura, un tracte inhumà o degradant, o altres 
vulneracions dels drets humans fonamentals. La Convenció de Ginebra reconeix, a més, el 
dret de sol·licitar asil als països signataris d’aquest tractat.

Es per tot això, que es presenten les següents propostes d’acord:

1. Manifestam la nostra solidaritat amb els refugiats que arriben a Europa fugint de la guerra i  
la barbàrie amb l’esperança de construir-se un nou futur.

2. Manifestem la nostra oposició a l’adopció de l’acord entre la UE i Turquia que estableix 
expressa o indirectament les expulsions col·lectives a territori  turc o a qualsevol Estat no 
membre de la UE i exigim que qualsevol expulsió a Turquia solament sigui possible quan la 
mateixa sigui adoptada després de la conclusió definitiva del corresponent expedient d’asil 
individualitzat amb totes les garanties.

3.  Sol·licitem que els controls del  flux de refugiats cap a Grècia continguin garanties del 
compliment de la legalitat internacional i del respecte als Drets Humans, inclosos els requisits 
de la legislació europea d’asil. Aquesta legislació exigeix, entre uns altres, que existeixi la 
certesa que es respecti el principi de no devolució, que les persones puguin sol·licitar l’estatut 
del  refugiat,  i  en  cas  de  ser  refugiat,  rebre  protecció  conformement  a  la  Convenció  de 
Ginebra o amb garanties equivalents mitjançant dret intern, la qual cosa inclou també, l’accés 
als drets econòmics i socials garantits per la convenció.

4. Exigim reforçar els mecanismes de control sobre el destí efectiu de l’ajuda econòmica a 
favor dels refugiats.
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5. Demanam que es continuï amb la posada en funcionament, en col·laboració amb la resta 
d’estats membres,  de les accions necessàries per a l’efectiva reubicació de les persones 
sol·licitants d’asil o refugi, en atenció als compromisos adquirits per Espanya el 2015 en el 
marc de la Unió Europea. Aquesta reubicació ha de portar-se a terme de manera solidària 
entre tots els Estats membres independentment de la nacionalitat dels refugiats.

6.  Reclamam  l’establiment  de  vies  addicionals  segures  d’arribada  i  reassentament  dels 
refugiats, tals com visats humanitaris, reagrupació familiar, beques, etc.

7. Demanam que la UE ajudi als països europeus de recepció i de trànsit, que se segueixin 
vies segures i legals i augmentin les operacions de rescat i salvament a la mar. La situació de 
les persones migrants varades a la frontera entre Grècia i Macedònia requereix actuacions 
urgents.

8. Reclamam promoure en el marc de la UE l’establiment de manera urgent i efectiva de 
protecció per a individus en risc, especialment els menors sense familiars que s’encarreguin 
d’ells, o dones víctimes de la violència sexual o de gènere.

9. Exigim que es promogui al proper Consell Europeu i en el conjunt institucional de la Unió 
Europea la comunitarització de la política d’asil,  i  que es converteixi  així  en una política 
europea comuna i desenvolupar el Sistema Europeu d’Asil.

Eivissa, a 5 d’abril de 2016

ALFONSO MOLINA JIMÉNEZ VIRGINIA MARI RENNESSON
Portaveu del grup municipal Socialista Portaveu del grup municipal Popular

JOAN RIBAS FERRER
Portaveu del grup municipal Guanyem”.

Intervencions:

Sr. Molina: Qualsevol que vegi un telediari es sobresalta, veient imatges, escoltant històries 
de persones, de famílies que fugen del terror d’unes guerres que estan destruint països, i 
que porten la mort i la destrucció a persones normals.
El  passat  24  de  setembre  aquest  plenari,  va  aprovar  per  unanimitat  una  declaració 
institucional,  en  la  qual  es  demanava  als  governs  de  la  Unió  Europea  que prenguessin 
mesures per ajudar, en la mesura del possible, a resoldre el drama que estan vivint moltes 
persones. Aquest Ajuntament es posava a disposició de les autoritats nacionals i europees, 
per fer el  que bonament poguessin per ajudar a persones, i  a famílies en el  que puguin 
necessitar. Passats més de sis mesos, troben que una institució com la Unió Europea, que, 
tal vegada no està fent bé la seua feina, i ha arribat a un acord que el que fa bàsicament, és 
treure’s el problema de damunt, traslladar el problema a un altre lloc, i donar l’esquena a 
persones que ho poden necessitar.
Aquesta proposta d’acord que ja es va portar a un Ple anterior,  i  es va retirar per poder  
millorar la seva redacció. És una desil·lusió que no estigui complet, perquè en els logotips 
dels grups que recolzen aquest acord falta el d’EPIC, el convida a què se sumi i que miri  
l’important,  i  és que han de manifestar  alt  i  clar,  que aquesta  petita  ciutat  d’una illa  del 
mediterrani,  està al costat  dels que sofreixen a altres illes del mediterrani,  i  que els que 
prenen decisions que afecten a la vida d’aquestes persones, tenen que sentir que des d’aquí 

21



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 28 d’abril de 2016

se’ls diu que així no, i que es pot fer millor.

Sra. Marí: Agraeixen que, en un moment donat, s’hagués deixat de banda aquest acord per 
completar-lo  entre  tots,  que s’hagin  acceptat  les seves consideracions.  És un tema molt 
sensible per a tota la població. Espanya és molt conscient de les pasteres que arriben dia sí 
dia no, i de la gent que queda pel camí intentant fugir, no només de guerres, sinó de fam, de 
sequera. Creu que en temes així han d’anar tots de la ma. S’ha d’arribar a un consens entre 
tots i lluitar perquè això, mica a mica, no sigui la realitat que és avui dia.

Sr.  Hinojo: Agraeix  el  suport  de  tots  els  grups a  aquesta  moció,  i  que hi  hagi  pràctica 
unanimitat, excepte del grup EPIC. És de destacar, en tota aquesta situació, com la Unió 
Europea  s’està  contradient  en  les  seves  pròpies  decisions.  L’estat  espanyol  també està 
incomplint la normativa que té sobre refugiats. La guerra de Síria ve derivada de la situació 
de l’orient mitjà provocada per alguns interessos. Ara qui està patint són els civils i és a qui  
han de donar refugi i ajudar. L’unió europea prefereix col·laborar amb Turquia en comptes de 
seguir els seus propis principis.

Sr. Villalonga: L’acord li pareix bé i el votarà, però hi ha dos punts en els quals s’abstindrà, 
que són el 2 i el 3, perquè, en el seu cas, entén que no es pronunciarà sobre el que fan els 
caps d’estat dels diferents països. Per suposat que es solidaritza amb els refugiats. Recolza 
la moció com no pot ser d’altra forma.

Sr. Molina: Comparteix tot el que han dit la Sra. Marí i el Sr. Hinojo. Hi ha moments que se  
senten orgullosos de que no hi hagi diferències més enllà de les ideològiques, quant hi ha 
temes sensibles com aquest.
Aquest Ajuntament és lliure per opinar del que vulgui, per manifestar la posició d’aquesta 
petita ciutat a través dels seus representants elegits democràticament. En això estan, opinant 
que és injusta la decisió que han pres els caps d’estat i de govern de la Unió Europea, que 
és la vida de persones que, a l’altre costat del mediterrani, fugen de situacions dramàtiques.

Sra. Marí: El grup Popular està d’acord amb la moció, però un poc disconformes amb part 
del discurs del Sr. Hinojo.

Sr. Hinojo: Insten a la Unió Europea a que aculli, perquè han sortit milions de persones de 
Síria, però per a tota la Unió Europea són pocs, i es poden repartir entre els països que la 
conformen,  a Eivissa li  correspondrien una dotzena.  Per  tant  pensen  que han de seguir 
endavant, i per això insten a la Unió Europea perquè, d’una vegada per totes, es doni un 
passatge segur a aquest gent.
Li sap greu que la Sra. Marí no estigui d’acord amb el seu discurs, només ha donat una 
opinió. Per altra banda, malgrat que allò que fa la Unió Europea pugui ser legal, l’Ajuntament 
té dret a opinar que el que fa la Unió Europea no sigui èticament correcte.

Sra. Marí: Li vol dir al Sr. Hinojo que, quan es presenta una moció institucional, es llegeix i es 
diu sí o no, però no s’han de dedicar a fer política. Si vol un debat polític el tindran un altre  
dia.

Sr. Ruiz: Cada grup polític ha dit la seva i estan en el seu dret.

Sr. Villalonga: Aquest  Ajuntament votarà dues declaracions institucionals,  una en aquest 
punt i l’altra en el següent. El seu grup recolzarà les dues, però en aquesta primera hi ha un 
component polític en el qual no hi estan d’acord, i no votarà a favor d’aquests punts.
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Sr. Ruiz: Que consti en Acta que el Sr. Villalonga no està a favor dels punts 2 i 3.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

6è.  Proposta  d'aprovació  de  declaració  Institucional  en  solidaritat  amb  el  Poble 
d'Ecuador:

Donat compte de la Declaració Institucional del tenor literal següent:

“Alfonso Molina Jiménez, portaveu del grup municipal Socialista; Virginia Marí Rennesson, 
portaveu  del  grup  municipal  Popular;  Joan  Ribas  Ferrer,  portaveu  del  grup  municipal 
Guanyem, i Antonio Villalonga Juan, portaveu del grup municipal Moviment Ciutadà EPIC 
Eivissa, presenten al Ple de l’Ajuntament d’Eivissa la següent

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN SOLIDARITAT AMB EL POBLE D’ECUADOR

El passat  16 d’abril  de 2016 es va produir una nova catàstrofe natural  que va afectar a 
Equador. Un terrible terratrèmol de magnitud 7,8 a la província de Manabí, al nord-oest de 
l’Equador, que va causar 525 víctimes mortals i més de 4.000 ferits al país (segons l’últim 
recompte  oficial),  així  com  quantiosos  danys  materials.  Quatre  dies  després,  un  altre 
terratrèmol de magnitud 6,2 va tornar a sacsejar la mateixa zona del nord del país afectada 
pel terratrèmol de dissabte anterior.

Des de la nostra ciutat seguim amb enorme preocupació les notícies que ens arriben de la 
tragèdia i volem traslladar la nostra solidaritat i la nostra ajuda en aquests moments difícils al 
poble equatorià. Són molts els llaços que ens uneixen amb l’Equador ja que a Eivissa hi ha 
un elevat  nombre  d’equatorians  que són els  nostres  veïns i  que han format  una de les 
comunitats d’emigrants més arrelada a la nostra ciutat.

Per  tot  això,  davant  la  terrible  tragèdia  i  les  gravíssimes  conseqüències  d’aquests 
terratrèmols que han fet que la República de l’Equador i el seu poble estiguin afrontant la 
major de les catàstrofes dels últims 30 anys, aquest Ajuntament vol adoptar els següents 
acords:

1) El  Ple  de l’Ajuntament  d’Eivissa  acorda traslladar  al  poble  de l’Equador  la  seva 
solidaritat i afecte per les lamentables pèrdues humanes, juntament amb el desig 
d’un ràpid i complet restabliment dels ferits i afectats per aquesta catàstrofe.

