
 

ACTA

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PLN/2016/1 El ple

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 2 / agost / 2016

Durada Des de les 9:00 fins a les 13:40 hores

Lloc Saló de Sessions d'aquest Ajuntament

Presidida per Rafael Ruiz González

Secretari Juan Orihuela Romero

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI Nom i Cognoms Assisteix

41460638X Agustín Perea Montiel SÍ

41454357P Antonio Villalonga Juan SÍ

46950402L Elena López Bonet SÍ

41451362A Estefanía Torres Sánchez SÍ

50150552H Gloria Corral Joven SÍ

19852004Z Ildefonso Molina Jiménez SÍ

41458482Q Jacobo María Varela de Limia Chorda SÍ

41441502X Joan Tur Ripoll SÍ

41456636X Juan Orihuela Romero SÍ

41450655D Jose Juan Tur Cardona SÍ



 

75225460G Juan Flores Jiménez SÍ

47257000G Juan José Hinojo Domene SÍ

41444075F Juan Ribas Ferrer SÍ

41448767F Lourdes Cardona Ribas SÍ

47256817M Maria Fajarnés Costa SÍ

41456040N Maria del Carmen Boned Verdera SÍ

41444981Q Maria del Carmen Fuster Ferrer SÍ

41447802P Mariano Hidalgo Vilchez SÍ

41438341T Montserrat Garcia Cuenca SÍ

52478075X Pablo Garriz Galvan SÍ

41461278Y Rafael Ruiz González SÍ

76081506J Vicenta Mengual Lull SÍ

41441690Z Virginia Marí Rennesson SÍ

46238230L Álex Minchiotti Fábregas SÍ

 

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

 

A) PART RESOLUTIVA

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Per unanimitat s'acorda l'aprovació de les Actes anteriors núm. 8/16, ordinària de data 
30 de juny, i 9/16, extraordinària i urgent de data 19 de juliol.

 

Expediente 11930/2016. Declaració Institucional línia d'alta tensió d'Es Fornàs

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment



 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER DONAR SUPORT A LES DEMANDES DELS
VESINS EN RELACIÓ A LA LÍNIA DE ALTA TENSIÓ DE ES FORNÀS

El BOIB de 30 de Juny de 2016 va fer públic que està en exposició pública per obtenir
les corresponents autoritzacions administratives i resta de tràmits, una línia d’alta tensió
d’uns 10 km que s'instal·laria a la zona coneguda com Es Fornàs a Sant Rafel, dins el
terme municipal de Sant Antoni de Portmany.

Tot  i  que  no  afecta  territorialment  al  municipi  d'Eivissa,  l’associació  de  vesins  des
Fornàs s'ha posat en contacte amb aquest Ajuntament per mostrar la seva preocupació
pel deteriorament paisatgístic que unes torres de més de 40 metres suposarien a dita
zona de la illa. Demanan la complicitat d'aquest plenari en la seva reivindicació de que
es respectin els espais protegits per les normatives urbanístiques.

En el seu moment, tan el Consell Insular d’Eivissa com l’Ajuntament de Sant Antoni,
varen  aprovar  mocions  on  s’instava  a  Red  Eléctrica  de  España  a  consensuar  el
projecte amb les administracions afectades i a fer un projecte soterrat per tal de reduir
l’impacte.  Aquest  projecte  hauria  de  comptar  amb  la  col·laboració  de  les
administracions locals per tal de buscar itineraris per aquesta línia.

A dia d’avui, el projecte que està en exposició és en la seva forma de torres altes i fils
amb traçat aeri, cosa que no agrada als vesins pel seu impacte i el deteriorament del
valor dels terrenys afectats.

Per tot això, el ple de l'Ajuntament d'Eivissa, demana a la Presidència de la CAIB, a
Red Eléctrica de España i al Ministeri d'Indústria i Energia del Govern d'Espanya, que
es porti a terme una rectificació del projecte de la línia elèctrica de 132 kv de doble
circuit prevista entre la S.E. Sant Antoni i la S.E. Torrent i que te previst passar per la
venda des Fornàs. Que aquesta línia es construeixi de manera soterrada i no en la
forma aèria prevista actualment,  pels  seus efectes sobre el  paisatge de gran valor
ambiental,  altament qualificat i  protegit  per la legislació mediambiental vigent de les
administracions estatals autonòmiques i locals.

Intervencions:

Sra. López: És un tema conegut per tots. Ha sortit en premsa i la resta de corporacions
de l’Illa  ja  s’han pronunciat.  Vol  donar  les  gracies  a  la  resta  de partits  per  aquest
recolzament a aquesta declaració institucional.
 

Sra. Marí: Des del grup municipal Popular estan totalment d’acord en el soterrament de
les línies. Encara que no sigui el nostre municipi ho recolzen al cent per cent.

Demana que quan el grup Popular presenti  mocions similars per al  municipi,  siguin
recolzades per l’equip de govern igual de ràpid que en aquesta ocasió.

 

Expediente 11722/2016. Declaració institucional per donar suport a la candidatura
de la tècnica de construcció de "pedra en sec" com a Patrimoni Immaterial de la
Humanitat per la Unesco.



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentimen

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER DONAR SUPORT A LA CANDIDATURA DE LA
TÈCNICA  DE  CONSTRUCCIÓ  DE  'PEDRA  EN  SEC'  COM  A  PATRIMONI
IMMATERIAL DE LA HUMANITAT PER LA UNESCO
 

El passat mes d'abril, la Junta Interinsular de Patrimoni Històric, de la qual forma part el
Consell  d'Eivissa,  va  adquir  el  compromís  d'adoptar  mesures  per  promocionar  la
candidatura  perquè  la  tècnica  constructiva  de  la  'pedra  en  sec'  sigui  considerada
Patrimoni Immaterial de la Humanitat per part de la Unesco.

Aquest  reconeixment  per  part  de  l'organisme  irternacional  pretén  preservar  un
coneixemet ancestral que s'ha transmès de manera oral, de generació en generació, i
que s'ha  convertit  en  un  dels  elements  més identificatius  del  paisatge  mediterrani.
L'ofici  artesanal  de  la  pedra,  gbairebé  sense  tractament,  i  l'habilitat  de  la  seua
col·locació per a usos constructius sensa cap tipus de ciment o morter que les uneixi,
és un exemple perfecte de la saviesa, l'enginy i els coneixements arrelats a les cultures,
que es perd enla nit del temps.

La iniciativa de la declaració va néixer a Grècia i Xipre i, posteriorment, s'hi han anat
afegint altres països, entre ells l'Estat espanyol, en el qual les comunitats autònomes de
Galícia, Astúries, Catalunya, Extremadura, Aragó, Canàries, Andalusia, el País Valencià
i Castella i Lleó, s'hi han sumat. També han transmès la voluntat de fer-ho la resta de
consells insulars de les Illes Balears.

Pert tot això el Ple de l'Ajuntament d'Eivissa manifesta la seua voluntat d'adherir-se a la
Candidatura Internacional de la Pedra en Sec per formar part de la lista Representativa
de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat i, a més es compromet a donar suport
i  desenvolupar  mesures  de  protecció  i  foment,  així  com  el  suport  a  particulars,
associacions, entitats o institucions que tenguin per objecte donar a conèixer i protegir
aquest coneixment immaterial.

La portaveu del Grup Popular,                        El portaveu del Grup PSOE,

Virginia Marí                                                    Alfonso Molina

El portaveu del Grup GUANYEM EIVISSA,    El portaveu del Grup EPIC

Joan Ribas                                                      Antonio Villalonga”

Intervencions:

Sr. Tur Cardona: El que ve a fer aquesta declaració institucional és sumar-se a una
candidatura internacional, que busca que la tècnica de construcció de ‘pedra en sec’,
es converteixi en patrimoni mundial immaterial. És un declaració que ve recolzada pel
Consell Insular. És una tècnica constructiva molt arrelada a les balears i a tota la conca



 

mediterrània. Vol agrair a tots els grup municipals el recolzament a aquesta declaració.

 

Sra.  Marí: Tot  el  que  sigui  protegir  i  revaloritzar  el  nostre  patrimoni,  tradicions  i
costums, creuen que és molt important per municipi i  per als ciutadans. Gracies per
comptar amb el grup popular.

 

Expediente 4376/2016. Proposta d'aprovació definitiva de l'Ordenança de 
Publicitat

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  D'APROVACIÓ  DEFINITIVA  DE  L'ORDENANÇA  DE  PUBLICITAT
EXTERIOR.

Atesa l'aprovació inicial de l'Ordenança de publicitat exterior de l'Ajuntament d'Eivissa
publicada en el BOIB núm. 47 de 14 d'abril de 2016, es van presentar al·legacions, per
part de la CAEB amb CIF núm. G07057896, en data 13 de maig, i per l'entitat Ibiza
Publicidad S.A. amb CIF núm. A-07060270, en data 17 de maig de 2016 i les de FEDE
de data 21 de juny. 

Conclusions

Vistos els informes del serveis jurídics i tècnics de data 25/07/2016 en resposta a les
al·legacions presentades per CAEB, FEDE i Ibiza Publicidad en els que es conclou que
procedeix:

1. Inadmetre les al·legacions presentades en data 21 de juny de 2016 presentades
per la FEDE degut a que el termini per presentar al·legacions finalitzava el 14
de maig.

2.  Estimar  l'al·legació  en  relació  a  l'efecte  negatiu  que  comporta  la  manca  de
resolució expressa dins del termini de tres mesos, i admetre que si no hi ha una
pronunciació expressa dins del termini establert, el silenci serà positiu.

3. Establir que no serà necessari aportar els documents que ja obrin en poder de
l'Ajuntament.

4.  Estimar l'al·legació referent  a aclarir  la  redacció de la disposició final  i  afegir
disposicions transitòries en virtut de determinar la situació legal de les activitats
publicitàries existents a l'entrada en vigor de l'Ordenança que es pretén aprovar.

5. Desestimar la resta d'al·legacions en virtut dels arguments de fet i dret esgrimits
en el present informe jurídic i informe tècnic municipal.

Mitjançant la present i de conformitat als informes que obren a l'expedient administratiu



 

es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent ACORD: 

PRIMER.-Aprovar definitivament l’Ordenança reguladora de la publicitat exterior amb la
redacció següent, que inclou el text derivat de les al·legacions acceptades:

“ORDENANÇA REGULADORA DE LA PUBLICITAT EXTERIOR

TÍTOL PRELIMINAR: EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

TÍTOL I. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL 

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació.

Article 2. Concepte i definicions. 

Article 3. Marc legal, atribucions i competències municipals.

Article 4. Principis generals. 

Article 5. Exclusions. 

Article 6. Prohibicions. 

Article 7. Instal·lacions publicitàries lluminoses

TÍTOL II. RÈGIM JURÍDIC DELS ACTES DE PUBLICITAT 

Article 8. Autorització administrativa 

Article 9. Procediment per a l'obtenció de l'autorització administrativa 

Article 10. Promotors

Article 11. Assegurança de responsabilitat civil

TÍTOL III. DELS DIFERENTS TIPUS DE PUBLICITAT 

Capítol I. Publicitat estàtica

Article 12. Tipus

Secció primera. Tanques publicitàries

Article 13. Concepte

Article 14. Requisits 

Secció segona. Cartells i adhesius 



 

Article 15. Concepte

Article. 16. Prohibició

Secció tercera. Objectes i figures

Article 17. Concepte

Article. 18 Requisits 

Secció quarta. Banderes i pancartes 

Article 19.- Concepte

Article. 20 Requisits 

Article. 21 Ubicació 

Secció Cinquena. Plaques i escuts

Article 22. Concepte

Article.23 Requisits 

Secció sisena. Rètols 

Article 24. Concepte 

Article. 25 Requisits 

Article. 26 Prohibició 

Secció setena. Banderoles publicitàries

Article 27. Concepte

Article. 28 Requisits 

Secció vuitena. Mobiliari urbà 

Article. 29 Concepte

Article. 30 Requisits 

Capítol II. Publicitat aèria

Article 31 Concepte



 

Article 32 Prohibició 

Capítol III. Sistemes audiovisuals

Article 33 Concepte

Article 34 Prohibició 

Capítol IV. Publicitat dinàmica

Article 35 Concepte

Secció primera. Publicitat manual

Article 36 Concepte

Article 37 Prohibició 

Secció segona. Publicitat oral 

Article 38. Concepte

Article 39 Prohibició

Secció tercera. Cercaviles publicitaris

Article 40 Concepte

Article 41 Requisits

Article 42 Prohibició

Secció quarta. Publicitat mitjançant ús de vehicles 

Article 43 Concepte

Article 44 Prohibició

Capítol V. Publicitat exterior que interactua amb l'usuari

Article 45 Concepte

Article 46 Prohibició

TÍTOL IV. INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA

Capítol I. Mesures cautelars 

Article 47 Abast i contingut 



 

Capítol II. Règim sancionador 

Article 48 Responsabilitat 

Article 49 Circumstàncies modificatives de la responsabilitat 

Article 50 Prescripció 

Article 51 Classificació 

Article 52 Tipus de faltes 

Article 53 Sancions

Article 54 Òrgan competent per imposar les sancions 

Article 55 Procediment de constrenyiment

Article 56. Règim jurídic aplicable al procediment sancionador 

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA 

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA PRIMERA

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA SEGONA 

TÍTOL PRELIMINAR: EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

I  La redacció de la present Ordenança respon a la  necessitat  d'establir  uns criteris
mínims de control i fiscalització de l'activitat publicitària que es desenvolupi a l'àmbit del
municipi d'Eivissa.

Les exigències, requisits, condicions i limitacions que imperen a l'articulat de la present
ordenança  es  constitueixen  amb  absolut  respecte  al  que  preveu  la  Directiva
2006/123/CE, de 12 de desembre, sobre lliure prestació de serveis, i en l'àmbit intern,
en concret, al que assenyala la Llei estatal 17/2009, de 23 de novembre, sobre lliure
accés a les activitats de serveis i el  seu exercici,  i  en termes generals, a la restant
legislació  estatal  i  autonòmica  aplicable,  així  com als  principis  inspiradors  del  dret
administratiu, com són el de bona fe, el de seguretat jurídica, el de proporcionalitat que
ha de presidir en tota l'actuació administrativa, així com el d'eficàcia, no discriminació i
objectivitat, sense oblidar el compliment dels criteris als quals s'ha d'ajustar l'actuació
de les administracions públiques com són l'eficiència,  transparència  i  el  servei  a la
ciutadania.

La publicitat exterior constitueix una important activitat econòmica que a més incideix
considerablement  en el  paisatge urbà del  nostre municipi  i  que per  tant  ha de ser



 

regulada.  

Sent això així, és pel que sorgeix el present text normatiu amb l'objectiu de regular i
facilitar l'exercici de l'activitat de publicitat exterior dins del terme municipal d'Eivissa,
compatibilitzant-la amb la protecció, el manteniment i la millora dels valors del paisatge
urbà  i  de  la  imatge  de  la  ciutat,  dins  del  respecte  i  la  protecció,  conservació,
restauració, difusió i foment dels seus valors artístics, històrics, arqueològics, típics o
tradicionals del patrimoni arquitectònic, així com dels seus elements naturals o urbans
d'interès,  establint  aquelles  limitacions  que  no  contravenguin  l'esperit  i  la  voluntat
plasmada  en  els  cossos  normatius  citats  amb  anterioritat,  ajustant  la  normativa
d'aplicació a la realitat que concorre en el municipi. 

TÍTOL I. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
 
Aquesta  ordenança  té  per  objecte  regular  les  condicions  a  les  quals  s'haurà  de
subjectar la publicitat exterior instal·lada o efectuada en el domini públic municipal o
perceptible  des  d'aquest  amb  qualsevol  sistema,  així  com  els  seus  aspectes
substantius  i  procedimentals,  amb  la  finalitat  primordial  de  compatibilitzar  aquesta
activitat amb la protecció, el manteniment i la millora dels valors del paisatge urbà i de
la imatge del municipi, prenent en consideració els objectius de prevenció i correcció de
la contaminació lumínica i visual, de foment de la utilització de fonts d'energia renovable
i la reducció de la intrusió lumínica en l'entorn domèstic.
A efectes tributaris, la publicitat regulada en la present Ordenança s'ha d'ajustar al que
disposin les ordenances fiscals corresponents.
No estan subjectes a  aquesta Ordenança les activitats  que manquin de naturalesa
publicitària de conformitat amb el que disposa l'article 2 de la Llei  34/1988, d'11 de
novembre, general de publicitat, quan s'efectuïn en via pública per entitats sense ànim
de lucre, partits polítics i altres entitats veïnals i associatives per informar, difondre i
promocionar els seus actes propis de caràcter social,  polític,  cultural,  de participació
ciutadana, de foment de valors cívics i  conductes humanitàries,  de conscienciació i
sensibilització social i similars.