2) El  Ple  de  l’Ajuntament  d’Eivissa  fa  una  crida  a  totes  les  autoritats  públiques, 
organismes i organitzacions vinculades a l’ajuda humanitària i la cooperació perquè 
facilitin  els mitjans disponibles perquè la solidaritat  de la ciutadania espanyol  es 
converteixi en ajuda efectiva per a les víctimes.

3) El Ple de l’Ajuntament trasllada a la comunitat equatoriana resident a Eivissa tot el 
seu suport i condol per tan terrible tragèdia, així com els seus desitjos que aquests 
tràgics esdeveniments hagin afectat el menys possible a les seves famílies i béns a 
l’Equador.
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Eivissa, a 25 d’abril de 2016

ALFONSO MOLINA JIMÉNEZ VIRGINIA MARI RENNESSON
Portaveu del grup municipal Socialista Portaveu del grup municipal Popular

JOAN RIBAS FERRER ANTONIO VILLALONGA JUAN
Portaveu del grup municipal Guanyem Portaveu del grup municipal Moviment

Ciutadà EPIC Eivissa”

Intervencions:

Sra. Marí: Per desgracia ha tingut lloc un terratrèmol de gran magnitud a l’Equador. Hi ha 
molts equatorians a Eivissa, i no només pels que estan a Eivissa, ja que la zona nord oest 
del país, zona de costa, hi ha una població que ha quedat pràcticament destruïda. És molt 
trits cada vegada que passa una cosa així, perquè la gent es queda sense res.
S’alegra que s’hagin sumat a la moció, perquè bàsicament és una declaració institucional 
d’ajuda.  Creu  que,  amb una  catàstrofe  d’aquesta  magnitud,  tot  han d’estar  per  la  labor 
d’ajudar.

Sr.  Molina: Votaran a favor d’aquesta  moció.  La comunitat  equatoriana és la  tercera  en 
nombre d’estrangers residents a la ciutat d’Eivissa, i tot l’afecte i recolzament perquè puguin 
solucionar els problemes associats a aquesta desgracia.

Sr. Ribas: Se sumen a aquesta moció, i no poden més que expressar la seua més sincera 
solidaritat amb el poble equatorià, en front d’aquesta catàstrofe natural que ha petit el seu 
país els darrers dies.

Sr.  Villalonga:  Evidentment  se sumen a aquest  acord,  que li  pareix adequat  en tots els 
aspectes, sobre tot perquè no té cap component polític.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

7è. Mocions amb proposta d'acord:

7.1.-  Moció del grup municipal Guanyem, amb proposta d'acord, de rebuig a les mesures 
coercitives del Ministeri d'Hisenda i a favor d'un nou model de finançament:

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ DE REBUIG A LES MESURES COERCITIVES DEL MINISTERI D’HISENDA I A 
FAVOR D’UN NOU MODEL DE FINANÇAMENT

Joan  Ribas  Ferrer,  Portaveu  del  Grup  Municipal  Guanyem  Eivissa  a  l’Ajuntament 
d’Eivissa, atès el que disposa el punt 97.3 del ROF, presenta a consideració del Ple la 
següent MOCIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Segons les dades anunciades pel  Ministeri  d’Hisenda el  31 de març,  el  dèficit  públic del 
conjunt de les administracions públiques per 2015 ha estat del 5,16% del Producte Interior 
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Brut, superant l’objectiu del 4,2% compromès amb Brussel·les.

En  la  descomposició  d’aquest  dèficit,  un  3,92%  correspon  a  l’Estat  (un  2,68%  de 
l’Administració  General  i  un  1,26%  del  Fons  de  la  Seguretat  Social),  un  1,66%  a  les 
Comunitats Autònomes (tot i que Balears, amb un 1,51%, ha estat per davall la mitjana) i les 
entitats locals presentaren un superàvit del 0,44%.

Cal recordar que és l’Estat qui, amb la seva majoria al Consell de Política Fiscal, estableix els 
límits de dèficit  de cada administració i on sistemàticament s’ha reservat els marges més 
importants, deixant límits inassumibles per a les Comunitats Autònomes (3,5 per l’Estat, 0,7 
per les Comunitats a 2015), que són qui gestionen serveix públics bàsics com la Sanitat, 
l’Educació i els Serveis Socials.

A pesar d’aquesta distribució, on quedà palès que la part més important del dèficit generat  
depèn  de  l’Estat,  el  Ministre  Montoro  ha  culpabilitzat  les  Comunitats  Autònomes  del 
desviament, i ha anunciat mesures contra elles, com l’exigència de plans de retallades o la 
retenció dels pagaments del Fons de Liquiditat Autonòmica.

Aquest fet és especialment greu a una comunitat com la nostra discriminada fiscalment. El  
Parlament de les Illes Balears s’ha manifestat reiterades vegades a favor de revisar l’actual 
sistema de finançament de les comunitats autònomes. A la sessió plenària de 9 de febrer de 
2016 es va aprovar, entre d’altres, el següent acord per unanimitat:

“El  Parlament  de les Illes Balears dóna suport  al  Govern  de les Illes Balears per seguir 
reivindicant una nova llei de finançament de les comunitats autònomes, que modifiqui l’actual 
finançament que, tot i suposar una millora, s’ha demostrat injust i perjudicial per a les Illes 
Balears.  El  nou  sistema  hauria  d’implicar,  entre  altres  millores,  la  descentralització  dels 
ingressos  i  la  relació  d’ordinalitat  entre  la  despesa  per  habitant  i  la  contribució  de cada 
comunitat autònoma.”

En aquella mateixa proposició es constatava que segons el  Sistema de Comptes Públics 
Territorialitzats publicat el juliol de 2015, el Ministeri  d’Hisenda reconeix que a Balears es 
recapten anualment 1.330 milions d’euros més del que s’hi inverteix, a pesar de ser un càlcul 
realitzat amb una metodologia que perjudica les Illes Balears.

És del tot intolerable que mentre les Illes Balears sofreixen un autèntic espoli,  i  aporten, 
només enguany, 780 milions d’euros als Fons de garantia i de suficiència, rebin amenaces 
per part del ministre d’hisenda en funcions de retenció de pagaments del Fons de Liquiditat 
Autonòmica, per haver superat amb uns 220 milions d’euros el límit de dèficit imposat per 
l’Estat.

Per tot això, proposam al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:

1. L’Ajuntament  d’Eivissa  rebutja  l’adopció  de  qualsevol  mesura  coercitiva  per  part  del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques contra la Comunitat de les Illes Balears per 
l’incompliment del límit de dèficit imposat per l’Estat espanyol.

2. L’Ajuntament d’Eivissa s’adhereix al Parlament de les Illes Balears i reitera la necessitat 
d’una  nova  llei  de  finançament  de  les  comunitats  autònomes,  que  modifiqui  l’actual 
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finançament que s’ha demostrat injust i perjudicial per a les Illes Balears. El nou sistema 
hauria  d’implicar,  entre  altre  millores,  la  descentralització  dels  ingressos  i  la  relació 
d’ordinalitat entre la despesa per habitant i la contribució de cada comunitat autònoma.

A Eivissa, 19 d’abril de 2016”

Intervencions:

Sr. Hinojo: El grup municipal Guanyem, vol mostrar el seu rebuig a les mesures coercitives 
que està adoptant el Ministeri contra la nostra Comunitat Autònoma, principalment perquè 
pensen que l’Estat està utilitzant les seves atribucions, com una arma política en contra de la 
Comunitat  Autònoma.  També  per  reivindicar,  d’una  vegada  per  totes,  un  règim  de 
finançament  que  s’ajusti  a  les  necessitats  que  té  la  nostra  Autonomia,  un  règim  que 
consideren que està obsolet i que hauria d’haver set actualitzat des de fa molt temps, ja que 
una de les comunitats més perjudicades són les Illes Balears en primer lloc.
Volen  que  es  respecti  l’autonomia  financera  de  les  comunitats  autònomes,  que  puguin 
gestionar  els  seus  assumptes,  que  puguin  augmentar  el  finançament  de  la  sanitat  i  de 
l’educació que han patit tantes retallades.

Sr. Minchiotti: Demana votar els punts de la moció per separat, perquè no estan d’acord 
amb el primer punt, però sí amb el segon.
Estan preocupats pel deute que té la Comunitat Autònoma, i  no complir el dèficit  suposa 
endeutar-se i pagar un tipus d’interès.
El PP no vol retallar,  el que diu és que no es gasti més, això suposa que es tengui que 
prioritzar la despesa, d’acord a les necessitats dels ciutadans. Per això en el primer punt de 
la moció, quant diu:  que rebutjaran qualsevol tipus de mesura que vengui des de Madrid, 
pensen que no és aquesta la solució, perquè això significa que el que es vol és no complir  
amb el dèficit. Estan d’acord que per a les comunitats autònomes, que reben poc en funció 
del que donen, es flexibilitzi i autoritzin a què el dèficit pugi 3 o 4 punts. Per això els pareix 
que el primer punt és una frivolitat, és inconscient jugar amb el dèficit i els preocupa.
De fet estan intentant dir, des de l’oposició, que qualsevol administració pública ha d’ajustar 
les despeses i prioritzar-les.
Des de Madrid ja s’ha flexibilitzat el dèficit, i aquesta Comunitat Autònoma pot gastar 110 
milions més,  perquè han reconegut  que està  mal  finançada.  Estan d’acord amb aquesta 
política i en que es flexibilitzi més el dèficit. Perquè no canvien el punt 1, i insten a Madrid a  
què, mentre no hi hagi un nou sistema de finançament, flexibilitzin més l’objectiu del dèficit.
En el segon punt hi estan d’acord i votaran a favor.

Sr. Molina: Aquest Ajuntament té diners que no pot gastar, perquè el Ministre Sr. Montoro no 
vol  que els  gastin,  i  això  li  agradaria  que ho expliquessin  a  qui  no  pot  rebre  un servei  
municipal, o no pot veure com el seu carrer s’arregla.
Com que el Ministre no ha complit el seu objectiu de reducció del dèficit, trasllada aquest 
problema a les comunitats autònomes i no els hi paga una part dels diners que els ha de 
pagar. Les comunitats autònomes són les responsables de la despesa en dos temes tant 
importants com sanitat i educació, per tant qualsevol retall anirà a sanitat i educació.
La idea del grup socialista és que el dèficit públic no és bo, però no té perquè ser dolent en 
determinades circumstàncies. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els darrers quatre 
anys, ha duplicat el seu dèficit durant el govern del PP.
La comunitat autònoma més perjudicada pel repartiment econòmic és la de les Illes Balears, i 
això no és correcte,  per això demanen que hi hagi un règim fiscal  que reculli  el  fet  que 
aquesta comunitat, és el major contribuent net dins de l’Estat.
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El  seu grup votarà a favor d’aquesta  moció. Com votarà a favor de qualsevol  cosa que 
garanteixi la independència de les institucions en l’exercici de les seues funcions, i que no 
envaeixi competències i que no, sobretot amb una actuació clarament política per part del Sr. 
Montoro, vulgui coartar a les comunitats autònomes, per desenvolupar les seues activitats 
per prestar els seus serveis de la forma més correcta.