Article 2. Concepte i definicions

A l'efecte d'aquesta Ordenança s'entén per:

- Publicitat: de conformitat amb l'article 2.1 de la Llei  general de publicitat,  és tota
forma de comunicació realitzada per una persona física o jurídica, pública o privada, en
l'exercici d'una activitat comercial, industrial, artesanal o professional, amb la finalitat de
promoure de forma directa o indirecta la  contractació de béns mobles o immobles,
serveis, drets i obligacions.

- Publicitat exterior: la que és visible des de les vies i espais públics sent susceptible
d'atreure l'atenció dels qui es trobin en espais oberts, transitin per la via pública, circulin
en mitjans privats o públics de transport i, en general, romanguin o discorrin per llocs o
àmbits d'utilització comuna.

-  Publicitat  estàtica: té  aquesta  consideració  la  que  es  duu  a  terme  mitjançant



 

instal·lacions fixes,  ja  sigui  mitjançant  missatges fixos o per  mitjà  de pantalles  que
emetin projeccions fixes o animades.

- Publicitat dinàmica: té aquesta consideració la que es basa en el contacte directe
entre els agents publicitaris amb els possibles usuaris, ja sigui a través de publicitat
manual,  repartiment  domiciliari,  publicitat  mitjançant  l'ús  de  vehicles,  cercaviles,
telemàtica, oral, etc.

Article 3. Marc legal, atribucions i competències municipals

El règim jurídic aplicable es regeix per les condicions que estableixen la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears; Llei 34/1988 d'11 de novembre general
de publicitat;  Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i
exercici d'activitats de les Illes Balears; Llei 5/1997, de 8 de juliol, per la qual es regula
la publicitat dinàmica a les Illes Balears; i resta de normativa que resulti d'aplicació.

Article 4. Principis generals

En l'exercici de l'activitat de publicitat s'han de respectar els principis que en matèria de
publicitat general limitin el lliure exercici i, en particular, els següents:
1.  El respecte a la dignitat de la persona, impedint  la vulneració dels valors i  drets
reconeguts en la Constitució; i, especialment, els relatius a la infància, la joventut i la
dona, per la qual cosa s'han d'abstenir de realitzar qualsevol activitat publicitària que
s'exerceixi amb utilització del cos humà com a objecte sexual. 
2.  S'ha  d'evitar  la  promoció  del  consum de  determinades substàncies  addictives,  i
prestar especial atenció a la protecció del menor referent a la publicitat de begudes
alcohòliques.
3.  S'ha de complir  el  que disposi la normativa específica que reguli  la publicitat  de
determinats productes, béns, activitats i serveis.

Article 5. Exclusions

Es troben exclosos de l'àmbit d'aplicació de la present Ordenança:
1. Plaques de petites dimensions, anuncis, rètols o rètols per difondre la informació de
l'existència d'una activitat o la seua denominació comercial al mateix edifici on aquesta
es duu a terme, que es regularan en la seua ordenança corresponent.

2.  Els  anuncis  col·locats  a  l'interior  de  portes,  vitrines  o  aparadors  d'establiments
comercials  que es  limitin  a  indicar  els  horaris  d'atenció  al  públic,  preus,  motius de
tancament temporal, trasllat, liquidacions, rebaixes, etc. Així mateix, s'exceptua el nom
dels establiments col·locat en els seus vidres.

3. Els que es limitin a indicar les situacions de venda o lloguer d'un immoble, col·locats
en aquests o en solar propi.

4. Publicitat electoral, en aquells aspectes regulats en la legislació electoral.

5. Els panells informatius que s'instal·lin en les obres en curs d'execució.



 

6. La publicitat inserida en elements situats en domini públic d'ús i/o servei públic, que
ha d'estar subjecta a la corresponent contractació administrativa.

7. Les instal·lacions de caràcter efímer (pancartes, penjantsY), que es promoguin per
entitats públiques, culturals, esportives o veïnals sempre que no tenguin una finalitat
lucrativa,  sense perjudici  d'observar  les  mesures  de seguretat  pertinents,  les  quals
s'han de regular per l'autorització administrativa corresponent.

8.  Plaques  o  escuts  indicatius  de  dependències  públiques,  tals  com:  seus  de
representacions oficials estrangeres, hospitals, clíniques, dispensaris.

9.  les  banderes  representatives  de  països,  estats,  institucions  oficials,  organismes
públics internacionals, nacionals, autonòmics i municipals, partits polítics, associacions,
col·legis professionals, centres culturals i religiosos, clubs recreatius i similars, sense
missatge publicitari.

10.  Missatges  i  comunicats  de  les  Administracions  Públiques  en  matèria  d'interès
general,  en  matèria  de  seguretat  pública  o  emergències,  fins  i  tot  quan  la  seva
distribució o comunicació als ciutadans en general, o a les persones interessades en
particular, es realitzi a través d'agents publicitaris independents d'aquestes.

11.  Aquelles  comunicacions  que  vagin  dirigides  únicament  i  exclusivament  a  la
materialització de l'exercici d'alguns drets fonamentals i llibertats públiques incloses en
la Constitució que, si escau, es regiran per la seva normativa específica.

12. Repartiment de premsa gratuïta, la qual es regirà per la seva normativa específica.

Article 6. Prohibicions

1. Es prohibeix, expressament, qualsevol activitat publicitària que:

a) Es realitzi sobre terrenys no qualificats com a urbans.
b) Incorri en engany, deslleialtat o la consistent en l'emissió de missatges subliminals.
c)  Promogui  el  consum  de  substàncies  addictives,  especialment  les  referents  a
begudes alcohòliques.
d)  Qualsevol  publicitat  que  faci  ús  de  missatges  que  vulnerin  els  valors  i  drets
reconeguts en la Constitució i, especialment, els relatius a la infància, la joventut i la
dona,  i  en  general  als  que  vulnerin  els  principis  continguts  a  l'article  4  d'aquesta
Ordenança.
e) Tota activitat publicitària que s'exerceixi amb utilització del cos humà com a objecte
sexual, incloses instal·lacions publicitàries amb suport o vol sobre l'espai públic dels
circuits  existents  o  que  es  dissenyin  a  la  via  pública  i  objecte  de  concessió
administrativa,  les  instal·lacions  sobre  elements  de  mobiliari  urbà  utilitzades
tradicionalment per suportar missatges. 
f) S'efectuï sobre o des dels monuments històrics així com a l'entorn dels béns objecte
de la declaració com a Patrimoni Mundial.
g)  Es  realitzi  sobre  o  des  dels  temples,  cementeris,  estàtues,  monuments,  fonts,
edificis, arbrat, plantes, jardins públics, fanals, semàfors, bancs i la resta de mobiliari
urbà i ornamental situat en domini públic i anàlegs, excepte el que estableixi aquesta
ordenança per als casos de concessions; exceptuant la publicitat referida a l'activitat
religiosa o al propi culte en els temples.



 

h) Es realitzi en els llocs on pugui perjudicar-se o comprometre el trànsit  rodat o la
seguretat del vianant com a revolts, cruïlles, rotondes, canvis de rasant, qualsevol tram
de carretera, carrers, places, calçades, passos per a vianants i en els seus accessos,
entre uns altres.
i)  Es  dugui  a  terme  en  aquelles  àrees  o  sectors  que  puguin  impedir,  dificultar  o
pertorbar la contemplació dels edificis o conjunts enumerats als apartats i) i d) anteriors.
j) Es desenvolupi a les platges i en béns de domini públic maritimoterrestre així com en
les realitzades en ports o ports esportius mitjançant el sistema de publicitat dinàmica.
k) S'efectuï en les mitgeres dels edificis.
l)  Per la seva forma, color, disseny o inscripcions pugui ser confós amb els senyals
reglamentaris de trànsit, impedeixi la visibilitat o produeixi enlluernament als conductors
de vehicles i als vianants, o en els llocs on pugui perjudicar o obstaculitzar el trànsit
rodat o la seguretat del vianant.
m)  Es realitzi  en forma de pintades o pictogrames en qualsevol  element  de la  via
pública.
n) Es constitueixi per matèries combustibles a menys de trenta (30) metres de zones
forestals o d'abundant vegetació.
o) S'efectuï sobre immobles on s'incoï expedient de declaració de ruïna o es declari
aquesta.
p) Es dugui a terme en edificis i entorns de protecció inclosos als catàlegs de protecció
del patrimoni, excepte el cobriment de les obres en curs d'execució en les condicions
que es determinen en aquesta Ordenança.
q)  En  aquelles  zones  o  espais  en  els  quals  les  disposicions  especials  vigents  ho
prohibeixin expressament.
r) No es correspongui amb l'ornat del lloc on se situï, afecti la tranquil·litat i seguretat
dels veïns o dificulti o impedeixi la contemplació d'espais públics, edificis, elements o
conjunts monumentals,  zones enjardinades,  perspectives urbanes o paisatgístiques,
típiques o tradicionals.

2. També es prohibeix:

a) El llançament de qualsevol forma de comunicació gràfica a la via pública així com
amuntegar-la  o  dipositar-la  en  diferents  punts  de  la  via  pública  i  la  col·locació  de
material publicitari en els parabrises o en altres elements dels vehicles, amb excepció
del que preceptua l'article 5.10 de la present ordenança. 
b) Les projeccions publicitàries fixes o animades quan afectin la seguretat viària o quan
la previsió o comprovació d'aglomeracions de públic per a la seva observació dificulti
l'adequada circulació viària o per als vianants.
c) Publicitat aèria. La utilització de l'espai aeri per a la col·locació o suspensió d'aparells
o  artefactes,  fixos  o mòbils,  amb o  sense suport,  i  fins  i  tot,  rajos  lluminosos que
contenguin missatges d'identificació o de publicitat.
d) L'exercici de publicitat que vengui acompanyat d'efectes sonors en els termes que
s'expressen en aquesta Ordenança.
i) L'exercici de publicitat dinàmica, manual i oral, en els termes establerts en la present
Ordenança. 
f) La publicitat mitjançant l'estacionament de vehicles o remolcs de qualsevol classe i
grandària en les condicions establertes a la present Ordenança.
g) La publicitat a força de cartells, fulls volants, adhesius, etiquetes, etc., fixada sobre
paraments d'edificis, monuments, obres públiques, viari públic, vehicles, elements de
mobiliari urbà, etc.
h)  Els  cartells  indicatius  o  de  senyalització  direccional  amb  esment  de  marques,
distintius, logotips o denominació comercial d'establiments.



 

i) En aquells casos que comporti la utilització d'animals com a instrument de reclam o
complement de l'activitat publicitària excepte en els casos determinats a la Llei 1/92, de
8 d'abril, de protecció dels animals que viuen en l'entorn humà.
j) Quan en el seu desenvolupament pugui produir la formació de grups de persones que
obstaculitzin la circulació de vianants o vehicles.
k) La difusió de missatges publicitaris a través de qualsevol de les formes de publicitat
que  només  tenguin  com  a  objectiu  i  finalitat  incentivar  el  consum  de  begudes
alcohòliques a establiments públics mitjançant diverses fórmules del tipus ‘barra lliure’,
‘free-bar’, ‘happy hour’, ‘2x1’, ‘3x1’ o altres missatges anàlegs.

Article 7. Instal·lacions publicitàries lluminoses

1. Requisits

Totes les instal·lacions publicitàries perceptibles des del domini públic s'han d'adaptar al
Reglament  electrotècnic  de  baixa  tensió,  aprovat  per  Reial  decret  842/2002,  de  2
d'agost,  i  a  les  prescripcions  recollides  en  el  Reglament  eficiència  energètica  en
instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries
EA-01 a EA-07 recollides al RD 1890/ 2008, i en concret respecte d'aquest últim s'han
d'adequar a:

a) Fonts de llum utilitzades. Han d'utilitzar-se fonts de llum amb una eficàcia lluminosa
= 40 lum/W. S'han d'utilitzar equips auxiliars de pèrdues mínimes, complint els valors
màxims d'equip -llum definits en la ITC-EA-04.

b)  Nivells  de  Luminància  màxims.  Els  nivells  de  luminància  màxima  de  senyals  i
anuncis lluminosos han de complir amb la taula 13 de punt 6 de la ITC-EA-02, tenint
sempre presents les limitacions imposades en funció de la zona d'instal·lació, tal com
es recull a la taula 3 de la ITC-EA-03. En qualsevol cas el factor de potència de la
instal·lació lluminosa ha de ser major o igual 0,95. 

c)La il·luminació projectada, sobre qualsevol tipus de suport, ha de tenir sempre una
orientació descendent amb una sola línia de projectors a la part superior. La projecció
de llum no pot sobrepassar els límits de la superfície publicitària i ha de tenir un efecte
d'esvaïment, sense que pugui projectar-se directament sobre la superfície a il·luminar.
S'entén per llum obliqua qualsevol projecció inclinada del feix de llum que pugui incidir
en els buits de finestres. S'entén per llum recta aquella l'angle d'incidència de la qual
sobre el plànol de façana enfrontat és major o igual a 75º.

d) S'han d'utilitzar preferentment lluminàries no contaminants i llums eficients de baix
consum.

2. Règim de funcionament

a) Els rètols o pantalles que comptin amb il·luminació i els grans rètols lluminosos, es
podran encendre des de les 08.00 h fins a les 22.00 h, durant els mesos de novembre a
abril, i durant els mesos de maig a octubre, des de les 08.00 h fins a les 00.00 h mentre
que l'establiment romangui obert al públic en funció de la seva activitat i de conformitat
amb els horaris legalment establerts, excepte les creus de les oficines de farmàcia que
podran romandre enceses les 24 hores del dia, però no podran parpellejar des de les
00.00 h fins a les 8.00 h. No obstant això, l'òrgan municipal competent podrà establir un
horari diferent per a zones o emplaçaments concrets. 



 

b) Quan es col·loquin pantalles a l'interior dels aparadors, no podrà existir imatge en
moviment passades les 22.00 h de gener a abril i octubre a desembre ni passades les
00.00 h entre maig i setembre. Es permetrà la imatge en rotació sempre que transcorrin
un mínim de 5 segons entre imatge i imatge.

c) La resta de suports publicitaris instal·lats en edificis, així com en obres, solars, sòl
urbanitzable i domini públic, que comptin amb il·luminació, excepte els suports rígids
amb il·luminació digital al fet que es fa referència en l'epígraf 7.3, podran mantenir-se
encesos en els següents horaris: Des de les 08,00 h fins a les 24 h durant els mesos de
maig a octubre i des de les 08,00 h fins a les 22 h durant els mesos de novembre a
abril.

3. Suports amb tecnologia d'il·luminació digital. Sistema de díodes emissors de
llum o d'altres similars

Se'ls aplica el següent règim:
a) Poden mantenir la connexió a la seva font d'energia durant les hores diürnes. 
b)  L'orientació  dels  díodes  de  llum  sempre  ha  de  ser  descendent  per  evitar  la
contaminació lumínica.
c) Els missatges publicitaris transmesos mitjançant imatges no poden afectar el trànsit
rodat en cap cas, sense excepció.

TÍTOL II. RÈGIM JURÍDIC DELS ACTES DE PUBLICITAT

Article 8. Autorització administrativa

1. L'exercici de l'activitat publicitària, acció o actuació de publicitat exterior, encara que
no  estigui  contemplada  expressament  en  aquesta  Ordenança,  està  subjecte  a
autorització  prèvia,  la  qual  s'atorga  d'acord  amb  les  previsions  i  determinacions
d'aquesta Ordenança i al pagament de les taxes fixades en l'ordenança fiscal que, si
escau,  corresponguin,  amb excepció  de  les  situades en el  domini  públic  municipal
sotmeses  al  règim  de  concessió  que  estan  subjectes  al  que  disposin  els  seus
corresponents  plecs.  Les  autoritzacions  s'atorguen  sense perjudici  dels  altres  títols
jurídics  habilitants  que  siguin  procedents  sol·licitar  a  altres  administracions,
conformement  a  la  legislació  sectorial  aplicable,  els  quals  s'han  d'acreditar  davant
aquesta administració municipal.

2. En tot cas, l'administració municipal pot exigir l'adopció de les mesures pertinents en
defensa  de  l'interès  general  o  de  les  modificacions  que  resultin  de  les  noves
determinacions que s'aprovin per disposicions de caràcter general.

3.  Les  autoritzacions  s'atorgaran  per  temps  determinat,  mai  superior  a  un  any,  i
acabaran el 31 de desembre de l'any en curs.