Sr. Hinojo: No te cap problema en votar els dos punts per separat. El que volen denunciar 
amb  el  punt  1,  és  el  pervers  que  és   el  Govern  Central  quan   posa  les  normes.  Les 
autonomies tenen un dèficit  d’un 1,66%, mentre que el Govern Central  té un 3,92%. Les 
autonomies  estan  sent  més  disciplinades,  però  el  Ministre  les  està  culpant  de  tot,  i 
especialment a apuntat a Balears que és la que més aporta.

Sr.  Minchiotti: Aprovar  el  punt  1  significa  discriminar  a  aquelles  comunitats  que sí  han 
complit.
Hi ha una manera molt fàcil de complir el dèficit, sense rebre més i sense haver de gastar 
més. El principal problema d’aquest país és la seguretat social, si es crear feina s’ingressa 
més, i per tant es millora el dèficit. Això és el que troben en falta a aquest equip de govern,  
que no parla massa de polítiques de feina.
Critiquen el sistema de finançament que tenen, que és socialista. Qui realment a caminat cap 
enrere per millorar el sistema de finançament, és el partit  Socialista, perquè la legislatura 
passada el  PP va aprovar uns incentius fiscals,  a  través del  règim especial  de Balears, 
perquè les empreses paguessin menys, i el Partit Socialista quan va entrar a governar fa 10 
mesos ho va paralitzar.
Agraeix al Sr. Hinojo la votació per separat.

Sr. Molina: El Sr. Minchiotti, ha dedicat la seua segona intervenció, ha parlar de tot menys 
del que estaven parlant aquí. Ha parlat de polítiques actives de feina, sobre les que aquest 
Ajuntament no té competència. Llavors és difícil que aquest Ajuntament porti a aquesta sala 
l’aprovació d’una moció sobre polítiques actives de feina, llevat de convenis que es firmin 
amb altres administracions.

Sr. Hinojo: Les regles dels joc es poden canviar, i han vingut aquí a canviar-les i a denunciar 
el pervers d’aquestes regles.
Agraeix el bon talant en el segon punt al grup Popular. S’alegra que encara que sigui en part, 
en això estiguin d’acord.

Sotmès a votació el  punt 1,  es aprovat  amb els vots a favor dels Srs.  Ruiz, Molina, Tur 
Cardona, Perea,  Ribas,  Hinojo i  Sres.Boned,  Gacía,  López,  Torres,  Corral  i  Mengual,  en 
contra dels Srs. Tur Ripoll, Garriz, Flores, Minchiotti, Varela de Limia i Sres. Marí, Fajarnés, 
Cardona i l’abstenció del Sr. Villalonga.

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

7.2.- Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per al soterrament del cablejat 
elèctric en totes les zones incloses en els plans especials de protecció i reforma interior:

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  AL  SOTERRAMENT  DE  CABLEJAT 

27



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 28 d’abril de 2016

ELÈCTRIC  EN  TOTES  LES  ZONES  INCLOSES  EN  ELS  PLANS  ESPECIALS  DE 
PROTECCIÓ I REFORMA INTERIOR

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'excessiu cablejat elèctric de les companyies de telecomunicacions i electricitat genera una 
contaminació i impacte visual que degrada el nostre entorn. Aquesta situació és especialment 
greu a totes les zones incloses en els plans especials de protecció i reforma interior,  els 
valors arquitectònics, urbanístics, històrics, artístics i / o culturals estan en perill per l'embolic 
de cables que sobrevolen les calçades o estan situats sobre les façanes.

Les xarxes d'electricitat,  telefonia i  televisió s'han desenvolupat  en aquestes zones de la 
nostra ciutat a mesura que les necessitats de la població creixien, sense planificació unitària. 
Aquesta situació, juntament amb les especials característiques històriques del recinte de Dalt 
Vila, per exemple, han afavorit el traçat d'un cablejat caòtic i agressiu.

La majoria de les façanes pateixen invasió de cables paràsits i algunes, encara conserven 
inservibles estructures d'ancoratge de cablejats suprimits. En altres casos, les subjeccions 
dels aquests als paraments són escasses. Tot això contradiu la Llei del Patrimoni Històric 
Espanyol, en ser, com en el cas de Dalt Vila, un Centre Històric. Nombrosos espais públics 
estan travessats per intricades xarxes aèries de cables que en ocasions s'acosten massa als 
balcons d'habitatges.

Els mateixos PEPRIS estableixen que, en totes les obres de pavimentació i reparació de 
carrers, s'han de preveure les canalitzacions necessàries per a les conduccions elèctriques. 
També els PEPRIs reconeixen les limitacions tècniques que en alguns casos puguin existir  
causa de necessitats d'accessibilitat, de recanvi de cablejats i d'una fàcil actualització dels 
sectors de les xarxes.  Per això, només en els encreuaments de carrers i  en determinats 
Espais Lliures, és obligatori el soterrament total de les conduccions.

Tot i això, l'impacte que aquest embull de cables provoca directament o indirectament en els 
béns declarats Patrimoni de la Humanitat per la Unesco exigeix una acció urgent i immediata 
per acabar amb el gran problema de la contaminació visual producte dels cables elèctrics,  
molts d'ells fins i tot en desús.

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

ACORDS

1.-  El  Ple  de  l'Ajuntament  d'Eivissa  acorda  instar  les  companyies  GESA i  Telefònica  a 
realitzar amb caràcter immediat els plans necessaris per al soterrament dels cablejats aeris 
existents en totes les zones incloses en el Plans de Protecció i Reforma Interior o, en el cas 
que no sigui possible la seva substitució per cable trenat únic per a cada instal·lació, situats 
en llocs idonis de les façanes (cornises, motllures, impostes, balcons, etc.).
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2.- El Ple de l'Ajuntament acorda realitzar una anàlisi de la situació a les àrees afectades, 
incloent  una  planificació  per  a  l'execució  de  treballs  i  comprometent-se  a  contemplar  la 
previsió pressupostària en les diferents anualitats.

Eivissa, a 22 d'abril de 2016
Sgt. Virginia Marí Rennesson

Portaveu del Grup Municipal Popular
Ajuntament de Eivissa”

Intervencions:

Sr. Tur Ripoll: Tenen una ciutat patrimoni de la humanitat i uns fons dedicats a això. El grup 
Popular creu que han de seguir progressant i millorant, per donar al nucli històric el que es 
mereix. Hi ha moltes línies d’alta tensió soterrades i molta infraestructura feta. Saben que 
edificacions noves que s’han fet  o renovat,  ja  tenen les fatxades netes de cablejat,  tant 
elèctric com de telecomunicacions, i consideren que aquest Ajuntament té que emprendre un 
petit esforç, per millorar totes les fatxades de cablejat que, estèticament i funcionalment, és 
lamentable per a la visió de ciutat que creuen que ha de tenir.

Sr. Tur Cardona: Agraeixen molt l’interès que mostra el grup Popular, respecte del tema del 
cablejat a totes les zones protegides, tant Patrimoni de la Humanitat com les zones PEPRI. 
És una problemàtica que ja és tinguda en compte per l’equip de govern des que va arribar.
Qualsevol projecte que s’està realitzant, tant des del Consorci com des d’altres institucions 
dins de les zones protegides, ja contempla el soterrament de totes les instal·lacions. Ja s’han 
fet els primers contactes amb GESA i Telefònica.
Consideren que la proposta d’acord, en principi, seria innecessària perquè són feines que ja 
s’estan portant a terme, però estarien disposats a votar a favor si en el segon punt s’eliminés: 
“...  una planificació per a l'execució de treballs i comprometent-se a contemplar la previsió  
pressupostària en les diferents anualitats.”, per la pròpia dificultat d’establir calendaris, amb 
un tema que implica segones i tercers companyies.

Sr. Tur Ripoll: Estan d’acord i ho trauran, per arribar a un acord i que s’aprovi, encara que és 
necessari fer una planificació per poder-ho executar.

Sr. Tur Cardona: Deia d’eliminar aquest punt perquè, tal com està redactat, sembla que 
marca unes temporalitats que són molt complicades, sobretot en el tema de contemplar la 
previsió pressupostària en les diferents anualitats.

Sotmès l’assumpte a votació, per unanimitat s’acorda l’aprovació del següent text:

“1.-  El  Ple  de  l'Ajuntament  d'Eivissa  acorda  instar  les  companyies  GESA i  Telefònica  a 
realitzar amb caràcter immediat els plans necessaris per al soterrament dels cablejats aeris 
existents en totes les zones incloses en el Plans de Protecció i Reforma Interior o, en el cas 
que no sigui possible la seva substitució per cable trenat únic per a cada instal·lació, situats 
en llocs idonis de les façanes (cornises, motllures, impostes, balcons, etc.).

2.- El Ple de l'Ajuntament acorda realitzar una anàlisi de la situació a les àrees afectades.”

7.3.- Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord sobre contractació socialment 
responsable i per facilitar l'accés de les Pimes a la contractació pública:
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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  CONTRACTACIÓ  SOCIALMENT 
RESPONSABLE  I  PER  FACILITAR  L'ACCÉS  DE  LES  PIMES  A LA CONTRACTACIÓ 
PÚBLICA

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

La  contractació  pública  constitueix  un  dels  principals  mecanismes  de  què  disposen  les 
administracions públiques per prestar millors serveis, de garantir la qualitat dels mateixos i 
aconseguir el  benestar social.  El  seu pes econòmic es xifra en més d'un 15% en el  PIB 
nacional. Els objectius de les administracions municipals en aquest àmbit han d'estar dirigits 
a la consecució d'una contractació pública sostenible i socialment responsable.

El marc normatiu de la contractació pública s'ha vist modificat amb l'aprovació d'una nova 
Directiva sobre contractació pública -Directiva 2014/24 /  UE del  Parlament Europeu i  del 
Consell de 26 de febrer de 2014- que incideix en l'aplicació d'altres criteris de adjudicació, 
com els  criteris  socials,  mediambientals,  o  d'innovació,  prioritaris  també amb vista  a  un 
creixement intel·ligent, sostenible i integrador que persegueix l'Estratègia Europa 2020, i en 
la qual la contractació pública té un paper clau.

De la mateixa manera, les noves directives tenen el propòsit particular de facilitar l'accés de 
les petites i mitjanes empreses als contractes públics. Per això, les noves directives busquen 
adaptar la contractació pública a les necessitats de les pimes, oferint orientació sobre del 
règim de contractació pública de manera que es faciliti la seva participació. De la mateixa 
manera i per augmentar la competència, s'anima als poders adjudicadors a, en particular, 
dividir grans contractes en lots.