Article 9. Procediment per a l'obtenció de l'autorització administrativa

1.  L'autorització  s'ha  de  sol·licitar  mitjançant  document  normalitzat  establert  per
aquesta administració, a la qual s'ha d'adjuntar la següent documentació:
-  Còpia del DNI de la persona sol·licitant  i  nom, si  és persona física o,  en cas de
persona jurídica, còpia del NIF i raó social.
- Títol habilitant de l'activitat principal que desitja promocionar 



 

- Alta en l'IAE.
- Liquidació de la taxa corresponent.
- Memòria explicativa, en la qual s'exposin tots els extrems relatius al desenvolupament
de l'actuació que es pretengui, tals com el mitjà de transmissió del missatge publicitari,
condicions  tècniques i  d'il·luminació,  especialment,  les  relatives  al  compliment  dels
valors  màxims  de  luminància,  dimensions,  determinació  de  les  característiques  de
l'emplaçament,  horaris,  determinació  de  l'ocupació  de  domini  públic,  i  altres
característiques de l'activitat publicitària i d'identificació de les activitats i establiments, i
aportar els permisos o autoritzacions que siguin necessaris d'acord amb la normativa
sectorial d'aplicació.
- Assegurança de responsabilitat civil.
Així com altres documents necessaris segons el tipus de modalitat publicitària.
2. Una vegada presentada la sol·licitud, i revisats tots els documents presentats, els
personal tècnic municipal emetrà un informe relatiu a la suficiència de la documentació
presentada i la conformitat del missatge publicitari amb les determinacions establertes
en la present Ordenança, el qual determinarà la conveniència o no de la concessió de
l'autorització, en aquest cas, es dictarà la resolució que correspongui, que es notificarà
a la persona interessada. 
En  cas  d'informe  favorable,  es  remetrà  als  serveis  econòmics  perquè  emetin  la
liquidació de la taxa corresponent. 
En cas d'informe desfavorable es remetrà a la Policia Local o serveis tècnics municipals
per verificar que no es realitza cap activitat sense l'autorització oportuna. En aquest
cas, la persona interessada podrà al·legar el que estimi convenient o recórrer dins dels
terminis expressament establerts segons la llei de procediment en vigor, sense perjudici
de les peculiaritats i requisits que per raó del seu contingut específic s'estableixin en la
present Ordenança o en qualsevol altra normativa sectorial que pogués ser aplicable.
3.  L'Alcaldia  o  òrgan  en  qui  delegui  és  la  competent  per  a  la  concessió  de  les
autoritzacions.

4. Els actes publicitaris promoguts per altres administracions o entitats de dret públic
estaran sotmesos a autorització.

5.  Les  autoritzacions  s'atorgaran deixant  fora  de perill  el  dret  de  propietat  i  sense
perjudici de tercers.

6.  En  el  supòsit  de  les  autoritzacions  contemplades  en  aquesta  Ordenança,
transcorregut el  termini  de tres mesos sense haver-se dictat  resolució expressa, es
considerarà autoritzada. En cap cas poden adquirir-se per silenci administratiu facultats
contràries a les determinacions establertes en aquesta Ordenança, en la normativa
urbanística, tècnica o ambiental que siguin aplicables.

7. En tot allò no previst en la present Ordenança s'ha d'estar al que estableix la Llei de
procediment administratiu d'aplicació.

8. La titularitat de l'autorització comporta:
a)  La  imputació  de les  responsabilitats  de tot  ordre  que es  derivin  dels  missatges
publicitaris corresponents.
b) L'obligació de pagament dels impostos, preus públics i qualsevol altra càrrega fiscal
que gravi les instal·lacions.
c) El deure que té el seu titular de conservar i mantenir el material publicitari i la seva
sustentació en perfectes condicions d'ornat i seguretat.



 

d)  En  l'execució  i  muntatge  de  l'anunci  publicitari  s'han  d'adoptar  les  mesures  de
precaució necessàries per evitar riscos a persones i coses.

Article 10. Promotors

1. Poden sol·licitar les autoritzacions les persones físiques o jurídiques que pretenguin
promoure la contractació o difusió de missatges en els termes previstos en aquesta
Ordenança.
2.  Aquelles  persones  físiques  o  jurídiques que  de  forma habitual  i  professional  es
dediquin a l'activitat  publicitària i  es trobin incloses en la matrícula corresponent de
l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
3. El/la propietari/ària del sòl o immoble on està situat el missatge publicitari.
4. També poden sol·licitar autoritzacions les agrupacions, associacions sense ànim de
lucre  amb  interès  general  o  col·lectius  sense  personalitat  jurídica  en  els  termes
previstos en aquesta Ordenança.
5. Es faculta l'Alcaldia per determinar les condicions i gratuïtat de l'autorització quan
tenguin  per  objecte  promoure  activitats  d'iniciativa  privada  que  redundin  en  interès
municipal.

Article 11. Assegurança de responsabilitat civil

Quan l'actuació publicitària requereixi l'obtenció d'autorització haurà d'aportar justificant
de pagament i pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, que cobreixi els possibles
danys a persones o coses, durant el termini de realització de l'acció publicitària de què
es tracti.

TÍTOL III. DELS DIFERENTS TIPUS DE PUBLICITAT

Capítol I. Publicitat estàtica

Article 12. Tipus

Dins  de  la  publicitat  estàtica  s'estableixen  les  següents  modalitats:  tanques
publicitàries;  pantalles;  cartells  i  adhesius;  objectes i  figures;  banderes,  pancartes  i
altres  suports  no  rígids;  plaques  i  escuts;  rètols;  i,  banderoles.

Secció Primera. Tanques publicitàries 
Article 13. Concepte
Es denomina tanca publicitària o suport fix l'element format per materials consistents i
duradors,  de figura regular dotada de marc i  destinat a la successiva col·locació de
l'esmentat material imprès o adhesiu. Tenen un contingut variable en el transcurs del
temps i es regularan segons el que prevegin la normes urbanístiques.
La  concessió  de  la  preceptiva  autorització  administrativa  per  realitzar  activitats
publicitàries adherides a les tanques està subjecta a l'obtenció prèvia de la preceptiva
llicència urbanística. 

Article 14. Requisits

En aquest  sentit  s'està  a  allò  que disposa  el  PGOU i  altres  normes urbanístiques
vigents. 



 

Secció Segona. Cartells i adhesius

Article 15. Concepte

1. Es denomina ‘cartell’ l'actuació publicitària  en la qual  el  missatge es materialitza
mitjançant  qualsevol  sistema de reproducció  gràfica  sobre  paper,  cartolina,  cartó  o
altres matèries de poca consistència i de curta durada.
2. Es denomina ‘adhesiu’ l'actuació publicitària definida a l'apartat anterior quan es tracti
de dimensions reduïdes i sigui adherent.

Article 16. Prohibició

Es prohibeix  la  fixació  d'aquest  tipus  de publicitat  sobre  edificis,  murs,  tanques de
tancament o qualsevol altre element del mobiliari urbà amb excepció del mobiliari urbà
que,  comptant  amb autorització  municipal,  admeti  alguna  superfície  destinada a  la
instal·lació  d'aquesta  modalitat  publicitària  i  en  aquells  llocs  indicats  i  dissenyats
especialment per a aquesta finalitat per l'Ajuntament.

Secció Tercera. Objectes i figures

Article 17. Concepte

És aquella en la qual el missatge publicitari es materialitza mitjançant objectes i figures,
amb o sense inscripcions.

Article 18. Requisits

En la documentació que es presenti per a l'obtenció de la preceptiva autorització s'ha
de fer  constar  una descripció detallada dels  mitjans a utilitzar,  així com el  tipus de
subjecció, i se n'ha de justificar la solidesa. Serà responsable de tot dany que es pugui
causar com a conseqüència d'aquest objecte o figura la persona sol·licitant d'aquesta
autorització. Si escau, es tendrà en comte l'establert a l'Ordenança d'ocupació de via
pública i de zones de propietat privada de l'Ajuntament d'Eivissa.

Secció Quarta. Banderes i pancartas

Article 19. Concepte

Són aquells mitjans publicitaris que el missatge es materialitza sobre tela, lona, plàstic
o material d'escassa consistència i durada i es presenti de forma habitual unit per algun
dels seus extrems a un pilar o d'alguna manera a la façana.

Article 20. Requisits

La col·locació de banderes i pancartes o similars, només poden instal·lar-se en façanes
d'edificis, en cas que voli sobre la via pública fa falta autorització de l'Ajuntament i de la
persona titular del bé afectat, i s'ha d'ajustar a les següents condicions a fi d'obtenir
l'oportuna autorització:
1. El missatge publicitari ha de correspondre a la difusió d'activitats que amb caràcter
circumstancial es realitzin en el municipi. Aquestes autoritzacions es concediran per un
període no superior a 3 mesos.



 

2.  Els  elements  han  de  tenir  la  solidesa  necessària  i  no  ocultar  cap  element
arquitectònic d'interès.
3. No poden perjudicar cap accés, finestra o obertura de l'edifici.

Article 21. Ubicació

Quan la col·locació de banderes, pancartes o similars sobresurti a la via pública, es
poden col·locar únicament en les plantes pis, ajustant-se a les condicions previstes a
l'article anterior. En tot cas, s'h de garantir que no pugui perjudicar l'arbrat o un altre
element del mobiliari urbà.

Secció Cinquena. Plaques i escuts

Article 22. Concepte

Es denomina  placa o  escut el  rètol  de dimensions reduïdes, indicatius d'institucions
públiques o privades,  denominació  d'edificis,  així  com els  que anuncien el  caràcter
històric o artístic d'un edifici o de les activitats culturals o socials que es realitzin.

Article 23. Requisits

1. La publicitat citada no està subjecta a autorització municipal.
2.  Se'n  permet  la  col·locació  a  les  plantes  baixes  i  pisos  d'edificacions  quan  no
obstaculitzin cap accés, enllumenat o ventilació.

Secció Sisena. Rètols

Article 24. Concepte

Es denomina rètol el missatge publicitari, amb independència de la forma d'expressió,
compost per materials  duradors,  els  quals poden anar o no dotats de llum i  poden
produir algun relleu. El contingut d'aquest mitjà publicitari ha d'indicar la denominació
de l'establiment o la raó social del titular i de l'activitat que s'exerceixi.

Article 25. Requisits

1. En planta baixa: S'ha d'acudir/s'ha d'estar a l'establert a les normes específiques de
cada zona així com al PGOU. Així mateix:
1.1. No poden impedir la visibilitat de cap element arquitectònic de l'edifici.
1.2.  No  es  limita  la  mesura,  en  forma horitzontal,  ja  que cada  local  pot  tenir  una
amplària diferent.
1.3. En cap cas pot sobresortir de l'altura màxima de la planta baixa.
2.  Plantes  pis.  Només s'admetran rètols  en els  locals  situats  en aquestes,  i  s'han
d'interpretar en totes les seves condicions com si fos planta baixa.
3.  Els  rètols  lluminosos  han  de  complir  el  que  estableixi  la  normativa  sobre
contaminació lumínica, segons el que preveu l'article 7 de la present Ordenança. 
4.  A la  sol·licitud  de  l'autorització  s'ha  d'expressar  forma,  dimensions,  materials  i
contingut dels rètols, l'altura mínima sobre la via i el tipus de subjecció, i se n'ha de
justificar la solidesa. A la sol·licitud s'ha d'adjuntar també una simulació gràfica del rètol.
Serà responsable de tot dany que es pugui causar com a conseqüència d'aquest rètol
la persona sol·licitant de l'autorització.



 

Article 26. Prohibició

Queda prohibida la col·locació de rètols, pantalles i qualsevol element publicitari sobre
les cobertes dels edificis.

Secció Setena. Banderoles publicitàries

Article 27. Concepte

Són elements publicitaris de caràcter efímer, realitzats sobre teles,  lones,  plàstics o
panells, en ocupació de vol.

Article 28. Requisits
L'Ajuntament pot concedir en règim de concessió la col·locació de banderoles.

Secció Vuitena. Mobiliari urbà 

Article 29. Concepte

S'entén com a tal  aquella  activitat  realitzada amb o sobre objectes situats a la  via
pública, els quals al mateix temps poden oferir alguna utilitat al ciutadà. Es consideren
mobiliari  urbà els plànols-guia, les marquesines,  els rellotges o termòmetres, bancs,
indicadors de carrer, tanques de protecció per a vianants, opis, mupis i qualsevol que
presti serveis anàlegs.

Article 30. Requisits

L'Ajuntament  pot  concedir  en  règim  de  concessió  l'explotació  publicitària  dels
esmentats  elements.  El  seu  concessionari  s'ha  d'ajustar  a  l'establert  a  la  present
ordenança sobre el tipus de publicitat que s'hi pot incloure, i està obligat a retirar de
forma immediata i a requeriment de l'Ajuntament qualsevol publicitat que contravengui
la  present  ordenança,  especialment  les  prohibicions  contingudes  a  l'article  6  de  la
present ordenança, sense dret a cap tipus d'indemnització.

Capítol II. Publicitat aèria

Article 31. Concepte

S'entenen inclosos en aquest concepte els missatges publicitaris realitzats mitjançant
aparells o artificis autosostinguts a l'aire, fixos o mòbils. S'entenen per fixos quan es
porti  a  efecte en globus estàtics o similars.  S'entenen per mòbils quan es tracti  de
globus dirigibles o avions de qualsevol tipus.

Article 32. Prohibició

Queda  totalment  prohibida  qualsevol  activitat  de  publicitat  aèria,  a  tot  el  terme
municipal.

Capítol III. Sistemes audiovisuals

Article 33. Concepte



 

S'entén com a tal tot mitjà publicitari pel qual el missatge es materialitza mitjançant la
projecció  sobre  una  pantalla  o  per  qualsevol  sistema  d'imatges,  gràfics,  dibuixos,
pel·lícules, diapositives o anàlegs, fixos o animats, que incloguin missatges publicitaris,
així com altres efectes de llum o làser diferents de les projeccions.

Article 34. Prohibició

1. Queda prohibida aquesta modalitat  publicitària  que inclogui  imatge animada amb
l'acompanyament d'efectes sonors.
2. Les projeccions a les muralles d'Eivissa s'autoritzen de manera excepcional i només
en  el  marc  de  convenis  de  col·laboració  entre  l'Ajuntament  d'Eivissa  i  entitats
patrocinadores de grans esdeveniments que tenguin lloc a la ciutat.
3. Queda prohibida qualsevol forma de publicitat mitjançant efectes de llum diferents a
les projeccions i amb la utilització de làser.

Capítol IV. Publicitat dinàmica

Article 35. Concepte

Dins de la publicitat dinàmica s'estableixen les següents modalitats: publicitat manual,
publicitat oral, cercaviles publicitàries i publicitat mitjançant l'ús de vehicles.

Secció Primera. Publicitat manual

Article 36. Concepte

S'entén  per  publicitat  manual aquella  que  difon  els  seus  missatges  mitjançant  el
repartiment en mà de material imprès, mitjançant el contacte directe entre els agents
publicitaris  i  les  possibles  persones  usuàries,  amb caràcter  gratuït  i  utilitzant,  amb
aquest  objecte,  les  zones,  vies  i  espais  públics  i  zones  privades  de  concurrència
pública establertes en aquesta ordenança.

Article 37. Prohibició

Queda prohibit en tot el municipi el repartiment manual de publicitat. No obstant això,
l'Alcaldia pot autoritzar aquest tipus de publicitat en els següents supòsits:
1.  Quan  tengui  per  objecte  la  promoció  d'activitats  esportives,  recreatives,
d'espectacles de naturalesa temporal o circumstancial.
2. Quan es tracti d'activitats realitzades per grups polítics, sindicals o representatius de
diferents sectors socials, de forma temporal o circumstancial i subjectes, en tot cas, al
que pugui disposar la legislació sectorial, que no afecti l'exercici dels drets fonamentals
i llibertats públiques incloses a la secció primera del capítol II de la Constitució.

Secció Segona. Publicitat oral

Article 38. Concepte

S'entén per  publicitat dinàmica oral aquella que transmet els seus missatges de viva
veu mitjançant el contacte directe entre els agents publicitaris i els possibles usuaris i
amb la utilització, per al seu exercici, de les zones de domini públic.

Article 39. Prohibició



 

Queda prohibida la publicitat oral en el municipi d'Eivissa.

Secció Tercera. Cercaviles publicitàries

Article 40. Concepte

S'entén per  cercavila amb finalitat publicitària el conjunt de persones que mitjançant
una representació teatral recorren els carrers en un itinerari que serveix per donar a
conèixer un determinat esdeveniment organitzat en un local d'oci.

Article 4. Requisits

1. A la sol·licitud de l'autorització s'ha d'adjuntar la següent documentació:
- Alta de l'Impost d'Activitats Econòmiques.
- Titol habilitant de l'activitat principal que es desitja promocionar.- Identificació d'una
persona responsable. 

- Memòria explicativa tècnica i artística de l'activitat amb esment exprés de l'horari en el
qual  es  pretén  desenvolupar,  indicant  nombre  de  participants,  materials  a  utilitzar,
elements d'atrezzo,etc. 

Article 42. Prohibició

Aquest  tipus  de  cercaviles  no  poden  usar  animals  de  cap  tipus  i  no  poden  estar
inspirats ni recrear cap situació denigrant, discriminatòria o ofensiva, i s'han d'abstenir
de realitzar qualsevol activitat publicitària que s'exerceixi amb utilització del cos humà
com a objecte sexual. 
Així mateix, es prohibeix la utilització de suport acústic. Això no obstant, l'Alcaldia, per
raons d'interès social, cultural, esportiu, etc., podrà autoritzar amb caràcter excepcional
el seu ús.
El desenvolupament de l'activitat podrà realitzar-se de les 21.00 h fins a les 01.00 h, de
maig a octubre i des de les 20.00 h fins a les 00.00 h de novembre a abril.