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

ACORDS

1.- L'ajuntament d'Eivissa adaptarà la transposició de la directiva europea sobre contractació 
publica que permet la reserva de contractes públics a empreses socials i de propietat dels 
treballadors.

2.- L'Ajuntament d'Eivissa realitzarà un pla de formació en col·laboració amb les associacions 
d'Eivissa  que  agrupen  les  petites  i  mitjanes  empreses,  micropimes,  cooperatives  i/o 
autònoms  per  orientar-los  en  l'accés  als  procediments  de  contractació  pública  i  en  les 
possibilitats de associació temporal per complir els requisits de solvència.

3.- L'Ajuntament d'Eivissa adoptarà com a regla general en la contractació pública la divisió 
de l'objecte dels contractes en lots amb criteris funcionals, geogràfics o econòmics, dins dels 
límits legalment establerts, llevat que raons tècniques o operatives degudament justificades 
no ho facin aconsellable .

30



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 28 d’abril de 2016

4.- L´Ajuntament d´Eivissa serà estricte en quant a l' aplicació de la normativa en relació a 
sancionar el fraccionament de contractes.

Eivissa, a 22 d'abril de 2016
Sgt. Virginia Marí Rennesson

Portaveu del Grup Municipal Popular
Ajuntament de Eivissa”

Intervencions:

Sra.  Fajarnés: El  marc  normatiu  de  la  contractació  pública  es  va  veure  modificat  amb 
l'aprovació d'una nova Directiva, Directiva 2014/24 del Parlament Europeu i del Consell, que 
incideix en que la contractació pública acompleix un paper clau en l'Estratègia Europa 2020, 
com a un dels instruments que han d’utilitzar-se per aconseguir un creixement intel·ligent, 
sostenible i integrador. Amb aquest fi s’han de revisar i modernitzar-se les normes vigents, a 
fi  d’incrementar l’eficiència de la despesa pública, facilitant la participació de les petites i 
mitjanes empreses, i permetre que els contractants utilitzin millor la contractació pública, en 
recolzament d’objectes socials comuns.
També  recalca  en  l’aplicació  d’altres  criteris  d’adjudicació,  com  són  els  criteris  socials, 
mediambientals o d’innovació.
És per això, que el PP sol·licita que s'adopti la Directiva 2014/24, com a regla general i com a 
criteri base per a les futures licitacions, ja que entenen que, en un entorn cada vegada més 
competitiu, s’ha de facilitar a les pimes que concorrin,  dividint els contractes en lots més 
petits, dins dels límits legals establerts, salvat que per raons tècnics degudament justificades 
no fos recomanable.
L’Ajuntament ha de ser més estricte a l’hora d’aplicar la normativa en relació a sancionar els 
fraccionaments de contractes.

Sr. Molina: La Directiva 2014/24  ha entrat en vigor de facto perquè no ha set traslladada  a 
l’ordenament jurídic espanyol. Llavors passats els dos anys ha entrat en vigor de facto, i s’ha 
d’aplicar en totes les administracions que estan concernides.
Dos dels plecs que s’estan preparant en aquest Ajuntament, el del Cam i el del dipòsit i grua, 
ja es considerarien, per la seva quantia, subjectes a regulació harmonitzada, i per tant, es 
licitaran d’acord amb el que es regula a la Directiva i així ho estan preparant els serveis 
tècnics i jurídics.
La directiva treballa perquè pimes i micropimes puguin participar en la contractació pública, i  
això és bo. Aquest Ajuntament aplicarà, com no pot ser d’una altra manera, aquesta directiva 
i  col·laborarà  perquè  empreses  d’una  dimensió  menor  puguin  participar  a  les  licitacions 
públiques.
Demana un canvi de redacció en el segon punt, i un petit ajust en el quart i votarien a favor 
de la moció.
La redaccció alternativa que proposen per al segon punt és: “L'Ajuntament d'Eivissa es posa 
a  disposició  de les  associacions  d'Eivissa  que agrupen les  petites  i  mitjanes  empreses,  
micropimes  i  autònoms,  per  col·laborar  en  el  desenvolupament  d’accions  de  formació  i  
informació  relatives  als  procediments  de  contractació  pública  i  en  les  possibilitats  
d’associació temporal per complir els requisits de solvència.”
En el quart punt proposen: “L´Ajuntament d´Eivissa serà estricte en quant a l' aplicació de la  
normativa  en relació  a  sancionar  el  fraccionament  de contractes”. No està  segur  que la 
potestat sancionadora, en aquest cas, sigui de l’Ajuntament. L’Ajuntament sanciona contra 
l’incompliment d’ordenances. Demana un aclariment al Secretari de si aquesta potestat és de 
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l’Ajuntament o no. Si no ho és li suggeriria la següent redacció: “L´Ajuntament d´Eivissa serà 
estricte  en  quant  a  l'aplicació  de  la  normativa  en  relació  a  evitar  el  fraccionament  de  
contractes.”

Sr.  Secretari: Creu  que  més  que  sancionar  el  que  ha  de  fer  l’Ajuntament  és  evitar. 
Sancionar, en tot cas, serà el Tribunal de Comptes.

Sr. Molina: Si accepten aquestes dues modificacions votaran a favor de la moció.

Sra. Fajarnés: Accepten els canvis i agraeix que votin a favor de la moció.

Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat el següent text:

“1.- L'ajuntament d'Eivissa adaptarà la transposició de la directiva europea sobre contractació 
publica que permet la reserva de contractes públics a empreses socials i de propietat dels 
treballadors.

2.- L'Ajuntament d'Eivissa es posa a disposició de les associacions d'Eivissa que agrupen les 
petites i mitjanes empreses, micropimes i autònoms, per col·laborar en el desenvolupament 
d’accions de formació i informació relatives als procediments de contractació pública i en les 
possibilitats d’associació temporal per complir els requisits de solvència.

3.- L'Ajuntament d'Eivissa adoptarà com a regla general en la contractació pública la divisió 
de l'objecte dels contractes en lots amb criteris funcionals, geogràfics o econòmics, dins dels 
límits legalment establerts, llevat que raons tècniques o operatives degudament justificades 
no ho facin aconsellable .

4.- L´Ajuntament d´Eivissa serà estricte en quant a l' aplicació de la normativa en relació a 
evitar el fraccionament de contractes.”

7.4.- Moció del grup municipal Popular,  amb proposta d'acord sobre sanejament d'aigua i 
polítiques d'estalvi en el consum.

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 SANEJAMENT D'AIGUA I 

POLÍTIQUES D'ESTALVI EN EL CONSUM

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'objectiu fonamental de l'abastament d'aigua potable és garantir el seu subministrament en 
quantitat i qualitat suficients. El consum mitjà per habitant a la nostra ciutat se situa en els 
250 litres per habitant i dia.
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El  sanejament  d'aigua  a  Eivissa  és  el  major  problema  d'infraestructures  que  pateix  el 
municipi. En aquest sentit, l'Ajuntament d'Eivissa ha d'assumir una gestió sostenible en els 
sectors ambientals clau en un municipi fonamentalment urbà, com són el consum d'aigua, la 
depuració i sanejament d'aigües negres i la defensa contra les inundacions en els torrents. I,  
entre  tots  ells,  un  dels  objectius  prioritaris  ha  de  ser  el  desenvolupament  d'inversions 
específiques per avançar en el sistema separatiu de les xarxes.

L'objectiu  fonamental  respecte  a  l'abastament  d'aigua  és  reduir  la  demanda  final  pels 
consumidors  directes  i  per  les  demandes  indirectes,  millorant  l'eficàcia  dels  recursos 
disponibles en l'actualitat. El consum hídric actual per teixits urbans consolidats és de menys 
de 100 litres / persona i dia d'aigua potable, quan el valor desitjable hauria de situar-se per 
sota dels 70 litres / persona i dia d'aigua potable.

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

ACORDS

1.- El Ple de l'Ajuntament es compromet a revisar i  arreglar (amb separació de pluvials i 
fecals) un 10% del clavegueram públic de la ciutat cada any, iniciant-se el 2016.

2.- Els habitatges unifamiliars de nova construcció se'ls exigirà disposar d'un tanc de recollida 
d'aigües residuals que anirà abocant al clavegueram de forma periòdica.

3.-  L'Ajuntament  es compromet  a revisar de forma periòdica l'estanquitat  del  sanejament 
públic de la ciutat que quedi per sota del nivell del mar.

4.-  S'instarà  les  empreses  concessionàries  a  instal·lar  de  forma progressiva  comptadors 
individualitzats i permenoritzats que premiïn l'estalviador.

5.- S'obligarà a habitatges aïllats i a les plurifamiliars amb jardí tenir dipòsit de recollida de 
pluvials i això s'utilitzarà per al manteniment dels jardins.

Eivissa, a 22 d'abril de 2016
Sgt. Virginia Marí Rennesson

Portaveu del Grup Municipal Popular
Ajuntament de Eivissa”

Intervencions:

Sr. Minchiotti: Aquesta moció busca voluntat i consens. Voluntat ja la tenen per arreglar els 
problemes de la ciutat.
El que toca avui és aconseguir el consens municipal sobre un recurs escàs com és l’aigua. A 
la moció demanen que aquest  consens vengui en forma de pacte amb una base ample, 
perquè estan parlant d’un pacte que pot sortir d’aquí PSOE, Guanyem, PP, EPIC, però a més 
amb els grups ecologistes i la Universitat de les Illes Balears, perquè aquesta moció l’han 
basat en l’estudi que, l’any passat,  va fer el  GEN-GOB juntament amb la UIB,  sobre les 
deficiències en anàlisis del problema de l’aigua per municipis, i també aportava solucions.
En  aquest  sentit  consideren  que,  mentre  arriben  les  inversions  en  infraestructures 
hidràuliques que es  necessiten,  com a Ajuntament  podrien actuar  en determinats fronts, 
concretament en tres: En gestió sostenible d’aquest recurs; en inversions en concret, con ja 
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n’estan fent alguna en la xarxa de sanejament de la ciutat; i en premiar l’estalviador, posant 
mecanismes que puguin mesurar aquest estalvi.
Apel·lant al consens, i oberts també a les propostes que els altres grups puguin fer, perquè 
és una possibilitat de donar exemple del que demanen els ciutadans, que és que els partits 
pactin, ja que moltes vegades alguns no s’entenen, a veure si des de la corporació local, que 
és la unitat política de menor entitat donen exemple.

Sr. Villalonga: Agraeix al PP aquesta proposta. Va en línia del que va dir en el Ple anterior 
sobre el PGOU, que feia falta una política d’aprofitament d’aigua.
A la  proposta,  que  està  molt  bé,  li  falta  un  apartat  en  el  qual  s’insti  a  l’Ajuntament  a 
solucionar, d’una vegada per totes, les pèrdues que hi ha dels aqüífers.

Sra.  García: Ja  saben  que  la  xarxa  de  sanejament  de  la  ciutat  és  antiga  i  presenta 
deficiències.  Per  això  s’alegren  que comparteixin  la  preocupació  amb l’equip  de govern, 
donat que per a ells és prioritari  a aquesta legislatura, la separació de la xarxa unitària i 
també de les infraestructures hidràuliques, i per això han demanat la col·laboració del Govern 
i del Consell per a la redacció de varis projectes que es portaran a terme aquest any.
Quant al primer punt de la moció, ja varen començar a arreglar el sanejament l’any passat. 
Varen començar amb unes actuacions petites però eficaces. Per a aquest any tenen quatre 
projectes, i dos són de separativa de la xarxa unitària. També tenen previst l’execució del 
tanc de tempesta  a la  rotonda de Can Misses,  que tindrà  una capacitat  de 3.000  m3.  i 
aquesta  aigua es  podrà  utilitzar  per  netejar  o  be per  regar,  ja  que el  projecte  inclou la 
preinstal·lació d’una estació de bombeig.  A llarg termini  tenen la  construcció del  tanc de 
tempesta en el Port, i l’adequació de l’estació de bombeig també en el Port. La millora de 
l’estació de bombeig del tanc de Talamanca, i la xarxa pluvial de la zona. Quant a la revisió 
de  la  xarxa  de  sanejament,  l’Ajuntament,  a  través  de  l’empresa  concessionària,  fa 
inspeccions i revisions de la xarxa de sanejament, que a part de revisar el seu estat també la 
neteja.
Respecte al segon punt,  a l’Ordenança de Medi Ambient  en el  seu article 150 diu tot el 
contrari:  “Totes  les  aigües  residuals  domèstiques  hauran  d'abocar-se  al  clavegueram 
municipal. En el cas que aquest no existeixi, hauran de ser evacuades a través d'un sistema 
autònom de sanejament.”. És més l’Ajuntament amb l’empresa concessionària el que fa és 
treballar per eliminar les foses sèptiques.
En relació al tercer punt, els punts del sanejament públic que queden per sota del nivell de la 
mar, són als que més atenció estan prestant, i de fet els projectes que portaran a terme són a 
La Marina i es Pratet. També estan fent anàlisis a diferents punts de la xarxa, per controlar la 
conductivitat i així comproven si hi ha intrusió marítima.
Pel que fa al quart punt, el Decret 55/2006 del 23 de juny, estableix el sistema de mesures 
per a la instal·lació obligatòria de comptadors individuals, i fontaneria de baix consum i estalvi 
de  l’aigua.  Des  de  que  està  en  vigor  aquest  Decret,  l’empresa  concessionària  ha  estat 
instal·lant bateries de comptadors, a edificis que només disposaven d’un únic comptador per 
a tot l’edifici, i ara estan posant un comptador per a cada vivenda. L’Ordenança Fiscal de 
l’aigua consta d’una estructura de preus que penalitza els consums elevats.
En relació al cinquè punt, el PGOU que varen aprovar l’altre dia contempla aquest punt com 
a recomanació.
Pensen que no tenen la necessitat de comprometre’s en fer una cosa que ja estan fent, 
inclòs que demanen coses que van en contra de les ordenances municipals, per tant el seu 
vot serà en contra.

Sr. Minchiotti: És una llàstima perquè han perdut una gran oportunitat, de fer un pacte sobre 
aquest tema. No es tracta de que la Sra. García digui tot el que estan fent, es tracta de que 
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encara que ho estiguin fent, aquest  Ple comprometi  a l’Ajuntament a seguir fent-ho, i  no 
depengui d’un grup polític, depengui d’un pacte amb una base social.
Això és un estudi de 110 pàgines, que proposa coses com aquestes dels grups ecologistes 
de la universitat,  per tant,  no pensava que aquesta moció, per a la Sra. García, era per 
vendre la política que està fent. Estan parlant d’una moció on hi ha un pacte per l’aigua, que 
digui  que,  governi  qui  governi,  la  base social  de  la  ciutat  amb polítics  i  organitzacions i 
associacions, s’ha de seguir treballant en aquesta línia per evitar aquestes coses.
Els ofereix canviar els punts com sigui, però facin un pacte de l’aigua basat en un estudi, que 
no és ni d’esquerres ni de dretes, i demostrin que es poden posar d’acord en algunes coses.

Sra. García: La depuradora està parada a Madrid, i no saben perquè.
Comprometre’s a fer coses que ja estan fent és absurd. Es veu clarament la intenció de 
l’equip de govern en aquest camp. No la votaran a favor.

Sr. Minchiotti:  Accepten afegir el punt 6è que ha demanat el Sr. Villalonga, següent:
“Instar a l’Ajuntament a què controli les pèrdues en aqüífers i es vagin recuperant de forma 
progressiva.”.

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

7.5.- Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord per tal de redactar, en el termini  
màxim de tres mesos un "Pla de Recollida Selectiva de Material Solidari", amb la finalitat 
d'ajudar a persones i/o col·lectius necessitats.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del 

Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,

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

Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares

EXPONE 

Que en  el  municipio  de Eivissa  actúan asociaciones  que  colaboran en  paliar  las 
necesidades en materia sanitaria, económica, de servicios, etc., en otros países.

Que  los  recientes  desastres  naturales  y  catástrofes  humanitarias  derivadas  de 
conflictos  armados  han  puesto  de  relieve  la  importancia  de  esta  recogida,  así  como  la 
colaboración de las ONGs.

Que consideramos que además de las declaraciones institucionales de apoyo a los 
damnificados, este Ayuntamiento tiene a su disposición una gran cantidad de recursos tanto 
a nivel físico, como administrativo y económico para facilitar la recogida y almacenaje de 
material destinado, tanto a paliar necesidades urgentes como a mejorar la calidad de vida.
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Que  es  fundamental  la  creación  de  un  “Plan  de  Recogida  Selectiva  de  Material 
Solidario”, del que según la tipología y circunstancias, se puede hacer cargo una asociación 
específica o directamente el Fons Pitiús de Cooperació.

Que se puede determinar perfectamente qué tipo de material es viable recoger y en 
qué condiciones, como por ejemplo, material sanitario: vendas, tiritas, antisépticos, gafas, 
etc.;  material  educativo: bolígrafos,  carpetas,  lápices,  libros,  etc.;  y otros objetos que,  en 
determinados países, pueden contribuir a mejorar las condiciones de vida, como pueden ser 
bicicletas.

Que si  existieran unos puntos determinados de recogida de material,  por ejemplo 
sanitario,  que  no  caducase;  y  al  mismo  tiempo  existieran  convenios  por  parte  de  este 
Ayuntamiento con Empresas y/o asociaciones para la recogida, almacenaje, preparación y 
envío de este material, se podría conseguir, desde este municipio, una ayuda y colaboración 
mucho más eficaz, eficiente y sistemática que la que se viene efectuando hasta la fecha.

Que otras  instituciones,  como  por  ejemplo,  la  Consellería  de  Educación,  pueden 
contribuir decididamente en la recogida de material  educativo, la de Sanidad, en material 
sanitario, etc.

SOLICITA

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

PROPUESTA DE ACUERDO

El Ayuntamiento de Eivissa, acuerda redactar en el plazo máximo de tres meses un 
“Plan de Recogida Selectiva de Material Solidario”, con la finalidad de ayudar a personas y/o 
colectivos necesitados, con los siguientes contenidos:

 Cesión  de  espacios  para  la  recogida,  almacenaje,  reparación, 
preparación y envío de material, en base a la tipología del mismo.

 Efectuar un censo de entidades que deseen colaborar con este Plan.

 Firmar  los  correspondientes  convenios  con  entidades y/o  empresas 
para  la  recogida,  almacenaje,  reparación,  preparación  y  envío  de 
material. 

 Publicación en la web municipal del  Plan de Recogida Selectiva de 
Material  Solidario,  con  los  sitios  de  recogida,  material  a  recoger, 
horarios, fechas, entidades que colaboran, etc.

 Hacer partícipe de esta iniciativa a otras instituciones como el resto de 
Ayuntamientos de Ibiza, el Consell Insular y el Govern Balear.

Eivissa, a 25 de Abril de 2016

Antonio Villalonga Juan”
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Intervencions:

Sr.  Villalonga: El  motiu  d’aquesta  moció  és  que  aquest  Ajuntament,  a  més  de  votar 
manifests  institucionals,  faci  alguna  cosa  a  efectes  pràctics  molt  més  decidit,  i  sobretot 
sistemàtic que és l’important. Això significa que l’Ajuntament en un termini màxim de tres 
mesos  redacti  un  pla,  mitjançant  el  qual  es  puguin  recollir  materials  (vendes,  tiretes, 
antisèptics,  llibres,  bicicletes,  ferramentes,  etc.).  Que  l’Ajuntament  es  posi  d’acord  amb 
entitats que poden destinar aquest material als llocs on són necessaris, i que l’Ajuntament 
col·labori, tant en la recollida, en la reparació i en l’emmagatzematge, d’aquests materials.

Sr. Garriz: Entenen que és una proposta ben intencionada, però no deixa de ser una simple 
declaració d’intencions. El primer que haurien de tenir en compte, és que aquesta declaració 
força la generació d’un pla, que són paral·lels i que no tenen en compte la realitat del que 
suposa l’ajuda internacional, ni  els mecanismes que ja estan establerts en temes d’ajuda 
internacional.  El  text  de la  proposta  es  parla  de catàstrofes,  de  desastres,  de  conflictes 
bèl·lics, i per definició aquests elements són indeterminables, tant en el seu impacte com en 
les seves conseqüències. Això vol dir, que cada situació requereix d’una avaluació per poder 
identificar clarament quines són les necessitats.
Des del grup Popular creuen que és molt més eficient i eficaç, la labor de l’Ajuntament com a 
facilitador concret i puntual per a aquestes situacions on, una vegada s’hagin determinat les 
necessitats, siguin capaços d’aportar les necessitats que se sol·liciten.
Si  comencen  a  articular  les  coses  com  toca,  no  generaran  una  falsa  sensació  de 
recolzament, que l’únic que fa és que la població quan se li sol·licita ajuda, aportarà vendes, 
medicaments,  o  portant  lates  de  conserva,  i  quan  vegi  que  es  queden  en  magatzems 
municipals durant anys, perquè no hi ha manera de donar-los sortida, hi haurà un desistiment 
social i una falta de recolzament a aquesta mesura.
Reconeixent la bona intenció de la proposta, reconeixent que els fons és un tema positiu, tal i  
com està articulat i  mesclant  conceptes que són difícilment  visibles,  es veuen obligats a 
abstener-se perquè no deixa de ser un brindis al sol.