Secció Quarta. Publicitat mitjançant l'ús de vehicles

Article 43. Concepte

S'entén per aquest tipus de publicitat la realitzada mitjançant l'ús de vehicles o conjunt
d'aquests o mitjançant l'ús d'elements de promoció o publicitat situats en vehicles, tant
estacionats com en marxa i la difusió de missatges publicitaris a través dels mitjans
audiovisuals  instal·lats  en  aquests.  Queda  inclosa  en  aquest  concepte  l'activitat
publicitària exercida a través de caravanes, tant si es tracta d'activitats principals com
complementàries.

Article 44. Prohibició

Queda prohibida la publicitat d'aquest tipus amb les següents exclusions:

1.  L'activitat  regulada  en  aquesta  secció  exercida  mitjançant  gràfics,  dibuixos,
emblemes, anagrames o uns altres de similars sobre vehicles de la pròpia empresa i



 

necessaris  per  al  desenvolupament  de  les  activitats  pròpies  d'aquesta  i  que  facin
referència  a  la  raó social,  nom o activitat  de  l'empresa o marques comercials  que
l'explotin i que estiguin situats als vehicles.
2. La publicitat que aparegui en els vehicles del servei públic de transports.

Capítol V. Publicitat exterior que interactua amb l'usuari

Article 45. Concepte 

S'entén  aquest  tipus  de  publicitat,  l'ús  de  nous  suports  electrònics  per  part  de  la
ciutadania  que  permeten  una  interacció  entre  l'empresa  de  publicitat  i  la  persona
usuària, com per exemple, beecons, bluetooth, pantalles interactives multitouch. 

Article 46. Requisits

Cada  cas  s'estudiarà  de  manera  particular  i  l'autorització  estarà  supeditada  a  la
conclusió  de l'informe tècnic  previ  i  en virtut  de  l'impacte i  repercussió  que puguin
originar en l'entorn.

TÍTOL IV. INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA

Capítol I. Mesures cautelars

Article 47. Abast i contingut

1.  Constitueixen mesures cautelars que no tindran caràcter  sancionador,  les que a
continuació s'assenyalen:
1.1. El comís del material de promoció o publicitat quan es tracti d'activitat no emparada
per l'autorització administrativa o es consideri que aquesta mesura resulta necessària
per impedir la continuació en la comissió de la infracció que s'hagués detectat. Aquesta
mesura pot ser adoptada de forma immediata per efectius de la Policia Local o personal
municipal  degudament  autoritzat.  El  material  decomissat  es  constituirà  en  dipòsit
municipal per un període màxim de 3 dies, transcorreguts els quals sense que el titular
els  hagi  reclamat  s'entendrà  que  renuncia  a  l'esmentat  material.  Les  possibles
despeses derivades del dipòsit i les taxes corresponents hauran de ser abonades per la
persona interessada al moment de la restitució.
1.2. Immobilització i retirada del vehicle o altres elements que serveixin de suport a
l'activitat  publicitària  sempre  que  es  tracti  d'activitat  no  emparada  per  autorització
administrativa o es consideri  que aquesta mesura resulta necessària per impedir  la
continuació en la comissió de la infracció que s'hagués detectat i, quan s'incompleixin
les condicions de l'autorització. Aquesta mesura pot ser adoptada de forma immediata
per efectius de la Policia Local o personal municipal degudament autoritzat.
Els vehicles decomissats seran dipositats en les dependències municipals habilitades
per a aquest motiu, i ses seguiran les normes específiques que regulen la destinació i
la forma de procedir per als vehicles abandonats. Les despeses originades pel dipòsit i
les taxes corresponents haurà d'abonar-les la persona interessada al moment de la
restitució.
1.3. Les instal·lacions realitzades o que es realitzin sense autorització sobre terrenys
qualificats en el planejament com a zones verdes o espais públics, han de ser retirades
amb resolució prèvia de l'Alcaldia en un termini no superior a les 48 hores des de la
seva notificació.



 

1.4. L'ocultació del missatge publicitari amb els mitjans que s'estimin oportuns.
2. Despeses i taxes: el comís i, en els casos que procedeixi, la retirada de vehicles o
altres elements publicitaris donaran lloc a l'abonament de les corresponents taxes en
les condicions que a continuació s'assenyalen:
2.1. Es reclamarà a qui resulti infractor l'import de les despeses de retirada i eliminació
dels elements publicitaris i aquells que es dedueixin de les anomalies i danys causats
com a conseqüència de l'actuació administrativa realitzada com a conseqüència de la
falta  d'execució  voluntària  per  part  de  l'infractor,  sempre  que  amb  caràcter  previ
existeixi la pertinent valoració justificada. Aquesta reclamació la durà a terme l'Alcaldia.
3.  Quan es comprovi  que de la realització de l'activitat  publicitària  es pot  presumir
racionalment la comissió d'una infracció greu o molt greu i que pugui ocasionar danys o
perjudicis  a  l'interès  públic,  efectius  de  la  Policia  Local  o  altre  personal  municipal
autoritzat adoptaran mesures conduents a evitar o perllongar els esmentats danys.

Capítol II. RÈGIM SANCIONADOR

Article 48. Responsabilitat

Respondran principalment i solidàriament, si escau, per la comissió de les infraccions
previstes en aquesta Ordenança:
- Les persones físiques o jurídiques titulars de l'activitat per la qual es publiciti;
- Les que es dediquin de forma professional a l'exercici de l'activitat publicitària;
- Els propietaris del sòl o immoble on se situï el suport publicitari. 
- De forma subsidiària, seran responsables de les infraccions aquelles persones que
resultin autores de les accions o omissions descrites que contravinguin les disposicions
determinades en aquesta Ordenança

Article 49. Circumstàncies modificatives de la responsabilitat

Es valoraran en el procediment i tendran la seva incidència en la determinació de la
sanció a imposar les següents circumstàncies:
1. Danys i perjudicis causats a tercers, així com els produïts per la conservació i neteja
dels llocs públics o d'equipament i mobiliari urbà.
2. La reparació espontània dels danys i perjudicis causats.
3. La seva incidència en els drets de consumidors i usuaris.
4. El benefici il·lícit així obtingut.
5. La reiteració de conductes que hagin estat objecte de sanció en la matèria pròpia
d'aquesta Ordenança.
6. La reincidència. Es considerarà reincidència la comissió de la infracció de la qual es
tracti per resolució ferma en el termini d'un any.

Article 50. Prescripció 

Les infraccions molt greus prescriuran als tres anys, les greus als dos anys i les lleus
als sis mesos; les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als tres anys,
les imposades per faltes greus als dos anys i les imposades per faltes lleus a l'any.

Article 51. Classificació

Tendran la consideració d'infraccions les accions o omissions que contravenguin el que
disposa la present ordenança.
Les infraccions que preveu aquesta ordenança es classificaran en lleus, greus i molt



 

greus.

Article 52. Tipus de faltes

Als efectes establerts a l'article anterior, es consideren infraccions de caràcter:

I. LLEU

a)  No  comunicar  els  canvis  de  titularitat  o  altres  variacions  que  afectin  les
circumstàncies jurídiques de l'activitat.
b) La falta de manteniment i neteja dels suports publicitaris que no suposi un perill o
produeixi una deterioració o menyscapte greu a l'entorn i paisatge urbà.
c)  L'incompliment  dels  horaris  d'inici  o  apagat  de  les  instal·lacions  publicitàries  i
d'identificació d'establiments amb il·luminació.
d) La falta d'identificació dels suports publicitaris.
e) Contravenir la prohibició prevista a l'article article 6.2 j). 
f)  Col·locar  plaques i  escuts  en condicions  diferents  a  les  previstes  a  l'article  22.2
d'aquesta Ordenança.
g) Contravenir els deures exposats en aquesta Ordenança quan per la seva escassa
transcendència no constitueixi falta greu o molt greu.

II. GREU

a) La realització de qualsevol activitat publicitària, compresa en aquesta Ordenança,
contravenint les condicions per les quals va ser atorgada l'autorització administrativa. 
b) Contravenir les prohibicions previstes en els articles 6.1 i 6.2 d'aquesta Ordenança a
excepció de l'article 6.1 apartats c i d i article 6.2 apartats c i j. 
c)  La  falta  de manteniment  i  neteja dels  suports  publicitaris  que suposi  un perill  o
produeixi una deterioració o menyscapte greu a l'entorn i paisatge urbà. 
d)  La  realització  de  qualsevol  classe  d'acció  publicitària  quan  causi  molèsties  als
ciutadans que romanen o transiten per les vies i espais públics o impedeixin el normal
funcionament dels serveis públics.
e)  L'incompliment  dels  horaris  d'inici  o  apagat  de  les  instal·lacions  publicitàries  i
d'identificació  d'establiments  amb  il·luminació  quan  generin  molèsties  als  veïns,
conductors i transeünts.
f) La realització de qualsevol classe d'acció publicitària quan causi danys als espais
públics, en les seves instal·lacions i elements o en els equipaments, infraestructures,
instal·lacions o elements d'un servei públic.
g)  La  falta  de l'assegurança obligatòria  de responsabilitat  civil  quan sigui  preceptiu
segons indiqui la present Ordenança.
h) La comissió d'una infracció lleu quan concorri la circumstància de reincidència.
i) L'incompliment reiterat dels requeriments formulats per l'administració municipal en
relació amb l'exercici de l'activitat publicitària.
j) La negativa a facilitar les dades a l'administració municipal o als agents del cos de la
Policia municipal que siguin requerits per aquests, així com l'obstaculització de la labor
inspectora.
k) La falta d'adopció de mesures correctores per garantir la neteja de la zona d'actuació
publicitària.
l)  L'incompliment  de  les  condicions  de  l'autorització  que  per  la  seva  especial
transcendència o gravetat no puguin ser considerades faltes lleus.
m) Els rètols i pantalles que excedeixin dels nivells de luminància màxims establerts a
l'article 7 de la present Ordenança.



 

n) Quan l'activitat publicitària realitzada mitjançant cercaviles no s'ajusti a la memòria
descriptiva presentada
o)  L'exercici  de  l'activitat  publicitària  mitjançant  la  utilització  de  cartells,  adhesius,
banderes, pancartes i rètols en els termes prohibits per aquesta Ordenança.

III. MOLT GREU

a)  La  realització  de  qualsevol  classe  d'acció  publicitària,  sense  la  corresponent
autorització.
b) La col·locació de publicitat o d'elements d'identificació directament sobre els edificis
sense  utilització  de  suports  externs  quan  hi  produeixi  danys  molt  greus  per  la
deterioració causada o es tracti d'edificis catalogats.
c) La realització de publicitat segons els termes expressats en l'article 6.1. apartats c i
d.
L'exercici de l'activitat  publicitària que produeixi una alteració molt greu del paisatge
urbà  mitjançant:  la  tala  d'arbres  sense  autorització,  la  modificació  irreversible  o
l'alteració d'elements naturals o arquitectònics.
d) La realització de qualsevol classe d'acció publicitària que impedeixi o suposi una
greu i rellevant obstrucció del normal funcionament dels serveis públics.
e)  L'exercici  de l'activitat  publicitària,  mitjançant el  sistema de publicitat  dinàmica,  a
platges i béns de domini públic maritimoterrestre, així com la realitzada en ports o ports
esportius. 
) La realització de qualsevol classe d'acció publicitària que impedeixi o suposi una greu
i rellevant obstrucció de normal funcionament dels serveis públics. 
g) La realització de qualsevol classe d'acció publicitària quan produeixi una deterioració
greu i rellevant d'equipaments, infraestructures,  instal·lacions o elements d'un servei
públic.
h) La realització de qualsevol classe d'acció publicitària quan produeixi una deterioració
greu i rellevant dels espais públics o de qualsevol de les seves instal·lacions i elements
siguin mobles o immobles.
i) El llançament de publicitat des de qualsevol mitjà aeri, segons la prohibició establerta
a l'article 6.2 c i article 32 d'aquesta Ordenança.
j) La falsedat o ocultació dels documents o les dades exigides per l'administració per
autoritzar o controlar les activitats publicitàries.
k) La col·locació de rètols en les cobertes dels edificis, segons la prohibició de l'article
26 d'aquesta Ordenança.
l)  L'exercici  d'activitat  publicitària  mitjançant  sistemes audiovisuals  que contravengui
l'establert en aquesta Ordenança.
m) La comissió d'una infracció greu quan concorri la circumstància de reincidència.

Article 53. Sancions

La comissió de les infraccions donarà lloc a la imposició de les següents sancions:
a) Infraccions lleus: Multa fins a 600,00 €.
b) Infraccions greus: Multa des de 600,01 € fins a 6.000 €. 
c) Infraccions molt greus: Multa des de 6.000,01 € fins a 30.000,00 €. 

Article 54. Òrgan competent per imposar les sancions

És competent per imposar les sancions l'Alcaldia o qui aquesta hi delegui.

Article 55. Procediment de constrenyiment



 

Per a l'exacció de les sancions per les infraccions a aquesta Ordenança, així com de
les despeses ocasionades per la seva execució subsidiària de les activitats al fet que
pugui donar lloc, a falta de pagament voluntari, se seguirà procediment administratiu de
constrenyiment.

Article 56. Règim jurídic aplicable al procediment sancionador 

Els expedients sancionadors se sotmetran als  principis  de la potestat  sancionadora
establerts per les lleis que regulin el règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment  administratiu  comú,  estatals  o  autonòmiques,  vigents.  El  procediment
sancionador es regeix pel que estableixi  el  Reglament del procediment a seguir per
l'Administració de la CAIB en l'exercici de la potestat sancionadora i, supletòriament,
pel que prevegi Reglament del procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA. Els suports publicitaris que es trobin instal·lats
sense  llicència  al  moment  d'entraren  vigor  aquesta  Ordenança,  comptaran  amb  el
termini  de  sis  (6)  mesos per  adaptar-se  als  preceptes  de la  mateixa,  mitjançant  la
sol·licitud  de  l'oportuna  llicència  o  retirada  de  les  que  no  foren  legalitzables.
Transcorregut aquest període s'aplicarà en la seva integritat el règim sancionador que
aquesta  Ordenança  estableix  per  a  la  instal·lació  de  suports  publicitaris  sense  la
corresponent llicència municipal.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA. Els expedients de llicències per a la instal·lació
dels suports per a la difusió de publicitat que es trobin en tràmit al moment de l'entrada
en vigor d'aquesta Ordenança, els seran aplicable els preceptes de la mateixa.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA PRIMERA
Queden derogades totes les disposicions contingudes en les ordenances municipals
d'Eivissa  que  contradiguin  aquesta  Ordenança.  Així  com  l'anterior  Ordenança  de
publicitat, publicada en el BOIB núm. 146, de 9/10/2010. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA SEGONA

Queda derogada íntegrament,  a l'entrada de la present  Ordenança,  l'Ordenança de
publicitat dinàmica oral publicada en el BOIB núm. 115 del 9/08/2012.”

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

Resulta  d'aplicació  la  normativa  urbanística  continguda  en  el  PGOU  del  municipi
d'Eivissa, en tot el que no estigui previst de manera expressa en la present Ordenança.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

De conformitat amb l'establert en l'article 70 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del  Règim Local,  la present Ordenança entrarà en vigor,  una vegada
aprovada definitivament, als (quinze) 15 dies de la publicació completa del seu text en
el Bolletí Oficial de les Illes Balears “. 
SEGON.- Que es procedeixi a la publicació del text íntegre de l'Ordenança al Butlletí



 

Oficial de les Illes Balears i es notifiqui el present acord als interessats. 

Eivissa, 

La regidora de Turisme,Comerç i Mercats. 

Document signat electrónicamente al marge”

Intervencions:

Sr. Molina: Durant l’exposició pública de l’aprovació inicial de l’ordenança, tres entitats 
varen presentar al·legacions que han set informades pels serveis jurídics, estimant-se’n
dues, parcialment una altra, que tenen a veure amb aspectes concrets, sobretot amb al 
tràmit administratiu de les llicències de publicitat, i desestimant-se les altres 
al·legacions.

Sr. Minchiotti: Recolzaran aquesta ordenança, sobretot perquè les al·legacions van un
poc en el sentit que comentava el grup popular quant es va debatre l’aprovació inicial,
de què el silenci administratiu passi a ser positiu, perquè creuen que això es positiu de
cara a reforçar els drets dels  ciutadans.  També es corregeix que no es tengui que
aportar documentació que l’Ajuntament ja té per altres tràmits que s’han fet, per tant
s’eviten duplicitats, i el tema de redefinir les clàusules transitòries i disposicions finals,
que diguin que passa amb les ordenances que ja estan en marxa a partir de l’entrada
en vigor d’aquesta.

Sr.  Molina: Agraeix  la  postura  del  PP de  recolzament.  Efectivament  els  períodes
d’al·legacions són precisament per millorar els redactats.