Sr.  Ribas: Malgrat  compartir  amb el  Sr.  Villalonga la  voluntat  solidària  d’aquesta  moció, 
votaran en contra. Agraeix al Sr. Garriz l’explicació tant detallada que ha donat.
Sense entrar en l’eficiència d’aquest tipus d’acció solidària, que és la de recollida de material 
i enviar-lo als països que consideren que ho necessiten, consideren que l’Ajuntament no ha 
de ser l’organitzador de cap pla de recollida de material, perquè hi ha moltes associacions 
que es dediquen a això, i ho fan molt bé perquè són professionals. Associacions que reben 
tot el suport de l’Ajuntament quant toquen a la porta, mai s’han negat a ajudar a ningú quan 
necessita que l’Ajuntament faci algun tràmit o doni suport logístic.
L’únic important és que les persones que necessiten ajuda la rebin, quant toca i que rebin el 
que necessiten. Tot l’altre és un brindis al sol.
Votaran no,  i  no perquè no siguin solidaris,  sinó perquè consideren que la solidaritat  és 
alguna cosa més que declaracions, i que la part fonamental de la solidaritat és l’eficiència, i  
perquè sigui eficient ja hi ha moltes associacions que es dediquen professionalment, i que 
són les que canalitzen aquests tipus d’ajudes, i que l’Ajuntament els ajudarà sempre que 
toquin la porta.
La millor manera de promoure el fet solidari és seguir lluitant perquè a nivell estatal, es facin 
polítiques que ajudin a pal·liar els problemes en els països d’origen, i que no sigui necessària 
tanta ajuda solidària dels països del primer mon.
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Sr. Villalonga: El que proposa és que l’Ajuntament faci un pla de recollida, que aquelles 
entitats que treballen en destí,  siguin les que es posin en contacte amb l’Ajuntament i  li 
demanin el material. Perquè han d’esperar a què hi hagi un desastre natural per començar a 
recollir material?
L’Ajuntament pot prestar un gran recolzament logístic que moltes ONGs no poden, perquè no 
tenen local obert tot el dia per poder recollir material. L’Ajuntament té espai per guardar-lo, 
per emmagatzemar-lo, i hi ha gent que col·laboraria per ajudar a classificar-lo, a reparar-lo, a 
netejar-lo, si fos necessari, i a enviar-lo.

Sr. Garriz: Reitera que estaria encantat d’explicar-li al Sr. Villalonga, com és el mecanisme 
europeu,  o  internacional  d’ajuda  en  cas  de  grans  catàstrofes,  d’ajuda  humanitària,  etc., 
perquè al final vist amb cert rigor i serietat, degut a que això són situacions que afecten molt 
greument  a  molts  entorns  socials  i  a  moltes  persones,  és  corre  el  risc  de  fer  certa 
demagògia, o acabar sent frívols. 
És  impossible  poder  tenir  provisió  de tot  el  material  que diu  el  Sr.  Villalonga,  perquè la 
indeterminació del fenomen fa que tenir un pla de recollida selectiva de material solidari no 
vagi  a  cap  lloc.  Són  un  Ajuntament  que,  en  el  que  puguin,  ajudaran  a  aquells  que  ho 
demanin, i li pareix molt més important el que poden fer des d’aquí, que és el que està fent  
l’Ajuntament.

Sr. Ribas: Torna a repetir el seu agraïment al Sr. Garriz, que explica la situació tan bé i es 
nota  que  és  una  persona  molt  preparada  en  aquests  temes.  Temes  molt  delicats  i  que 
habitualment, i no per falta de bona voluntat sinó per falta de coneixement de com funcionen 
els mecanismes internacionals d’ajuda, es cau en l’errada de pensar que aquest tipus de 
recollida de material gasten més en tota la logística, que treballant en contrapartida en el país 
i enviant fons perquè ells comprin el material que necessiten.
Aquest Ajuntament és la institució de les Illes Balears, que més diners dona al Fons Pitius de 
Cooperació. En aquest cas són els sous els que ajuden, perquè són els que ajuden a fer els 
projectes en polítiques de llarg recorregut i programes en els països d’origen com fa el Fons 
Pitius.

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

7.6.- Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord per tal que s'inclogui a l'ordre del 
dia de la pròxima reunió del Consorci Eivissa determinats punts relatius a la Necròpolis de 
Puig des Molins.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del 

Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,

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

Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares

EXPONE
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En 1999 se consiguió el título de declaración de Eivissa, Patrimoni de la Humanitat 
por parte de la UNESCO, incluyendo en dicha declaración, entre otros bienes, la Necrópolis  
de Puig des Molins.

Que el  Consorci  Patrimoni  de la  Humanitat,  no  cumple  con lo  estipulado en  sus 
propios   estatutos,  concretamente  el  art.  3.3  es  del  siguiente  tenor  literal:  "Promover 
iniciativas y proyectos culturales orientados a la conservación del Patrimonio Histórico". 

Pese al presupuesto asignado al Consorcio, dicha Necrópolis presenta un estado de 
total  abandono y dejadez por parte de quien justamente debe conservarlo,  el  Consorcio, 
representado  por  su  Junta  Rectora,  la  cual  desde  su  creación  ha  invertido  cantidades 
ingentes de dinero en proyectos carentes de relación con los bienes propios de la referida 
declaración, y cero euros en la Necrópolis.

Que en el Estudio Ambiental Estratégico, del PGOU aprobado este mes de abril, se 
en  su  apartado  3  Características  Medioambientales  del  Municipio  de  Ibiza   -  3.1  
Identificación de zonas afectadas, se indica: 

Necrópolis  -  Puig  Des  Molins  (socio-cultural  y  equipamiento).  Ordenación  de  la  zona 
manteniendo el carácter "histórico", los bancales y adecuando muy sutilmente como parque,  
el medio natural para uso y disfrute de la población.

SOLICITA

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

PROPUESTA DE ACUERDO

Incluir en el orden del día de la próxima reunión del Consorci Eivissa Patrimoni de la 
Humanitat y promover el voto a favor, de los siguientes puntos relativos a la Necrópolis de 
Puig des Molins:

1. Creación de un parque público. 

2. Redacción y ejecución de un plan de recuperación, con carácter prioritario.

3. Estudio y promoción de la explotación turística de la Necrópolis.

4. Promoción de actividades de interés cultural, con la finalidad de fomentar el 
conocimiento de nuestra historia y patrimonio.  

Eivissa, a 25 de abril de 2016

Fdo. Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr. Villalonga: Vist que tenen interès en que es pugui recuperar la zona de Puig des Molins i 
la Necròpolis, i que es pugui adequar com a parc, la proposta és que a la pròxima reunió del 
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Consorci aquest Ajuntament proposi i defensi la creació d’un parc públic, que es recuperi la 
zona de Puig d’es Molins, que es faci un estudi i es promocioni com explotació turística de la 
Necròpolis, i també promocionar activitats d’interès cultural, per fomentar el coneixement de 
la nostra història i patrimoni.

Sra. Cardona: Pensen que aquest no és el lloc on s’ha de presentar aquesta moció, sinó 
que s’ha de presentar a la Junta Rectora del Consorci, perquè amb aquesta moció, el Sr. 
Villalonga, el que està demanant és que aquest municipi pagui a l’Estat la conservació de les 
seues propietats, perquè la Necròpolis es propietat del Ministeri de Cultura.
Aquest Ajuntament ni  el  Consorci mai han dit que no vulgui invertir a la Necròpolis,  però 
s’han de tenir  en compte una sèrie de circumstàncies que són les que no permeten,  de 
moment,  que això s’hagi  fet.  Primer,  han de tenir  en compte que el  Govern Balear s’ha 
retardat en els seus pagaments. Segon, no han d’oblidar que el Govern Balear és el gestor 
d’aquesta propietat estatal, i tercer, com ha dit abans, el lloc on s’ha de presentar és a la 
Junta Rectora del Consorci, perquè es necessita un projecte aprovat, i aquesta aprovació li 
correspon al Consell Insular que és el que té al competència en temes patrimonials. Després 
s’ha de sol·licitar al titular d’aquest bé, que és l’Estat, que faci aquesta encomana al Govern 
Balear, que és el que té la gestió. I el Govern Balear és el que ho té que proposar dins de la 
Junta Rectora del Consorci.

Sr. Tur Cardona: Efectivament és de propietat estatal, i no poden anar demanant que les 
institucions petites ajudin a les grans. Des de l’Ajuntament encantats, si el Ministeri presenta 
un projecte per convertir aquella zona en un parc, per donar-li tota la rellevància que se li  
pugui donar. Que presenti un pla de recuperació pels tràmits adequats, i es debatrà en el 
Consorci si es participa o no en aquest projecte.
S’ha començat a fer una feina de promoció turística juntament amb el Museu, tot i que la  
gestió és del Govern Balear, l’Ajuntament ha posat part amb aquesta promoció, i també que 
des de la regidoria de Cultura, ja s’ha començat a parlar amb la direcció del Museu, per 
incentivar activitats de caire cultural.

Sr. Villalonga: La titularitat és estatal, però està cedit al Govern Balear. El Consorci està 
format per tres entitats, Consell, Govern i Ajuntament. El Consorci té quatre bens i un d’ells 
és la Necròpolis, i de 42 milions li han destinat 0 euros.
Que Puig d’es Molins estigui abandonat perjudica a tots els eivissencs i a la ciutat.
Aquest plenari que està representat a la Junta Rectora del Consorci, és el lloc on es pot 
demanar al Ple que proposi una cosa al Consorci.

Sra.  Cardona: Segueixen  en  la  mateixa  postura.  Creuen  que  no  és  el  lloc  on  s’ha  de 
presentar,  sinó  que  és  la  Junta  Rectora  del  Consorci.  El  Ministeri  té  que  presentar  un 
projecte.  Vol  recordar  que  l’anterior  equip  de  govern  del  PP d’aquest  Ajuntament  el  va 
sol·licitar, i a data d’avui encara no hi ha cap projecte.
El grup Popular no té cap inconvenient en demanar als seus companys en el  Parlament 
Balear,  que  facin  una  petició  al  Govern  Balear,  com  a  gestor  del  bé,  per  sol·licitar  la 
intervenció en el Puig d’es Molins, prèvia autorització del titular del bé, que no han d’oblidar 
que és el Ministeri, ho faran encantats i de fet els hi poden traslladar avui mateix. També 
creuen que potser ara no és el  moment adequat, perquè ara mateix hi ha un govern en 
funcions, i l’ideal seria presentar aquests projectes quan hi hagi un govern conformat. Per 
això votaran en contra.

Sr. Tur Cardona: Evidentment que tenen interès per mantenir la Necròpolis. De fet ja fa anys 
es va presentar un projecte de parc per a la Necròpolis, i es va demanar al Ministeri que 
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enviés  la  documentació  necessària  perquè  l’Ajuntament  hi  pogués  intervenir,  i  aquesta 
documentació no va arribar mai. Estan disposat a estudiar qualsevol proposta que arribi, però 
evidentment, sense propostes l’Ajuntament no farà res, té un propietari. Votaran en contra.

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

7.7.- Moció  del  grup  municipal  EPIC,  amb  proposta  d'acord  per  sol·licitar  a  l'Autoritat 
Portuària de Balears la remissió a aquest Plenari del Pla Especial del Port d'Eivissa.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del 

Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,

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

Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares

EXPONE 

Que es previa a la modificación del estado del puerto y la realización de obras, es 
preceptiva la ordenación global de usos y espacios mediante la redacción y aprobación de un 
Plan Especial, según recoge la Ley de Puertos RDL 2/2011, en su artículo 56. 

Artículo 56. Articulación urbanística de los puertos.

1.  Para  articular  la  necesaria  coordinación  entre  las  Administraciones  con  competencia  
concurrente  sobre  el  espacio  portuario,  los  planes  generales  y  demás  instrumentos  
generales de ordenación urbanística deberán calificar  la  zona de servicio de los puertos  
estatales, así como el dominio público portuario afecto al servicio de señalización marítima,  
como sistema general portuario [ ]

2. Dicho sistema general portuario se desarrollará a través de un plan especial o instrumento  
equivalente [ ]

Que actualmente dicho Plan Especial no se encuentra ni redactado, ni aprobado.

Que en cumplimiento de la normativa específica, este Ayuntamiento debe exigir a la 
APB la redacción inmediata de este Plan, paso previo a la firma de cualquier tipo de acuerdo.

SOLICITA

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

PROPUESTAS DE ACUERDO
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Solicitar a la Autoridad Portuaria de Baleares la remisión a este Plenario del Plan 
Especial del Puerto de Ibiza, siguiendo los preceptos establecidos en la Ley de Puertos, paso 
previo e ineludible a la firma de cualquier acuerdo con la APB.

Eivissa, a 25 de Abril de 2016

Antonio Villalonga Juan

Intervencions:

Sr. Villalonga: El que proposa a la moció és que l’Ajuntament li demani a l’Autoritat Portuària 
que remeti el Pla Especial de Reforma del port d’Eivissa, i que abans de firmar acords amb 
l’Autoritat Portuària tinguin aquest Pla Especial. 
El grup PSOE, estant a l’oposició el 20 de gener de 2015, ja va presentar aquesta proposta. 
Volen  un  Pla  Especial.  A  l’hora  de  redactar  el  Pla  Especial  hauran  de  comptar  amb 
l’Ajuntament.

Sra. Marí: Efectivament, el 25 de febrer 2010, es va aprovar la mateixa moció presentada pel 
grup Popular, i el gener de 2015 també es va aprovar.
Abans, li ha demanat que canviï el redactat, en el sentit d’instar a que l’Ajuntament torni a 
reclamar que ens el remetin. El Sr. Villalonga canvia el text però no com li ha proposat el 
grup Popular, per tant s’abstindran, perquè no creuen que tinguin que estar contínuament 
aprovant una moció que ja ha set aprovada.

Sra. López: Actualment està en vigor el Pla Director d’Infraestructures del Port. Aquesta és la 
normativa actual de referència. Des de febrer de 2015, Autoritat Portuària està tramitant la 
Delimitació d’Espais i Usos Portuaris del Port d’Eivissa. Dins d’aquesta delimitació, que està 
adaptada al Pla Director, una vegada que estigui aprovat li correspon a l’Autoritat Portuària 
redactar aquest Pla Especial que demana el Sr. Villalonga. Afortunadament, i amb l’acord 
que  avui  han  aprovat,  l’Ajuntament  pot  incorporar  totes  aquestes  qüestions  a  aquest 
document. 
Li recorda que en el Pla General, l’Ajuntament ja va incloure una fitxa que deia que s’ha de 
redactar aquest Pla Especial del Port.

Sr. Villalonga: Poden fer un canvi en el text  i quedaria així:
“Sol·licitar a l’Autoritat Portuària de Balears la remissió a aquest Plenari del Pla Especial del 
Port d’Eivissa, com sol·liciten els acords plenaris de gener de 2010 i febrer de 2015, seguint  
els preceptes establerts a la Llei de Ports, pas previ i ineludible a la firma de qualsevol acord 
amb l’APB.”.
No acaba d’entendre si l’acord marc que han aprovat avui, té algun component jurídic o no i  
si servirà o no d’algo. 
Demana a la Sra. López que en la seva segona intervenció, li expliqui si hi haurà edifici o no 
a la Marina Sud. 

Sra. Marí: Veu que està disposat a canviar la redacció, però en comptes d’instar a l’Autoritat 
Portuària, li agradaria que ho canviés per: “Instar a que l’equip de govern actual reclami el 
compliment dels acords plenaris de gener de 2010 i febrer de 2015 ...”.

Sr. Villalonga: Els text seria: “Sol·licitar a l’equip de govern que demani a l’Autoritat Portuària 
de Balears, la remissió a aquest plenari del Pla Especial del Port d’Eivissa, com ho sol·liciten 
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els acords plenaris de gener de 2010 i febrer de 2015, seguint els preceptes establerts a la 
Llei de Ports, pas previ i ineludible a la firma de qualsevol acord amb l’APB.”.

Sra. Marí: Li agradaria que tragués, “pas previ i ineludible”.

Sr. Villalonga: Ho poden deixar en dos punts:
“1. Sol·licitar a l’equip de govern la petició a l’Autoritat Portuària de Balears, la remissió a 
aquest plenari del Pla Especial del Port d’Eivissa, com ho sol·liciten els acords plenaris de 
gener de 2010 i febrer de 2015, seguint els preceptes establerts a la Llei de Ports.
2. La petició anterior serà pas previ i ineludible a la firma de qualsevol acord amb l’APB.”.

Sra. Marí: En aquest sentit si voten per separat, millor.

Sra. López: No hi ha Pla Especial. Qualsevol obra d’interès general no necessita llicència de 
l’Ajuntament. Quant al Pla Estratègic, s’està redactant un document que es diu Delimitació 
d’Espais i Usos Portuaris del Port d’Eivissa, en el qual hi ha un procediment obert per posar 
al·legacions i  dir  que volen per al  Port  d’Eivissa, que és el  que faran incorporant  aquest 
document, i després vendrà la redacció del Pla Especial, i quant aquesta redacció estigui feta 
la reclamaran. 
A la Comissió de Territori ja va demanar per l’edifici de la Marina Sud, i ja li varen contestar a 
aquesta pregunta. No hi va edifici.
Votaran en contra dels dos punt per incoherència i per la confusió que generen. 
No han d’estar sempre  sota el núvol que es fan coses mal fetes. Es poden fer edificis si són 
t’integrés general i hi ha una normativa actual, que és el Pla Director que fa que es puguin 
anar fent  actuacions.  Hi  ha una sentència del  Tribunal  Superior de Justícia  que diu que 
encara que no hagi Pla Especial es poden fer obres.

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

Sotmès a votació el punt 2, es desestimat amb els vots en contra dels Srs. Ruiz, Molina, Tur 
Cardona, Perea, Ribas, Hinojo, Tur Ripoll, Garriz, Flores, Minchiotti, Varela de Limia i Sres. 
Boned,  Gacía,  López,  Torres,  Corral,  Mengual,  Marí,  Fajarnés,  Cardona i  a  favor del  Sr. 
Villalonga.

8è. Decrets i comunicacions:

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

9è. Mocions sense proposta d'acord:

9.1.- Moció del grup municipal Popular de control, sobre el Consorci Eivissa Patrimoni de la 
Humanitat.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:
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“MOCIÓ DE CONTROL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE 
L'AJUNTAMENT D'EIVISSA SOBRE EL CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA 

HUMANITAT

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

La Junta Rectora del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat va celebrar la seva primera 
i última reunió d'aquest mandat el passat 17 de setembre de 2015. Des d'aquesta data, ha 
transcorregut  ja  més  de  mig  any  sense  que  s'hagi  tornat  a  convocar  nova  reunió  de 
l'organisme encarregat de promoure,  coordinar i  finançar les diferents actuacions a dur a 
terme amb els béns declarats Patrimoni de la Humanitat.

Per tot això, el Grup Municipal del Partit  Popular de la Ciutat d'Eivissa, presenta aquesta 
moció de control per tal de conèixer les actuacions que s'estan duent a terme per part del 
Consorci  Eivissa  Patrimoni  de  la  Humanitat,  tant  pel  que  fa  als  projectes  en  procés 
d'adjudicació com els projectes de futur, així com les raons que estan motivant el retard en la 
celebració de noves reunions de la Junta Rectora.

En Eivissa, 22 d'abril de 2016
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

Sgt. Virginia Marí Rennesson”

Intervencions:

Sra. Fajarnés: Volen saber perquè des del passat 17 de setembre de 2015, no s’ha tornat a 
convocar una nova reunió del Consorci? Quines actuacions s’estan portant a terme? Quins 
són els projectes en procés d’adjudicació?

Sr. Villalonga: Quines actuacions pensen fer en els béns del Consorci?

Sr. Tur Cardona: No s’ha convocat perquè estan enllestint la documentació per convocar-la. 
El primer interessat en que es faci aquesta reunió és l’equip de govern.
Actualment  estan treballant  amb la Ronda Toni  Costa  Ramón o carrer  Murada,  amb els 
carrerons Santa  Llúcia  i  Practicant  Palau,  carrers  Hospital  i  Soledat,  tot  això a nivell  de 
projectes ja llestos per licitar. Amb el Pla Integral de Senyalització de Dalt Vila, la Reforma i  
Peatonització  del  Passeig  de  Vara  de  Rey  i  Plaça  del  Parc,  amb  el  Pla  Integral  de 
Manteniment i  Conservació de les Murades,  la Museïtzació del Jaciment del carrer  de la 
Santa Faç, adequació dels locals del carrer de la Santa Creu, adequació del local del carreró 
del Gall, 4, Restauració del Baluard de Sant Jordi, i com a principal projecte de futur, pendent 
de redactar, per una banda la rehabilitació de la UA 27 i UA 2 i 3 de sa Penya, i amb projecte, 
la urbanització i remodelació del Racó de sa Murada i de la Ronda Pintor Toni Cardona, però 
que no s’executarà fins que no comenci la rehabilitació de Sa Penya.

9.2.- Moció del grup municipal Popular de control, sobre la situació de les parades del Mercat 
Nou.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:
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“MOCIÓ DE CONTROL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE 
L'AJUNTAMENT D'EIVISSA SOBRE LA SITUACIÓ DE LES PARADES DEL MERCAT NOU

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

Un  dels  trets  característics  més  importants  d'Eivissa  és  la  qualitat  dels  seus  productes 
alimentaris frescos que es poden comprar als mercats de l'illa. El Mercat Nou d'Eivissa no 
només manté aquesta tradició, sinó que contribueix a la dinamització comercial de tota la 
ciutat.