 

Expediente 10754/2016. Designació Festes Locals any 2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

DE: D’ALCALDIA

AL PLE DE LA CORPORACIÓ

PROPOSTA D’ACORD

En relació a l’escrit de la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral
del  Govern de les Illes Balears de data 20 de juny de 2016, registrat  d’entrada en
aquest Ajuntament el dia 29 de juny de 2016, on demanen que es determinin les dues
festes locals d’aquest municipi per a l’any 2017, pel present es proposen els dies 5 i 8
d’agost,  Festivitats  de  Ntra.  Sra.  de  les  Neus,  Patrona,  i  Sant  Ciriac,  Copatró,
respectivament.



 

Eivissa

L’ALCALDE,

(document signat electrònicament al marge)”

Intervencions:

Sr. Molina: És obligació de l’Ajuntament fixar quines són les festes locals per a l’any
2017, i segurament no serà sorpresa per a ningú si l’Ajuntament designa els dies 5 i 8
d’agost.

Sr. Villalonga: Creu que seria interessant que aquest Ajuntament, amb visió de futur,
plantegés efectuar una racionalització de les dates. Demana que facin un plantejament
per a altres anys, per veure com es pot gaudir millor d’aquestes festes, canviant-les per
al primer dissabte d’agost, el primer divendres d’agost o el primer dilluns d’agost.

Sr.  Molina: Suposa  que  és  un  tema  que  hauran  de  debatre  en  Comissió.  El  Sr.
Villalonga el que està proposant és desvincular la festa del dia concret, de manera que
les festes fossin divendres i dilluns, o dissabte i dilluns de forma fixa en comptes de
variable quan depèn d’una data de calendari.

 

Expedient 11204/2016. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits

Favorable Tipus de votació: Nominal

A favor: 12, En contra: 1, Abstencions: 8, Absents: 0



 

A favor Agustín Perea Montiel

Elena López Bonet

Estefanía Torres Sánchez

Gloria Corral Joven

Ildefonso Molina Jiménez

Jose Juan Tur Cardona

Juan José Hinojo Domene

Juan Ribas Ferrer

Maria del Carmen Boned Verdera

Montserrat Garcia Cuenca

Rafael Ruiz González

Vicenta Mengual Lull

En contra Antonio Villalonga Juan

Abstencions Virginia Marí Rennesson

Álex Minchiotti Fábregas

Pablo Garriz Galvan

Lourdes Cardona Ribas

Maria Fajarnés Costa

Jacobo María Varela de Limia Chorda

Juan Flores Jiménez

Joan Tur Ripoll

Absents ---

PROPOSTA  DE  LA  PRIMERA  TINENT  D’ALCALDE  DELEGADA  DE  L’ÀREA
ECONÒMICA  EN  REFERÈNCIA  A  L’EXPEDIENT  DE  RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 7/2016.-

Vista la relació de factures corresponents a exercicis anteriors,  per un import total de
36.746,46 euros, incloses dins l’exp. de reconeixement extrajudicials de crèdits núm.
REC ORD 7/2016, segons es relaciona a continuació: 

NÚM.
FTRA.

DATA NIF PROVEÏDOR/CONCEPTE PROG. ECON. IMPORT



 

28912 31/12/15 A07085806
CA NA NEGRETA SA, desembre 2015 serv.grua 
retirada vehicles via pública 13000 22799 16.019,88

   Total 13000-22799   16.019,88

10811 03/05/11 B16195711
CUENCA SERVICIOS TURÍSTICOS SL, liquidació 
servei estrategic consol.productes turístics 91201 22799 11.438,62

   Total 91201-22799   11.438,62

076/15 30/11/15 B07997539
IURIS ET DE IURE SL, honor.recurs Dornier 
contra acord Ple 27/09/12 92000 22604 9.287,96

   Total 92000-22604   9.287,96

   TOTAL   36.746,46

 

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 36.746,46 €, que corresponen a l’expedient de reconeixement 

NÚM.
FTRA.

DATA NIF PROVEÏDOR/CONCEPTE PROG. ECON. IMPORT

28912 31/12/15 A07085806
CA NA NEGRETA SA, desembre 2015 serv.grua 
retirada vehicles via pública 13000 22799 16.019,88

   Total 13000-22799   16.019,88

10811 03/05/11 B16195711
CUENCA SERVICIOS TURÍSTICOS SL, liquidació 
servei estrategic consol.productes turístics 91201 22799 11.438,62

   Total 91201-22799   11.438,62

076/15 30/11/15 B07997539
IURIS ET DE IURE SL, honor.recurs Dornier 
contra acord Ple 27/09/12 92000 22604 9.287,96

   Total 92000-22604   9.287,96

   TOTAL   36.746,46

 

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



 

recollides en la relació.

Eivissa.

EL TINENT D’ALCALDE DELEGAT,

Ildefonso Molina Jiménez

(Document signat electrònicament al marge)

Intervencions:

Sr. Molina: Es tracta d’autoritzar els pagaments de factures d’anys anteriors, i que han
de ser pagades perquè corresponent a serveis que s’han prestat. En aquest cas són
tres factures, una de la grua municipal que l’empresa que ho gestiona no la va presentar
en termini, una altra té a veure amb un estudi que es va realitzar durant l’any 2011,
relacionat  amb  la  promoció  turística  del  municipi,  i  per  últim,  uns  honoraris  que
quedaven per pagar al despatx d’advocats que va defensar a l’Ajuntament en un recurs,
que va presentar una de les empreses que va concórrer a la licitació de la zona blava.

Sr. Minchiotti: El grup municipal té certes dubtes, sobre la de 11.438 € que es paga a
una empresa per l’encàrrec d’un pla, que a alguns llocs de l’expedient posa que és una
estratègia per consolidar turisme polivalent a Eivissa, en altres parts de l’expedient parla
de complexa turístic polivalent per desestacionalitzar. També dins de l’expedient hi ha
certa  documentació  en la  qual  l’Ajuntament  contínuament  sol·licita  a l’empresa,  per
poder pagar-li,  que justifiqui el  treball  fet. Això es para del 2011 al 2015, si es para
durant aquests anys és perquè existien dubtes, i és tenia que completar l’expedient per
veure si aquest treball que es va fer, quin efecte va tenir, si realment aquest pla val
11.438 €, i al final on ha acabat. I més quant durant aquesta època apareixien notícies
en  els  diaris  de  Cuenca,  sobre  algunes irregularitats  d’aquesta  empresa,  i  la  seua
gerent. A continuació llegeix alguns extractes d’aquestes notícies.

La Sra. Lurdes Costa, Presidenta de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d’Espanya, i ex
Alcaldessa  d’Eivissa,  va  ser  puntualment  informada  sobre  aquestes  presumptes
irregularitats, i no solament no va prendre mesures correctores, sinó que va optar per
protegir  a  l’empresària  fundadora,  nomenant-la  responsable  nacional  de  producte
turístic del grup que presidia.

El grup popular davant aquest cas el que volen plantejar és, com es va contractar a
aquesta senyora?, perquè tot  apunta que es va contractar directament,  amb la qual
cosa, per import tampoc els hi quadre. L’equip de govern la vol pagar i ho porten per
reconeixement extrajudicial que és per a exercicis tancats, per la qual cosa l’únic que es
demana en els informes, és que hi hagi partida pressupostària per tramitar la factura i
diners per pagar-la, i els informes són que no afecta al dia a dia de l’Ajuntament, perquè
aquesta factura encaixa tant en el pressupost com a la Tresoreria, però no els pareix la
manera de fer-ho el més transparent. En aquest punt demanarien a la resta de grups
que retirin aquesta factura d’aquest reconeixement, perquè no volen perjudicar les altres
dues, i es faci un informe econòmic amb més profunditat, si realment aquests diners
varen servir  per  fer  aquest  treball,  si  es va  fer,  i  si  es varen treure  conseqüències
positives, perquè a l’expedient no han trobat cap justificació.

Els hi dona la sensació que estan intentant arreglar i deixar impol·lut, es a dir sense



 

deutes, sense pagament que fer, en tot al dia l’etapa del PSOE, i ho diu perquè ja hi ha
el precedent del Ple anterior, on l’equip de govern va anular un milió i mig d’euros de
diners que es devien a aquest Ajuntament, com a crèdits incobrables que eren del 2001
al 2011.

Demana que portin aquesta factura al proper Ple millor justificada, perquè no tot val en
el reconeixement extrajudicial de deute, a més són molts diners.

Sr. Villalonga: Aquesta factura fa mal olor. Demana una relació dels serveis efectuats
per al disseny i desenvolupament d’una estratègia per a la consolidació de productes
turístics en el municipi. La relació de reunions, amb qui es varen reunir, quant i com. El
pla d’acció i el projecte estratègic. Sol·licita que retirin aquesta factura, i que la portin al
proper Ple, i que s’entregui a l’oposició la documentació del que estan pagant.

Sr. Molina: Sr. Minchiotti això són factures en el caixons, com tantes altres coses quan
el  PP va  governar  que  va  arxivar  tot  allò  que  havien  fet  els  governs  anteriors.  A
continuació repassa el que varen fer amb una sèrie d’expedients i d’altres que es varen
arxivar.

L’Ajuntament,  en l’exercici  de les seues responsabilitats,  encarrega legalment a una
empresa que faci un treball, desconeix el procediment de contractació que es va seguir
en aquell  moment.  Aquesta  empresa realitza  el  treball  i  l’entrega,  a  canvi  del  preu
establert. Arriba el PP el govern i ho paga, per quin motiu? No ni ha cap motiu perquè el
treball està a l’Ajuntament. El que hi havia era la falta de voluntat de pagar coses que
venien d’abans.

Passa  el  temps  i  aquesta  empresa  segueix  reclamant  periòdicament  a  aquesta
Ajuntament que els hi paguin la factura.

A una empresa se la contracta per un determinat treball relacionat amb la promoció
turística  de  l’Ajuntament,  com  a  destinació  turística,  el  fa  i  l’entrega.  Haurien  de
preguntar als regidors de turisme de la legislatura passada, perquè no ho posaren en
marxa aquest  projecte,  igual  tenen alguna raó i  aquesta raó és bona,  però això és
independent de que l’empresa a la qual es va contractar fes el treball i el tengui que
cobrar. Es contracten moltes coses que després no es posen en marxa.

Tenen accés complet a aquest expedient, el podran valorar i fer el seu judici personal,
sobre si els agrada o no aquest estudi. La persona que té que informar sobre aquest
estudi a l’Ajuntament, ha informat que l’estudi es va realitzar, responia al que s’havia
contractat i per tant ha de ser pagat, i això és el que aprovaran avui.

Tot això ho sap el Sr. Minchiotti, perquè ha pagat moltes coses en el Consell. El que no
ha pagat són els convenis que va firmar amb l’Ajuntament. D’aquest milió i mig que es
va anular fa dos Plens, són fins al 2013, i hi  ha moltes coses que com a Conseller
Insular va firmar que pagaria a aquest Ajuntament i no ho va pagar.

No tenen intenció de retirar l’aprovació d’aquesta factura. L’informe i tot l’expedient està
a la seua disposició.

Sr. Minchiotti: Quant un no sap com justificar un tema, suposa que es busca el que
han fet el demés. D’aquest reconeixement extrajudicial dels 11.000 €, té l’expedient i
s’han fet  gestions  durant  el  govern  del  PP.  El  4 d’agost  de 2011 es fa un escrit  a



 

l’empresa en el qual se li diu que, per donar finalitzat el contracte i procedir a la seua
liquidació,  haurà  de  donar-se  compliment  a  l’establert  a  la  clàusula  28,  referent  al
compliment del contracte i la recepció de la prestació. El 9 de setembre de 2011 es
torna a insistir.

Hi ha un pla de consolidació que primer no apareix, que després deu aparèixer però que
a l’expedient  no l’han vist,  i  que sigui com sigui,  segons es desprèn de l’expedient,
pareix  que hi  ha  problemes  per  encaixar  aquest  treball  amb aquest  preu.  No  està
parlant de què la tramitació sigui dolenta, si s’ha fet un encàrrec i es presenta, encara
que sigui un foli paguen 11.000 €. El que li estan dient és que es justifiqui ara aquest
treball, si existeix, perquè a l’expedient l’únic que han vist són uns quants fulls de certa
desestacionalizació que no valen aquest preu.

El que li estan dient que falta un informe econòmic, donada aquesta situació, on es digui
que aquest 11.000 € és el cost de mercat, que es va fer i perquè ha servit aquest pla.

El PP no va parar res, es va passar quatre anys intentant fer això, que es justifiqui millor
aquest  treball.  Diguin que és la seua voluntat  política i  ho pagaran, perquè amb un
reconeixement de deute, mentre no afecti a la gestió ordinària i hi hagi partida i sous és
paga, però el que estan dient és que són 11.000 € i que l’equip de govern ni siquiera
s’ha plantejat com es va contractar això en el seu moment.

Quant als crèdits incobrables del milió i mig que diu que és fins el 2013, però el 98% és
d’etapa socialista.  I  respecte al  convenis s’ho va mirar i  del  milió  i  mig pendent de
l’etapa del Consell hi ha un mínim. En aquest expedient varen netejar el currículum de
l’etapa socialista.

L’Ajuntament no hauria de treballar amb persones que estan sota investigació o sospita.

Tornen a demanar que retirin aquesta factura, que segurament la tendran que acabar
pagant, perquè algú digui que valen aquests papers que ha fet l’empresa, si en comptes
de 11.000 € valen 2.000 € que s’integri la diferència.

Si no la retiren s’abstendran per no perjudicar a les altres dues factures. Vol que consti
en Acta l’oposició del grup municipal Popular al pagament d’aquesta factura, sense una
valoració final  d’aquest  treball  amb aquest  import,  un informe econòmic,  perquè no
creuen que això valgui aquesta quantitat.

Sr. Ribas: La postura de Guanyem serà la de no entrar en el joc de sembrar dubtes,
que és  el  que solen fer  el  PP i  EPIC,  i  com que confien  totalment  en els  serveis
econòmics  d’aquest  Ajuntament,  estan  segurs  que  aquesta  factura  està  totalment
justificat el seu pagament. Creuen en l’obligació que les factures que estan presentades
i justificades com toca s’han de pagar.

Sr. Villalonga: Pregunta al Sr. Ribas si sap el que és el que volen pagar i si s’ha llegit
els informes. Tornar a demanar que retirin aquest punt i el portin al següent Ple. Que
s’estudiï bé perquè no quedi cap tipus de dubte

Si es vota avui, demana que es votin les factures per separat, a les dues altres factures
s’abstendrà i en aquesta votarà en contra.

Sr. Ruiz: No les votaran per separat, és un expedient sencer i el votaran en conjunt.



 

Sr. Molina: Hi ha un informe que diu que el treball encarregat es va realitzar, i per això
es  paga  aquesta  factura.  El  Sr.  Minchiotti  intenta  sembrar  dubtes  sobre  aquesta
empresa. No acaba d’entendre el seu comportament.

El treball està a disposició de qui el vulgui consultar. El Sr. Minchiotti valorarà si li pareix
car o barat, i com a la seua valoració personal la respectarà. El tècnic responsable del
seguiment d’aquest contracte diu que el treball encarregat es va realitzar, i amb això no
té res més a dir.

 

Expedient 11131/2016. Modificació Pressupostària Crèdit Extraordinari

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE DE LA CORPORACIÓ ASSUMPTE: APROVACIÓ
INICIAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM.  MP ORD 10/2016
BAIX  LA  MODALITAT  DE  CRÈDITS  EXTRAORDINARIS  FINANÇATS  AMB  EL
ROMANENT  DE  TRESORERIA  AFECTAT  DINS  DEL  VIGENT  PRESSUPOST
ORDINARI DE LA CORPORACIÓ.

Vista la necessitat de consignar crèdit en l’estat de despeses de l’exercici 2016 per fer
front a l’aportació municipal per import de 335.000,00 € al conveni de col·laboració que
es signarà amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per fer front al cost del nou
emisari de la Platja de Talamanca, i vistos els ingressos efectuats durant l’exercici 2015
afectats a aquest projecte.

Donat que es disposa de romanent de Tresoreria afectat, segons els estats financers i
comptables de la Liquidació de l’exercici anterior.

Vistos els informes emesos per Secretaria i la Intervenció de Fons.

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent:

ACORD:

PRIMER.- Aprovar, amb caràcter inicial, l’expedient de modificació pressupostària núm.
MP ORD 1/2016 baix la modalitat de crèdits extraordinaris finançats amb el romanent
de tresoreria afectat, en el vigent Pressupost Ordinari de la Corporació, que afecta a les
partides de l’estat d’ingressos i despeses, que es detallen a continuació:

ESTAT DE DESPESES:

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT

43200-75000 APORT.CONVENI CAIB EMISARI TALAMANCA 290.169,44



 

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 290.169,44

FINANÇAMENT DE L’EXPEDIENT

87010 ROMANENT TRESORERIA FINANÇAMENT AFECTAT 290.169,44

TOTAL FINANÇAMENT 290.169,44

SEGON.- Exposar al públic l’expedient aprovat durant el termini de 15 dies hàbils des
de  la  publicació  de l’annunci  corresponent  en el  BOIB,  perquè els  interessats  que
assenyala l’article 170.1 del TRLRHL puguin presentar al·lagacions dins aquest termini i
pels motius relacionats en el punt 2 del mateix article.