Per tot això, el Grup Municipal del Partit  Popular de la Ciutat d'Eivissa, presenta aquesta 
moció de control per tal de conèixer les actuacions que s'estan duent a terme per part de la 
Regidoria de Comerç en el Mercat Nou, tant pel que fa a la concessió de parades (nombre 
de parades de nova obertura, nombre de parades que s'han tancat, noves sol·licituds ...) com 
sobre les possibles accions promocionals que s'estiguin realitzant o es tingui previst realitzar 
per part dels comerciants del mercat i en les que tingui previst col·laborar l'Ajuntament.

En Eivissa, 22 d'abril de 2016
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

Sgt. Virginia Marí Rennesson”

Intervencions:

Sr.  Varela  de  Limia: Presenten  aquesta  moció  per  conèixer  les  actuacions que s’estan 
portant a terme en el Mercat Nou, per part de la Regidoria de Comerç.

Sra. Corral: Ja estan treballant en el futur d’aquest mercat, que consideren que és un punt 
molt important de la ciutat per a la dinamització, tant d’aquest zona com de les adjacents.
També hi ha hagut un problema en el pàrking que s’ha resolt en temps record.
Respecte  a  les  parades,  en  aquests  moments  n’hi  ha  33  de  tancades,  de  les  quals  8 
s’obriran per  a  l’estiu.  N’hi  ha 25 més que estan tancades fa anys.  Degut  a la  falta  de 
personal, ara mateix no tenen els mitjans per començar la tramitació per recuperar aquestes 
parades. Per altra banda, en el mes de setembre s’adjudicaren 6 parades de les quals 4 ja es 
concretaren, 2 no volien vendre els productes que es podien vendre i varen desistir.
El dia 6 de maig tenen una reunió prevista amb la Directora General de Comerç del Govern 
Balear, per veure com poden fer les coses millor, i veure les noves legislacions i com els 
poden afectar.
Des de que està en aquesta regidoria, es va fer una campanya l’estiu passat que consistia en 
una venda de tapes, recaptació de la qual era per la Creu Roja. Estan treballant en altres 
actuacions, però els comerciants del mercat no els hi proposat res fins a aquest moment.

9.3.- Moció del grup municipal EPIC de control, sobre el Consell d'Alcaldes.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz 
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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 CONSELL DE ALCALDES

Esta moción pretende conocer los aspectos más relevantes que afectan al municipio 
de Eivissa, y que se trataron en el último Consell de Alcaldes, celebrado el pasado 22 de 
marzo.

Así mismo, se desea conocer la fecha prevista de las próximas reuniones a celebrar 
así como los temas que propondrá el Sr. Alcalde.

Eivissa, a 25 de Abril de 2016.

Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr.  Villalonga: El  motiu de la moció és conèixer en seu plenària, quins temes es varen 
tractar a la reunió de l’últim Consell d’Alcaldes, i saber quins temes té previst l’Alcalde portar 
a les següents reunions,  perquè la resta de grups li  puguin fer  propostes de temes que 
afecten al municipi.
També demana que li entreguin les actes dels Consells d’Alcaldes.

Sr. Ruíz: Es va parlar de gestió d’aigües, de gestió urbanística i  de la prevenció d’incendis, 
encara que afecta més a zones rurals. Es va parlar també de la gestió turística. Aquests són 
els set blocs principals, hi havia més punts a l’ordre del dia però només arribaren fins aquí.
El Reglament del Consell d’Alcaldes diu que les actes no són públiques. A l’ordre del dia de 
la darrera reunió fa afegir, a proposta del Sr. Villalonga, canviar aquest Reglament. Entén que 
els diferents Alcaldes de l’Illa, hi estaran d’acord o no, però no varen poder arribar a aquest 
punt per la qual cosa, pel pròxim Consell d’Alcaldes que encara no sap quant serà, el Sr. 
Villalonga li pot fer propostes i si creu que són adients les portarà a la propera reunió.

10è. Precs i preguntes:

10.1.- Sra. Marí: Preguntes: 1. El Ple de 31 de març va aprovar el conveni amb el Consell 
per posar en funcionament el CETIS. El vot favorable del PP venia condicionat a la inclusió 
d’una sèrie d’esmenes als text. Han obtingut resposta dels serveis jurídics, de com incorporar 
les esmenes?
2. Quines actuacions han fet després de que s’hagi sabut que, aquest mateix mes, l’emissari 
de Talamanca ha tornat a tenir pèrdues?
3. Com està el projecte de l’emissari?
4. Quantes ofertes varen sol·licitar per fer les noves proves psicotècniques als policies, als 
quals se’ls hi havia retirat l’arma, i quin ha set el criteri d’adjudicació?
Prec: Demana que convoquin la subcomissió de Talamanca.
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10.2.- Sra. Fajarnés: Pregunta: Tenen ja l’informe de la reversió de la concessió del servei 
de subministrament d’aigua? Han començat a fer els plecs?
Prec: Hi ha queixes del vesins de Dalt Vila perquè és impossible aparcar, i encara no ha 
començat la temporada. Demana un control més exhaustiu, per part de l’empresa que està al 
control d’accés.

10.3.-  Sr.  Garriz: Pregunta:  Quina  és  la  posició  de  l’Ajuntament  en  l’extinció  d’incendis 
forestals?
Prec: Demana que se’ls hi faciliti la informació sobre aquest tema, que s’està tractant en el  
Consell d’Alcaldes.

10.4.-  Sra. Cardona: Pregunta:  S’han solucionat els problemes,  que varen denunciar els 
vesins de la zona on s’ubica l’edifici Verdaguer, que està situat a l’Avda. Espanya 63?
Prec: Demana que es contestin totes les reclamacions dels ciutadans perquè, a data d’avui, 
aquesta denuncia encara no ha set contestada.

10.4.- Sr. Minchiotti: Preguntes: 1. Quina opinió els mereix l’últim informe de l’Associació 
d’Autònoms de les Illes Balears, que diu que, dels 59 Ajuntaments de la Comunitat, Vila està 
entre els quinze pitjors, quant a deute comercial a pimes?
2. O que Vila també està entre els quinze pitjors Ajuntaments, quant a termini de pagament?
3. O que, dels 5 Ajuntaments de l’Illa Vila és el pitjor, quant als dos conceptes anteriors?
4. Faran cas a les queixes de l’oposició, i als informes externs que posen en dubte la gestió  
econòmica de l’Ajuntament?

10.5.- Sr. Villalonga: Pregunta: En aquesta legislatura hi ha hagut 8 plens, i el grup EPIC ha 
presentat  49  mocions,  i  amb  el  reglament  que  pretenen  aprovar,  només  haurien  pogut 
presentar 16. D’aquestes 49 mocions quines 33 no té dret a plantejar? Perquè l’equip de 
govern decideix agafar la legislació per anul·lar l’oposició que no li agrada.?

Sr. Ruiz: Contesta al Sr. Villalonga. El Reglament de Plens es reclama des de fa temps. Hi 
estan treballant i han avançat les últimes setmanes, gracies a la col·laboració del PP. No en 
el  seu cas que no hi col·labora. No hi ha cap oposició que no els hi agradi a l’equip de 
govern. Tenen diferències ideològiques evidents, però el Sr. Villalonga representa a un sector 
de la ciutadania. El que fan és adaptar-se al que hi ha a la immensa majoria dels plenaris  
d’aquest país, que és que tenen un reglament de funcionament. Que no li agrada, aporti, 
proposi, intenti millorar-lo.
Contesta a la pregunta 3 de la Sra. Marí. Saben que el projecte està a Abaqua, està en 
tramitació i en breu serà exposat. Serà Abaqua que digui quan i com l’ha d’anunciar. També 
segueixen insistint i treballant perquè la declaració d’emergència arribi a bon port.

Sr. Molina: Contesta a la pregunta 1. de la Sra. Marí. S’està treballant per incorporar els 
suggeriments del grup Popular, que varen ser acceptats per l’equip de govern, als documents 
formals que comprometran les actuacions. Quan es faci l’encomana per a la realització de les 
obres, figurarà expressament el que varen proposar.
Contesta a la pregunta de la Sra. Fajarnés. Tota la documentació prèvia ja obra en possessió 
d’aquest Ajuntament. Està a la seva disposició si la vol consultar, tant l’estudi de reversió com 
l’estudi financer de la concessió. S’està treballant per desenvolupar un projecte conjunt amb 
l’Ajuntament de Sant Antoni, per fer una licitació comuna de l’aigua.
Contesta al Sr.  Minchiotti.  No li  dona cap credibilitat,  perquè el  període mitjà de deute a 
proveïdors quan entraren en el govern eren 32 dies, i ara són 12 dies. Aprofita per dona 
l’enhorabona als treballadors de la casa, per l’enorme treball que estan fent per donar agilitat 
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a les factures. No sap quines dades ha agafat l’Associació d’Autònoms, però creu que no 
estan agafant les dades correctes.

Sra. García: Contestació a la pregunta 2 de la Sra. Marí. No hi ha hagut cap vessament a 
l’abril.

Sr. Ruiz: A continuació es contestaran les preguntes formulades amb 48 hores d’antelació a 
la celebració d’aquest Ple.

10.6.- Pregunta escrita del regidor Sr. Villalonga, del tenor literal següent:

“PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL 
MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA, 

PARA SER CONTESTADAS EN LA PRÓXIMA SESIÓN PLENARIA.

Preguntas que formula D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del Grupo 
Municipal del MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA en el Ayuntamiento de Eivissa, en 

base al artículo 97 del RD 2568/1986 ROF.

1. En relación al IMS 2016, ¿a qué acuerdo se ha llegado con la empresa realizadora 
del evento, en relación a los niveles de sonido?

Eivissa, a 25 de Abril de de 2016

Fdo. Antonio Villalonga Juan”

Contestació verbal de la Sra. Corral. S’ha treballat en dos camps. El primer ha set tractar de 
reduir la petjada sònica de l’esdeveniment, per a la qual cosa, enginyers de so i un equip 
tècnic,  han  redissenyat  l’equip  per  reduir  les  molèsties  provocades  per  contaminació 
acústica. Per a això es canviaran els elements que configuren l’equip de so, i es modificarà la 
ubicació.  Es  calcula  que  aquesta  modificació  implicaria  una  reducció  del  so, 
d’aproximadament el 20%.
Per altra banda, l’empresa Audiotecnic ha fet un estudi, i baixaran el nivell de decibels en 
relació a l’existent l’any passat, i hi haurà un màxim de 98 decibels amb limitadors inclosos.
Ja s’ha reunit, tant amb el President de l’Associació de Vesins de Talamanca, com amb el  
President de l’Associació de Vesins de sa Penya, que poden ser els més afectats, i ambdós 
estan d’acord i els ha paregut bé les mesures que s’han pres.

Sr. Ruiz: Ara es contestaran les preguntes que varen quedar pendents a l’anterior Ple.

Sra. López: Contesta a una pregunta del Sr. Villalonga. El conveni entre l’Ajuntament i el 
Gran Hotel, per tapar el torrent de sa Llavanera no es va arribar a fer, perquè recursos hídric 
va denegar tapar aquest torrent.

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