Si durant el termini indicat no es produeixen al·legacions ni reclamacions, l’aprovació
inicials s’elevarà a definitiva, sense necessitat d’adoptar un nou acord. Es publicarà en
el BOIB el resultat de la modificació pressupostària aprovada definitivament.

Eivissa.

EL TINENT D’ALCALDE DELEGAT DE L’ÀREA ECONÒMICA,

(document signat electrònicament al marge)”

Intervencions:

Sr. Molina: Continuen treballant a l’Ajuntament, i per resoldre un problema que el PP
no va poder resoldre la legislatura passada, que va ser el de l’emissari de Talamanca.
Gracies  a  que  l’equip  de  govern  ha  pogut  resoldre  aquest  problema,  ja  que  a
aconseguit la declaració d’emergència, evitant anys de tramitació, les obres ja estan en
marxa i dins d’uns mesos podran tenir un emissari nou.

Per  a això l’Ajuntament  firmarà  un conveni  amb la Conselleria  d’Hisenda per  dotar
pressupostàriament una part del cost d’aquest emissari, a parts iguals amb el Consell
Insular i amb la Conselleria, que després la Conselleria els retornarà en uns terminis
que estan negociant en aquest moment. Per poder firmar aquest conveni l’Ajuntament
ha de tenir crèdit suficient, i això és el que fan.

Espera que votin a favor d’aquesta modificació de crèdit i estaran molt contents. Tant
de bo ho hagués pogut aconseguir el PP, li consta que aquest tema els va preocupar i
ocupar molt temps a la legislatura passada.

Sra.  Marí: No  té  dret  a  parlar  d’ella,  i  menys  quant  ha manifestat  sempre  el  seu
recolzament a tot el que facin en aquest tema. Prega la que propera vegada baixi el to
de veu, perquè creu que al consens s’hi arriba d’una altra manera no així.

Sr. Villalonga: Tots celebren que, poc a poc, se substitueixi l’emissari. Evidentment si
tots els governs anteriors, tant del PP com del PSOE, haguessin fet tot el possible no
estarien en aquesta situació.



 

Sr. Molina: Encara que no ho han dit suposa que votaran a favor. Tres vegades ha dit
que això li  va ocupar i  preocupar a la  Sra.  Marí,  però no ho varen poder resoldre.
Evidentment és una responsabilitat únicament de la Sra. Marí, sinó del Govern Balear,
de la Conselleria  de Medi  Ambient.  Avui  haurien  d’estar  contents de votar  aquesta
aportació de diners perquè l’emissari es repari, això és l’únic important. Tant de bo tot
haguessin treballat abans, i al final de la vida útil de l’emissari s’hagués canviat fa molt
temps, per sort ara s’està fent.

Sra. Marí: Vol recordar que això es podrà pagar gracies a un romanent dels quatre
anys del PP.

Sr. Molina: El romanent el deixaren els ciutadans d’Eivissa pagant els seus impostos.

 

Expedient 11122/2016. Modificació pressupostària Transferències Crèdit diferent 
àrea de despesa

Favorable Tipus de votació: Nominal

A favor: 20, En contra: 0, Abstencions: 1, Absents: 0



 

 A favor Agustín Perea Montiel

Elena López Bonet

Estefanía Torres Sánchez

Gloria Corral Joven

Ildefonso Molina Jiménez

Jacobo María Varela de Limia Chorda

Joan Tur Ripoll

Jose Juan Tur Cardona

Juan Flores Jiménez

Juan José Hinojo Domene

Juan Ribas Ferrer

Lourdes Cardona Ribas

Maria Fajarnés Costa

Maria del Carmen Boned Verdera

Montserrat Garcia Cuenca

Pablo Garriz Galvan

Rafael Ruiz González

Vicenta Mengual Lull

Virginia Marí Rennesson

Álex Minchiotti Fábregas

En contra ---

Abstencions Antonio Villalonga Juan

Absents ---

PROPOSTA  DEL  TINENT  D’ALCALDE  DELEGAT  DE  L’ÀREA  ECONÒMICA
ASSUMPTE:  EXPEDIENT  DE  MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA NÚM.  12/2016



 

PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT ENTRE PARTIDES DE DIFERENT ÀREA DE
DESPESA  QUE  AFECTA  AL  PRESSUPOST  ORDINARI  VIGENT  DE
L’AJUNTAMENT D’EIVISSA.

Vista  l’existència  de  diverses  despeses  i  projectes  que  no  poden  demorar-se  fins
l’exercici següent, per als quals no existeix, actualment, crèdit pressupostari adequat i
suficient.
Es  proposa  al  Ple  de  la  Corporació  l’adopció  del  següent
ACORD:

PRIMER.- Aprovar  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  núm.  12/2016  per
transferències de crèdit  entre partides de diferent àrea de despesa que afecta a les
partides  del  vigent  Pressupost  Ordinari  de  la  Corporació  que  es  detallen  a
continuació:
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT

APLICACIÓ  DENOMINACIÓ  AUGMENT  DISMINUCIÓ
33403-41000  Aportació  corrent  Patronat  de  Música  66.000,00
16500-22799  Treballs  altres  empreses  enllumenat  66.000,00
TOTAL AUGMENTS I DISMINUCIOSN 66.000,00 66.000,00

SEGON.- Exposar al públic l’expedient aprovat durant el termini de 15 dies hàbils des
de  la  publicació  de  l’anunci  corresponent  al  BOIB,  perquè  els  interessats  que
assenyala  l’article  170.1  del  TRLRHL  puguin  presentar  al·legacions  dins  aquest
termini  i  pels  motius  relacionats  en  el  punt  2  del  mateix  article.
Si durant el termini indicat no es produeixen al·legacions ni reclamacions, l’aprovació
inicial  es  convertirà  en  definitiva,  sense  necessitat  d’adoptar  un  nou  acord.  Es
publicarà  en  el  BOIB  el  resultat  de  la  modificació  pressupostària  aprovada
definitivament.
Eivissa.
EL  TINENT  D’ALCALDE  DELEGAT  DE  L’ÀREA  ECONÒMICA
(Document signat electrònicament al marge)”

Intervencions:

Sr. Molina: Degut a una sèrie de problemes d’anys passats, el Patronat de Música, va
generar un dèficit  que anava llastrant les seues obligacions de cada any. Ara hi ha
capacitat per assumir aquest desfàs dels pressupost, i així es fa de manera que a final
d’aquest any el Patronat faci front a les despeses del 2016, i el pressupost de 2017
correspongui al 2017.

Aquesta quantitat està als voltants de 60.000 €, es dota al Patronat d’aquesta quantitat
per regularitzar aquesta situació.

Sr. Villalonga: No hi ha inconvenient que digui els anys a que corresponen aquestes
obligacions.

Vol fer constar que el fet de què el Patronat precisi una renovació d’Estatuts, i que la



 

Junta Rectora es reuneixi més freqüentment, provoca que els membres del Patronat no
tenguin coneixement del que està succeint en el mateix a nivell real d’un any, encara
que després aprovin els pressupostos.

Sra.  Marí: Ja  saben  que  el  programa  es  nou,  però  pregaria  que  a  la  pròxima
convocatòria, si és possible, que aparegui el partit que les ha presentat.

Sr. Ruiz: Gracies per l’aclariment i ho intentaran millorar.

 

Moció amb proposta d'acord EPIC - Reglament d'honors

Desfavorable Tipus de votació: Nominal

A favor: 1, En contra: 20, Abstencions: 0, Absents: 0

 A favor Antonio Villalonga Juan



 

En contra Agustín Perea Montiel

Elena López Bonet

Estefanía Torres Sánchez

Gloria Corral Joven

Ildefonso Molina Jiménez

Jacobo María Varela de Limia Chorda

Joan Tur Ripoll

Jose Juan Tur Cardona

Juan Flores Jiménez

Juan José Hinojo Domene

Juan Ribas Ferrer

Lourdes Cardona Ribas

Maria Fajarnés Costa

Maria del Carmen Boned Verdera

Montserrat Garcia Cuenca

Pablo Garriz Galvan

Rafael Ruiz González

Vicenta Mengual Lull

Virginia Marí Rennesson

Álex Minchiotti Fábregas

Abstencions ---

Absents ---

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

 

En la actualidad, el Ayuntamiento de Eivissa, conforme al Reglamento para la
concesión de honores y distinciones, puede efectuar los siguientes reconocimientos:
 

• Títol de Fill/a Il.lustre de la Ciutat
• Títol de Fill/a Adoptiu/va de la Ciutat
• Medalla d’Or de la Ciutat d’Eivissa
• Dedicació/Denominació de carrers, places i edificis públics, així com paratges i
espais urbans
• Firma en el Llibre d’Honor de la Ciutat
• Menció Honorífica Especial

Estos reconocimientos no contemplan la posibilidad de distinguir a particulares,
empresas y/o colectivos que, habiéndose distinguido en su actividad de forma meritoria
para  la  ciudadanía  de  este  municipio,  no  cumplen  los  requisitos  requeridos  en  el
artículo 7º del citado reglamento,  en el que se determina quienes pueden recibir  la
medalla de oro de la ciudad, artículo del tenor literal siguiente: “La Medalla de la Ciutat
d’Eivissa  és  una  condecoració  municipal  creada  per  premiar  o  reconèixer  mèrits
extraordinaris que concorrin en persones, entitats o corporacions, tant locals, nacionals
com estrangeres, per haver prestat serveis o dispensat honors o beneficis culturals o
socials a la ciutat d’Eivissa”.

Como podemos ver,  quedan excluidas particulares,  empresas o servicios  en
ámbitos tan importantes como el educativo, el económico, el deportivo o el turístico,
entre otros. Así mismo, no se tiene en cuenta colectivos de personas que no están
organizadas como entidades pero que se han creado como movimientos ciudadanos
con importantes logros para la ciudadanía.

Consideramos  fundamental  que  este  Ayuntamiento  reconozca,  en  su  justa
medida, a aquellas personas, colectivos, organizaciones, etc, que aunque no concurran
en los méritos para la obtención de la medalla de oro, precisan de un reconocimiento al
mérito ciudadano.

Así  mismo,  es fundamental  efectuar una revisión de dicho reglamento,  para
adaptarlo a las nuevas circunstancias y casuísticas.

Es por lo que se

SOLICITA

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

PROPUESTAS DE ACUERDO

1. Efectuar en el plazo máximo de seis meses, una revisión del Reglamento para la



 

concesión de honores y distinciones, que contemple entre otras cuestiones:

a. La creación del reconocimiento al Mérito Ciudadano, destinada a aquellas
personas,  colectivos,  entidades,  empresas,  etc,  que sin  merecer  otro
honor, deben ser reconocidas y distinguidas por esta corporación.

b. La retirada de distinciones otorgadas por esta Corporación.

Eivissa, a 27 de Julio de 2016

Antonio Villalonga Juan

Intervencions:

Sr. Villalonga: Fa un any ja va presentar una proposta molt pareguda a aquesta, per
revisar  el  Reglament  per  a  la  concessió  d’honors  i  distincions  per,  entre  altres
qüestions, crear el reconeixement al mèrit ciutadà, i que es contempli que l’Ajuntament
pugui retirar distincions que hagi atorgat.

Sr. Varela de Limia: Agraeixen al Sr. Villalonga que plasmi en aquesta moció el que ha
vengut dient el PP a les diferents comissions. Fa un any el Sr. Minchiotti a la comissió
va suggerir una modificació d’aquest reglament amb el vist-i-plau de l’equip de govern.

En referència als punts que presenta el Sr. Villalonga, en el primer punt estan d’acord,
en el segon no tant. El agradaria que es redactés amb més precisió el tema de treure
les distincions atorgades,  perquè creuen que per  treure una distinció ha de passar
alguna cosa molt greu. Demanen si la pot definir un poc més, i en funció d’això votaran
en contra o a favor del segon punt.

Sr. Molina: Va presentar la mateixa moció el 24 de setembre de 2015. Efectivament no
s’ha fet la revisió del reglament perquè no és una prioritat de l’equip de govern. Hi ha
moltes coses que s’han de revisar. És més important revisar determinades ordenances,
que haurien d’estar revisant, perquè s’han d’actualitzar, perquè hi ha situacions que
s’han de contemplar, i que s’està estirant al màxim la capacitat de molts departaments
per  anant  actualitzant  coses,  i  dins  de  l’esquema  de  prioritats  la  revisió  d’aquest
reglament no està dalt, i això és una decisió de l’equip de govern. Segur que es podria
millorar el reglament, no de la forma que diu el Sr. Villalonga, perquè el tema de crear
premis de primera i de segona no els agrada, perquè en el punt 12.2 del reglament ja
existeix  la  menció honorifica especial,  que ve a ser  el  que diu la  moció,  i  aquesta
distinció no s’ha atorgat mai. Aquesta modificació possiblement es farà però quan sigui
oportú.

Sr. Villalonga: La retirada d’una distinció és el que té que recollir el reglament, que es
retiri per una qüestió o per una altra es reflectirà a l’articulat, l’únic que indica és que
s’ha d’incorporar aquesta opció que actualment el reglament no té.

El Sr. Molina parla de dues categories de reconeixements, és que cadascú ha de tenir
el que es mereix, no és el màxim o res, hi té que haver nivells intermedis. Tal i com està
ara articulat hi ha coses que no són correctes.

Si no és una prioritat de l’equip de govern, els hi demanaria que d’aquí endavant se



 

cenyeixin al que hi ha.

Sr.  Varela  de Limia: Demana si  es  pot  votar  per  separat,  perquè entenen que la
retirada de distincions atorgades que serà una cosa molt puntual i que esperen que no
passi mai. No entenen que el Sr. Molina digui que no és prioritari, ja que una cosa tan
especial com és entregar una medalla, tots els anys tenguin problemes per entregar-les
i no hi ha unanimitat, i això és perquè la revisió del reglament s’ha de fer. Creuen que
revisar un reglament com aquest no requereix un excessiu treball.

Sr. Molina: Entén que és important, perquè és el dia de la festa més polida de la ciutat,
és el dia en el que es reconeixen a les persones o les entitats que han fet coses per la
ciutat, que han posat el nom d’Eivissa en el mapa, que han fet el bé per als ciutadans,
que han pres decisions correctes en el passat. És el dia més polit i no hauria de tenir
aquests tipus de disputes.

Respecte a la retirada dels honors, creu que aquesta sala és sobirana, en un moment
donat, per prendre decisions, va més enllà del que està escrit en un reglament concret.
Com diu el Sr. Varela, tant de bo no passi mai però si s’hagués de fer, està segur que
tots  els  que  estiguin  en  aquesta  sala  estaran  d’acord,  perquè  serà  alguna  cosa
indiscutible.

 

Moció amb proposta d'acord aparcaments

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT
D'EIVISSA SOBRE PROPOSTA D'ACORD PER ELABORAR UN ESTUDI SOBRE LA

DEMANDA I L'OFERTA D'APARCAMENTS EN ELS BARRIS DE LA CIUTAT
D'EIVISSA, AMB CARÀCTER PREVI A QUALSEVOL ACTUACIÓ EN MATÈRIA DE

MOBILITAT I TRÀNSIT

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'actual equip de Govern ha presentat recentment un estudi que té per objecte l'anàlisi
de les alternatives de reordenació del trànsit necessàries per aconseguir els objectius
-segons s'asegura- de millorar la seguretat vial, descongestionar les principals vies del
municipi i reduir l'emissió de gasos d'efecte contaminant. De la mateixa manera, el Pla
de  Mobilitat  Urbana Sostenible  (PMUS)  d’Eivissa  2007-2010  estableixia  també una
sèrie d'actuacions en matèria de planificació i gestió de la mobilitat en vehicle privat per
aconseguir els mateixos objectius descrits anteriorment.



 

Tots dos estudis -l'anterior del Gabinet GAUDI, SL i l'actual de CINESI Consultoria de
Transport- patien de la manca d'una anàlisi de la situació actual de l'aparcament en el
municipi que fes possible el diagnòstic pertinent i la descripció de les actuacions de
futur previstes per minimitzar el problema.

L'ocupació de la calçada per part del vehicle privat és una constant en la majoria de
ciutats. És cert que, amb aquesta ocupació, es redueix la disponibilitat d'espai públic
per als veïns i, sobretot, s'impedeix que aquests puguin desenvolupar amb plenitud les
activitats que els són pròpies com l'estada, el desplaçament i les relacions socials. No
obstant això, aquesta ocupació revela també la persistència d'un problema real: trobar
el lloc adequat per estacionar el vehicle privat. I negar aquesta evidència per part dels
gestors públics resulta una ingenuïtat.

Per aquest motiu, la satisfacció de les necessitats d'aparcament ha de ser un objectiu
primordial  dins de les polítiques de mobilitat  i  espai  públic.  Amb això es pot  donar
resposta  a  les  demandes  existents  i  a  més  evitar  les  infraccions  que  afecten
negativament tant a la mobilitat de vehicles i persones com a la seguretat viària, a part
de la  intrusió  visual  que suposa la  presència  indiscriminada de vehicles privats  en
l'espai  públic.  Tots  compartim que l'estacionament  en calçada ha de ser  el  menys
prioritari dels usos del viari: l'espai en superfície destinat a l'estacionament ha d'estar
supeditat  a les necessitats dels altres usos: equipaments, vianants, transport públic,
etc.

No obstant això, també es fa necessari desenvolupar una política d'estacionament que
permeti  regular  l'oferta  de  places  per  als  diferents  col·lectius,  dirigint  l'oferta  de
pàrquings per a ser utilitzada pels diferents usuaris: els residents, els usuaris de curta
durada  (rotació)  i  els  usuaris  obligats  (treball).  Per  aportar  una  dada més,  segons
diversos estudis, cada plaça genera uns beneficis sobre l'economia del seu entorn més
immediat d'uns 35 o 40 euros al dia per als comerços dels voltants.

Exemples com les regulacions d'estacionament que s'han dut a terme en ciutats com
Madrid, Santander, Barcelona o Sant Sebastià entre moltes altres, han fet possible un
alt grau de segregació de l'oferta que ha aconseguit adaptar-se a les necessitats dels
diferents usuaris preservant la qualitat de vida dels residents i oferint un ús òptim i
racional de l'espai públic urbà. Altres bones pràctiques associades a l'estacionament
han estat el desenvolupament de plans d'aparcaments de dissuasió lligats al transport
públic a Sant Sebastià, o tarificacions especials per als vehicles menys contaminants
(motos, elèctrics, etc.).

Tots els objectius que fan possible una regulació del trànsit i la mobilitat més sostenible
han de partir d'un coneixement detallat de la situació actual sobre la demanda i oferta
d'aparcaments a la ciutat, el que ens permetrà establir una estratègia d'aparcaments i
una proposta de xarxes d'aparcament alternatives, i farà possible o no l'eliminació de
places existents en determinades zones.

Qualsevol  mesura per  optimitzar  la  mobilitat  i  el  trànsit  a  la  nostra ciutat  hauria de
contemplar al mateix temps com fer front a la demanda d'aparcaments, tant de rotació
(visitants de curt període) com de residents, turistes i treballadors en tots els barris de
la ciutat i la compensació de la possible eliminació de places existents, definint una
xarxa d'infraestructures d'aparcament que permeti racionalitzar l'ús del vehicle privat.

Per poder gestionar l'estacionament a la ciutat i, per extensió, la mobilitat, cal conèixer



 

les necessitats, usos i mancances de places d'estacionament. Per tant, aquest estudi
hauria de permetre conèixer, en primer lloc, l'oferta total d'estacionament disponible a
les  diferents  unitats  zones,  no  només  públics  sinó  també  privats,  i  la  necessitat
d'ampliació o reducció d'aquesta oferta. En segon lloc, faria possible definir la demanda
d'aparcament  en  les  diferents  zones  de  la  ciutat  tant  de  caràcter  residencial  com
rotacional. Això ens permetrà estructurar els aparcaments de residents i de rotació en
funció de les dades d'oferta i demanda tenint en compte criteris i objectius de mobilitat
sostenible i la planificació dels barris.

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

ACORD

El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda elaborar un estudi sobre la demanda i l'oferta
d'aparcaments  -tant  públics  com  privats-  en  els  barris  de  la  ciutat  d'Eivissa,  amb
caràcter previ a qualsevol actuació en matèria de mobilitat i trànsit, amb l'objectiu de
realitzar una correcta regulació d'estacionaments -adaptant-se a les necessitats dels
diferents usuaris-  i  el  desenvolupament d'un pla d'aparcaments dissuasoris lligats al
transport públic.

Eivissa, a 27 de juliol de 2016

Sgt. Virginia Marí Rennesson
Portaveu del Grup Municipal Popular

Ajuntament de Eivissa

Intervencions:

Sr. Garriz: En aquesta ocasió present una proposta d’acord per elaborar un estudi i
inventari sobre la demanda i l’oferta d’aparcaments en els barris de la ciutat d’Eivissa,
amb caràcter previ a qualsevol actuació en matèria de mobilitat i trànsit. Entenen que
és d’oportunitat per les circumstàncies i pels treballs que s’estan fent, seria important
treballar en aquest aspecte. A continuació llegeix la moció.

Sr. Hinojo: Aquesta moció fa un anàlisis prou profund de diverses problemàtiques, i
encara que estiguin d’acord amb una part de la diagnosi, en el tema de què és difícil
trobar  aparcament  a  les  zones  cèntriques  i  en  què  s’hauria  de  fer  una  xarxa
d’aparcaments dissuasius, i ja estan treballant en aquests termes. El que no troben
necessari  és fer un estudi,  perquè per una banda, respecte a la rotació, l’estudi de
places i la delimitació dels aparcaments, a més de l’oferta i la demanda a les zones
més conflictives de la ciutat, en tot això ja porten unes quantes dècades treballant a
través l’ORA. Amb l’ORA ja es tenen delimitades les places, saben quantes són i la
durada dels aparcaments. Quant al tema de la rotació tenen la possibilitat d’aplicar-la,
de la qual cosa sí podrien parlar però que no és necessari fer un estudi.

Respecte als pàrquings dissuasius, ja hi estant treballant tot lligat en el nou canvi de
direccions,  amb l’ampliació de l’aparcament d’es Gorg,  una ampliació de les places
d’aparcament  de  la  zona  del  pàrquing  dels  multicines,  etc.,  a  més  de  què  estan
treballant constantment amb la policial i els nostres tècnics. Un estudi com el que varen
encarregar a GAUDI o a CINESI, ho varen fer perquè els recursos municipals i  els
nostres treballadors no donaven a l’abast, amb tota la feina que tenen a sobre, per



 

poder fer aquests anàlisis, però ara amb la policia, amb l’ORA i els tècnics municipals,
tenen prou per fer un anàlisis de les necessitats d’aparcament.

Per altra banda, li agradaria destacar que també estan estudiant, des del pàrquing d’es
Gorg fins al centre de la ciutat una línia d’autobús, i creu que és aquí on està la solució,
a més del carril bici de l’Avda. Sant Jordi que és, a la cap i a la fi, la reducció al mínim
de l’ús del cotxe privat, que és així com s’acabarien els problemes d’aparcament. Per
tot això no votaran a favor, perquè consideren que no és necessari l’elaboració d’aquest
estudi.

Sr. Garriz: Creu que és una pena perquè es perd una oportunitat, perquè creu que tots
són  conscients  que la  mobilitat  genera  un  problema per  a  la  ciutadania,  i  podrien
aconseguir  que deixés  de  ser  un problema perquè fos  un element  potenciador  de
l’activitat de la pròpia ciutadania. Els ha cridat molt l’atenció que quant s’ha presentat
aquest  estudi  de  mobilitat,  no  parla  de l’estacionament  i  això  incideix  en  elements
fonamentals,  com és  l’ordenació  de  l’entorn  urbà.  Parlar  del  coneixement  d’aquest
fenomen simplement perquè tenen les dades de l’ORA és molt limitat, perquè només
està tenint en compte les dades que s’aporten des de l’estacionament regulat, però no
els estacionaments que no estan regulats ni els estacionaments privats.

Quantes places per a persones amb discapacitat hi ha? Aquestes places responen a
les necessitats reals de població que té aquest tipus de dificultat?

De fet el pla de mobilitat estableix en un dels seus punts que, “els resultats obtinguts en
aquest estudi, parteixen de l’estimació de les característiques de la mobilitat de l’època
estival, a partir d’una hipòtesis que modifica la situació de l’hora punta a l’hivern”, es a
dir, que aquí s’ha analitzat l’hora punta d’aquest hivern, es fa una extrapolació a l’hora
punt d’estiu, sense tenir en compte que aquest any passaran quasi sis milions i mig de
passatgers per l’aeroport, i per port dos milions dos-cents mil passatgers, per tant, hi ha
una sèrie d’elements que són tan estacionals que a Eivissa no es pot utilitzar un model
d’una ciutat estàndard perquè no és una ciutat estàndard.

Segueix l’informe, “per tal de garantir una millor fiabilitat dels resultats, es recomana la
presa  de  dades  en  època  d’estiu  a  l’objecte  de  determinar  amb  exactitud,  les
característiques de l’hora punt d’estiu.”, es a dir, segons l’informe i aquest estudi que
s’ha fet per part de l’Ajuntament, estan plantejant un pla de mobilitat que, en la seua
recomanació fonamental, està que facin una toma de dades real no hipotètica de quin
és el comportament del trànsit,  i  no obstant estan plantejant canvi de carrers sense
valorar tots aquests objectius.

Creuen que, en aquest cas concret, s’està perdent una oportunitat perquè si parlen de
mobilitat,  parlen  de  plans  i  d’ordenació  de  l’urbanisme,  tenguin  en  compte  totes
aquestes dimensions.

Volen prendre decisions sobre un diagnòstic que està esbiaixat, perquè les dades de
l’ORA i les d’aforament estan restringits a un moment puntual de l’any, que és anecdòtic
respecte  a  la  realitat  de  la  problemàtica,  que  són  quatre  mesos  a  l’any  de  gran
intensitat. No estan tenint en compte l’evolució de la població, i tampoc l’evolució de la
població  rotacional,  tampoc tenen en compte  ni  analitzen,  els  fluixes  d’itineraris,  la
flexibilitat per persones amb discapacitat.

Per últim, destacar que els pareix una pena que no aprofitin les diferents fonts d’anàlisis
per tenir una imatge més real del fenomen, perquè si l’equip de govern analitza les
dades una manera més global, al final amb les seues decisions podran oferir una millor



 

situació per als ciutadans, que en el fons és el que persegueixen tots els que estan
aquí.

Sr. Hinojo: Respecte al tema dels discapacitats, per ara s’estan atenent a la normativa,
que diu que hi ha d’haver mínim un 10% d’aparcaments per discapacitats, i per altra
banda, gracies al programa del SOIB amb els treballadors que s’han incorporat, han
estat estudiant el nombre de places d’aparcament i continuaran estudiant amb serveis
socials si és el que correspon, per tant aquesta feina ja s’està fent.

Quant al nombre d’aparcaments, no només tenen les dades de l’ORA sinó també les
del PGOU, on es contemplen el nombre de pàrquings.

És cert que l’estudi recomana que continuïn amb la presa de dades de l’estiu. Aquí vol
destacar  dues coses,  per  una banda,  estan negociant  amb l’empresa el  tema dels
preus per continuar fent aquest estudi. I per altra banda es va valorar, tant per part del
servei de trànsit de la policia local com per part de la pròpia empresa, que els canvis
que hi ha de l’hivern a l’estiu, són més aviat quantitatius que qualitatius, els itineraris no
canvien canvia el nombre i la freqüència de cotxes.

El Sr. Garriz ha parlat d’un escenari hipotètic, és veritat que és hipotètic perquè no ha
estat contrastat, però parteixen d’una simulació prou sòlida amb dades.

Vol di que aquest any o el vinent ja han de redactar un nou Pla de Mobilitat, perquè
tenia com a any de termini el 2010 i la legislació balear diu que s’ha de renovar cada
vuit anys, i per tant podrien tenir en compte totes aquestes consideracions i tot aquest
anàlisis,  que és molt  interessant.  El  que no veu clar  és que hagin d’encarregar un
estudi per aparcaments. No tendrien cap problema en votar a favor si eliminen aquesta
part.

Sr. Garriz: Gracies per valorar l’esforç que fan des del grup Popular. Entén que treuen
“caràcter previ”, i sí és un document o un estudi que es consideri per a la sustentació
dels  anàlisis  que es puguin fer  en matèria d’aparcament i  mobilitat.  Així hi  estarien
d’acord?

Sr. Villalonga: Demana que també l’incloguin en el que ha comentat el Sr. Hinojo, i que
es realitzi una revisió del Pla de Mobilitat, que el seu grup ja ho va proposar fa uns
mesos.

 



 

Moció amb proposta d'acord para instar equipo de Govern a rectificar sobre PERI
ses Figueretes

Desfavorable Tipus de votació: Nominal

A favor: 8, En contra: 12, Abstencions: 1, Absents: 0

 A favor Jacobo María Varela de Limia Chorda

Joan Tur Ripoll

Juan Flores Jiménez

Lourdes Cardona Ribas

Maria Fajarnés Costa

Pablo Garriz Galvan

Virginia Marí Rennesson

Álex Minchiotti Fábregas

En contra Agustín Perea Montiel

Elena López Bonet

Estefanía Torres Sánchez

Gloria Corral Joven

Ildefonso Molina Jiménez

Jose Juan Tur Cardona

Juan José Hinojo Domene

Juan Ribas Ferrer

Maria del Carmen Boned Verdera

Montserrat Garcia Cuenca

Rafael Ruiz González

Vicenta Mengual Lull



 

Abstencions Antonio Villalonga Juan

Absents ---

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT
D'EIVISSA SOBRE PROPOSTA D'ACORD PER INSTAR L'EQUIP DE GOVERN A

MODIFICAR LA SEVA VOTACIÓ EN CONTRA DE LA APROVACIÓ D'UN PLA
ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE SES FIGUERETES PER RECUPERAR I

REVITALIZAR EL BARRI

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 

El passat 30 de juny,  el  Ple de l'Ajuntament d'Eivissa va rebutjar, amb els  vots en
contra dels dos grups polítics que integren l'actual equip de Govern (PSOE-Guanyem)
una moció del grup municipal Popular, la part resolutiva es reprodueix a continuació:

“   ACORDS

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

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

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

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

Al marge de les explicacions que va oferir la responsable de l'àrea d'Urbanisme i les
afirmacions es troben contingudes en l'acta de ple que serà ratificada en el ple de 2
d'agost, el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Eivissa, Sr. Molina, realitzava la 



 

següent afirmació en un article d'opinió publicat el dia 8 de juliol sota el títol de 'de
dilluns a dijous. Així sí que no ':

"Li sembla seriós que vostès (els regidors del Partit Popular) presentin un DILLUNS al
registre de l'Ajuntament una proposta que pugui condicionar el desenvolupament del
pressupost municipal i el funcionament de la casa, i que pretenguin aprovar-la al ple del
següent DIJOUS sense un treball de consens previ? Li parlo de coses com els plans
d'infraestructures de sanejament, el pla especial per Figueretes, i moltes més ".
El  grup  municipal  Popular  continua  insistint  en  la  necessitat  d'adoptar  solucions
urbanístiques per al barri de ses Figueretes i de posar en marxa un ambiciós projecte
per a la recuperació d'uns dels barris més antics i emblemàtics de la ciutat.
I, com que a jutjar per les paraules del Sr. Molina, el vot en contra de l'equip de Govern
va estar condicionat per haver disposat només de dilluns  a dijous per prendre una
decisió en sentit positiu, aquest grup polític torna a plantejar la necessitat d'aprovar un
pla d'actuacions per al barri de ses Figueretes que tinguin com a objectiu principal la
reestructuració  del  barri  per  a  la  revitalització  del  su  teixit,  incloent  millores  en els
condiciones dels habitatges, la rehabilitació d'edificis restaurats, la descongestió del sòl
urbà,  la  creació  de  dotacions  urbanístiques  ,  la  millora  dels  equipaments  i  el
sanejament dels carrers i la millora de la circulació i serveis públics.
Per tot això, el Grup Municipal Popular proposa al Ple l'adopció del següent 

ACORD

El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda l'aprovació de la moció presentada pel grup
municipal Popular el passat dia 30 de juny, la part resolutiva de la qual es dóna per
reproduïda en el exponendo d'aquesta moció, una vegada que l'equip de Govern ha
disposat de tot el mes de juliol per replantejar-se el sentit del seu vot.

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

Portaveu del Grup Municipal Popular
Ajuntament de Eivissa”

Intervencions:

Sra.  Cardona: Reiteren  la  moció  que  varen  presentar  el  mes  de  juny,  perquè
consideren  que és  prou necessari  i  important  per  a  aquests  vesins,  que ho  estan
reclamant contínuament, fer actuacions en aquest barri. La intenció del grup Popular és
aconseguir el compromís de l’equip de govern, perquè consideren que s’hi pot fer feina
sense haver d’esperar dos anys, com es va dir en el mes de juny. És veritat que fer un
pla integral porta molta de feina i molt de temps i que s’ha de disposar de pressupost,
que segurament ara mateix no està pressupostat, però també li agradaria, i sempre a
modo constructiu, convidar-los a què es posin en contacte amb l’Institut d’Innovació
Empresarial del Govern de les Illes Balears, que estan realitzant una sèrie de plans que
ajuden a revitalitzar tots aquests barris. Uns plans que han donat els seus fruit i que, en
qüestió de set a vuit mesos ja es noten. Aquests plans són gratuïts, la inversió que es
fa és molt petita i a més també es poden aprofitar de totes les ajudes que venen, tant
del Ministeri de Foment com del Economia i Competitivitat.

Li agradaria que analitzessin aquest tema i es posessin en contacte per treballar amb
això, sobretot perquè són plans d’actuació que es desenvolupen en temporada baixa, a



 

l’hivern, i que es puguin començar a aplicar, almenys algun d’ells la temporada que ve.

Sra. López: Estan tots d’acord en quant al fons. En juny ja varen parlar de què el barri
de ses Figueretes necessita d’una actuació, com altres barris, i l’equip de govern de
govern ja està treballant amb aquestes millores. En quant a la forma no estan d’acord,
perquè  no  creuen  que  un  PERI  sigui  la  forma  de  fer-ho,  i  aquí  és  on  està  la
discrepància. Agraeix el tarannà, però dins d’aquest tarannà positiu la resposta segueix
sent la mateixa, perquè és una decisió política.

La Sra. Cardona parla d’innovació, i ahir precisament varen rebre la visita del Conseller
d’Industria i Comerç i, entre altre temes, s’està parlant de dinamització del comerç, per
tant estan en aquesta línia de feina, però vol que quedi clar que no estan en contra de
fer reformes a ses Figueretes. El seu vot segueix sent negatiu.

Sra. Cardona: Creu que són propostes constructives que el barri de ses Figueretes
agrairia, i  que ho estan reclamant contínuament. Una cosa és la forma que li vulgui
donar l’equip de govern, però s’han d’anar fent actuacions que són positives, que no
costen res i que es poden fer en qüestió de dos mesos, creu que s’hauria de treballar
en  aquesta  línia  perquè està  a  l’abast  de  tots  gratuïtament,  no  compromet  res  de
pressupost, i els resultats econòmics que es donarien a la zona són molt importants,
per la qual cosa no entén que no es recolzi aquesta proposta.

Sra. López: L’equip de govern està actuant directament. A la proposta d’acord diuen
“una vegada que l’equip de govern ha disposat de tot el mes de juliol per replantejar-se
el sentit del seu vot.”. No s’han de replantejar res el mes de juliol. Aquest mes de juliol
han treballat en el barri de ses Figueretes i en altres barris.

 

Moció amb proposta d'acord MUIB

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT
D'EIVISSA SOBRE PROPOSTA D'ACORD PER REVISAR, MILLORAR,
ACTUALITZAR I COMPLETAR LES DADES DE L'ARXIU DIGITAL DEL

PLANEJAMENT DEL MUNICIPI D'EIVISSA EN EL MUIB COM MESURA DE
TRANSPARÈNCIA I DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El  Mapa  Urbanístic  de  les  Illes  Balears  (MUIB)  consisteix  en  la  recopilació,
harmonització, digitalització i difusió telemàtica del planejament urbanístic de tots els



 

municipis de les Illes Balears. Va ser desenvolupat per l'anterior Govern de les Illes
Balears per mitjà de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori i dirigit per la
Direcció General d'Ordenació del Territori i el Servei d'Informació Territorial de les Illes
Balears (SITIBSA) emprant la plataforma de la Infraestructura de Dades Espacials de
les Illes Balears (IDEIB) i dins el marc de la Llei 2/2014 d'ordenació i ús del sòl.

La informació publicada al MUIB té caràcter informatiu, per tant, no supleix la necessitat
de  consultar  la  normativa  urbanística  a  l'organisme  competent.
No obstant això, el MUIB és una eina bàsica amb la qual l'Administració pot realitzar les
seves  funcions  d'una  manera  més  eficient  i  adequada  (consultes,  concessió  de
permisos, gestió, avaluació de les necessitats de creixement urbanístic, creació de nou
planejament territorial i municipal, etc.).

El MUIB es fonamenta en un potent Sistema d'Informació Geogràfica que mostra sobre
diferents cartografies les diferents zonificacions urbanístiques amb la seva normativa
(altura  màxima en plantes,  edificabilitat  màxima del  solar,  etc.).  Això ha suposat  la
creació d'una àmplia base de dades amb les dades geogràfiques i les urbanístiques,
així com la recopilació i digitalització dels plànols d'ordenació municipi per municipi.
Tota aquesta informació es serveix a Internet a través d'un portal on podem trobar un
visualitzador de mapes.

En el nostre cas, les dades de l'arxiu digital del planetjament del municipo d'Eivissa
pateixen de gravíssimes mancances i errors d'actualització. Així, continua penjat a la
planimetria el Pla General d'Ordenació Urbana de 2009, que ja no és una referència
vàlida després de la seva anul·lació. Igulamente només figuren algunes modificacions
puntuals i algunes sentències judicials, quan haurien d'incloure totes. Podríem arribar a
concloure fins i tot que la nostra ciutat és la que menor quantitat d'informació té penjada
al MUIB de tots els municipis de les Balears.

La informació urbanística no sols és una eina clau perquè els poders públics puguin
poder  prendre  decisions  i  dur  a  terme  polítiques  de  forma  eficient  en  matèria
d'habitatge, infraestructures de transports o medi ambient, sinò que també és important
posar aquesta informació a l'abast dels ciutadans, ja que sovint l'urbanisme és vist com
una activitat opaca i  de gran complexitat tècnica. En aquest sentit,  el MUIB posa a
l'abast de qualsevol ciutadà la informació urbanística.

Des de fa dècades, la legislació i els poders públics han intentat fomentar la participació
ciutadana  en  la  presa  de  decisions  urbanístiques,  però  la  falta  d'un  accés  fàcil  i
assequible a la informació ha fet que aquesta participació sigui en molts casos mínima.
La manca d'una informació real, completa i actualitzada sobre el nostre municipi en el
Mapa Urbanístic de les Illes Balears (MUIB) a Internet suposa disminuir el coneixement
de la realitat urbanística per part dels ciutadans, sense oblidar a aquells professionals i
empreses  que poden accedir  de  forma ràpida  i  eficient  a  la  informació  urbanística
(arquitectura, l'medi ambient, la construcció, etc.) mitjançant aquesta eina.

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

ACORD

El  Ple  de  l'Ajuntament  d'Eivissa  acorda revisar,  millorar,  actualitzar  i  completar  les
dades de l'arxiu digital del planetjament del municipi d'Eivissa en el Mapa Urbanístic de
les Illes Balears com a mesura per fomentar la transparència i la participació ciutadana



 

en la presa de decisions urbanístiques.

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

Portaveu del Grup Municipal Popular
Ajuntament de Eivissa

Intervencions:

Sr. Tur Ripoll: En aquesta moció demanen que s’ampliï, es modifiqui i es pengi a la
pàgina del MUIB tota la documentació referent a l’urbanisme de la ciutat d’Eivissa. És
de  caràcter  informatiu,  per  tant,  no  supleix  la  necessitat  de  consultar  la  normativa
urbanística a l’organisme competent. No obstant això, el MUIB és una eina bàsica amb
la  qual  l’Administració  pot  realitzar  les  seves  funcions  d’una manera més eficient  i
adequada, com consultes, concessió de permisos, gestió, avaluació de les necessitats
de creixement urbanístic, creació de nou planejament territorial i municipal, etc.

És  una  eina  que  va  crear  el  govern  anterior  i  que  serveis  per  dona  una  major
transparència al que és l’urbanisme i els plans d’ordenació.

El grup popular ja tenia previst plantejar aquesta moció, i varen consultar la pàgina del
MUIB, i només hi havia el PGOU, avui de matí han entrat a la pàgina i ha vist que han
penjat el PGOU de 1987-2005, i la sentència del Suprem derogant el PGOU de 2009.
De totes formes creuen que igualment l’equip de govern votarà a favor aquesta moció,
ja que som el municipi que menys informació urbanística té a aquesta pàgina, i així
passin a ser  un Ajuntament  més obert  quant  a tot  els  planejaments,  la  planimetria
urbana de tot el municipi, i dades tant mediambientals com de construcció perquè es
puguin consultar.

Sra. López: Votaran que sí. Quant a que està penjat tot lo nou del 2015, s’ha penjat els
darrers dies, però si ho miren veuran que és el mateix planejament que el del 1987,
perquè ara està en vigor el planejament de 1987 i l’aprovació inicial del 2016.

Ja varen enviat tot el planejament, no només a la Direcció General d’Ordenació del
Territori, sinó a altres organismes però que encara no està penjada. No són el municipi
que menys informació té. En temes de transparència,  qualsevol persona que vulgui
consultar alguna cosa pot accedir a la web de l’Ajuntament, on estan penjats tots els
documents, el PGOU de 1987, el del 2016, modificacions puntuals i tot el que acaba
amb aprovació definitiva. Si algú no ho vol consultar a la web pot anar al departament
d’urbanisme a consultar-ho en paper.

Sr. Tur Ripoll: La moció la presentaven perquè no estava fet, i ara ja està fet millor.
Aquesta és una pàgina molt  potent  del  territori  de les Illes Balears,  creuen que és
fonamental que hi estiguin amb tota la documentació. Evidentment que hi pot haver
alguna persona que vulgui consultar qualsevol document en paper, però es tracta de
posar-ho  digitalment  per  evitar  que  la  gent  s’hagi  de  desplaçar,  i  col·lapsar  als
funcionaris atenent a la gent amb consultes que ja estan al MUIB.

S’alegren que ja estigui penjada alguna documentació i que acabin de penjar tot el que
s’hagi de penjar en aquesta pàgina. Gracies per votar la moció en positiu.



 

Sra. López: El PGOU de 1987 ja estava penjat a aquesta pàgina, el que han fet ara és
una incorporació on es remarca que és 1987-2015.

A finals d’aquest mes rebran la visita del Director General de Territori i li traslladaran la
pressa de penjar tota aquesta documentació, però no és perquè el grup popular hagi
presentat  aquesta  moció.  Li  repeteix,  no  és  la  única  eina  on  es  pot  consultar  el
planejament, també està a la web de l’Ajuntament. Els hi votaran a favor.

 

Moció amb proposta d'acord Amadiba

Desfavorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 
s’acorda retirar-la de l’ordre del dia

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT
D'EIVISSA SOBRE PROPOSTA D'ACORD PER COLABORAR AMB L'ONG

AMADIBA PER IMPLANTAR A EIVISSA ELS SERVEIS D'ATENCIÓ A PERSONES
AMB DISCAPACITAT INTELECTUAL O TRANSTORNS GREUS DEL

COMPORTAMENT

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'Associació de Mares de Discapacitats de Balears (Amadiba) és una entitat  sense
ànim de lucre, fundada el 1995, que va sorgir per donar resposta a les necessitats
d'atenció  de les famílies  amb fills  amb discapacitat  intel·lectual,  després  de l'horari
escolar i en períodes de vacances , davant la manca de recursos d'oci o de conciliació
de la vida familiar i laboral. Aquesta entitat treballa per augmentar la qualitat de vida de
les famílies i dels seus membres dependents, a través de l'atenció i el suport integrals a
la persona amb discapacitat i la seva família. Amadiba és membre de Feaps Balears i
Foqua.

Aquesta ONG ha presentat  recentment  el  seu projecte  per  posar  en  marxa a l'illa
d'Eivissa una xarxa de centres per a discapacitats intel·lectuals. L'objectiu és crear un
centre de dia i  d'educació especial,  habitatges per a menors i  adults i  un espai  de
suport per a menors amb trastorns greus de la conducta.

El  projecte  d'Amadiba  neix  de la  necessitat  de  donar  resposta  a  aquelles  famílies
d'Eivissa i Formentera que es veuen obligades a separar-se dels seus fills per oferir-los
uns recursos que, a hores d'ara, només hi ha a Mallorca. Més d'una desena de famílies
de les Pitiüses tenen als seus fills en centres a Mallorca i, fins i tot, en altres comunitats
autònomes, com Andalusia.

Diverses entitats i institucions eivissenques s'han prestat ja a col·laborar en el projecte
d'Amadiba  per  l'illa  d'Eivissa.  Així,  per  exemple,  el  Bisbat  d'Eivissa  cedirà  unes
instal·lacions  al  municipi  de  Santa Eulària  que  aniran destinades a la  creació  d'un



 

Col·legi  d'Educació Especial  per  a nens en edat  escolar  (de 6  a 18 anys),  mentre
l'Ajuntament de Sant Josep també col·laborarà en el projecte mitjançant la cessió de les
Escoles Velles que acolliran un centre de dia per a majors.

En el cas del municipi d'Eivissa, la contribució al projecte d'Amadiba consistiria en la
aprotacion d'una subvenció de 1.500 euros per  al  lloguer d'un local  situat  al  carrer
Madrid  per  ubicar  dues  aules  terapèutiques  anomenades  '4x4',  a  les  que
acudeixen  als  alumnes  que,  per  diferents  motius,  no  poden  assistir  temporal  o
definitivament al seu centre de referència. Les necessitats d'aquesta entitat a la nostra
ciutat passen també per l'obtenció d'habitatges residencials per a majors de 18 anys
per allotjar un màxim de deu.

Entenem que, donada la importància d'aquest projecte, l'Ajuntament d'Eivissa ha de
ratificar  el  seu compromís  amb la  inclusió  social,  col·laborant  en  tot  allò  que  sigui
possible amb aquesta entitat.

Cal assenyalar que l'Ajuntament d'Eivissa disposa d'una gran quantitat d'equipaments i
immobles que no s'utilitzen o que es troben infrautilitzats, començant, per exemple, pel
propi edifici de Plaça d'Espanya, 1. 

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

ACORDS

PRIMER.-  El  Ple  de  l'Ajuntament  d'Eivissa  acorda  la  signatura  d'un  conveni  de
col·laboració amb l'entitat Amadiba que contempli el pagament del lloguer d'un local
destinat a aula '4x4' d'acció educativa especial.

SEGON.-  El  Ple  de  l'Ajuntament  d'Eivissa  acorda  realitzar  un  inventari  detallat
d'equipaments i  instal·lacions municipals que no s'utilitzen o es troben infrautilitzats,
amb la finalitat d'optimitzar els recursos municipals i poder atendre peticions d'ajuda
social com la que és objecte d'aquesta moció.

TERCER:- El Ple de l'Ajuntament acorda, un cop efectuat aquest inventari, la posada a
disposició  d'aquesta  entitat  d'unes  instal·lacions  municipals  adequades  per  a
Habitatges Residencials per allotjar a un màxim de deu joves majors de 18 anys.

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

Portaveu del Grup Municipal Popular
Ajuntament de Eivissa

Intervencions:

Sra. Marí: No tenen cap problema en retirar o desistir d’aquesta moció, però vol deixar
clar que no els agrada les formes que està utilitzant l’equip de govern últimament. El
grup municipal Popular sempre presenta mocions en positiu, i amb aquest cas ja és la
segona vegada que actuen cridant a la gent implicada, una vegada que el grup popular
ha  registrat  la  moció.  Creuen  que  no  és  la  manera  correcta,  d’aquesta  forma  no
arribaran a consensos.

Esperen que de veritat, l’equip de govern, ajudi a l’ONG Amadiba, i que els informin



 

oportunament de les ajudes que els hi donaran, i així retiren la moció de l’ordre del dia.

Sr. Villalonga: Li agradaria que li expliquessin perquè es retira la moció.

Sr. Ribas: Li agraeix a la Sra. Marí que retiri la moció perquè, l’Alcalde i ells mateix, fa
un mes i mig que es varen reunir amb aquesta associació, i ja els hi varen dir que se’ls
concediria la subvenció. Ja tenen la partida pressupostària en els pressupostos de l’any
2017, amb la quantitat exacta perquè puguin pagar la totalitat del lloguer del local que
ja tenen buscat fa mes d’un any. Agraeix que retirin la moció, perquè sinó es troben que
han votar una cosa que ja està concedida.

 

Moció amb proposta d'acord lingüística

Desfavorable Tipus de votació: Nominal

A favor: 9, En contra: 12, Abstencions: 0, Absents: 0

 A favor Antonio Villalonga Juan

Jacobo María Varela de Limia Chorda

Joan Tur Ripoll

Juan Flores Jiménez

Lourdes Cardona Ribas

Maria Fajarnés Costa

Pablo Garriz Galvan

Virginia Marí Rennesson

Álex Minchiotti Fábregas



 

En contra Agustín Perea Montiel

Elena López Bonet

Estefanía Torres Sánchez

Gloria Corral Joven

Ildefonso Molina Jiménez

Jose Juan Tur Cardona

Juan José Hinojo Domene

Juan Ribas Ferrer

Maria del Carmen Boned Verdera

Montserrat Garcia Cuenca

Rafael Ruiz González

Vicenta Mengual Lull

Abstencions ---

Absents ---

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT
D'EIVISSA SOBRE PROPOSTA D'ACORD SOBRE POLÍTICA LINGÜÍSTICA EN

L'ÀMBIT EDUCATIU I SOBRE L'AUGMENT DE RÀTIOS A PRIMÀRIA I
SECUNDÀRIA

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'educació és una matèria sobre la qual l'Estat i les Comunitats Autònomes ostenten
competències compartides i és, sense lloc a discussió, un dels eixos fonamentals en
tota  acció  de  govern.  El  nostre  sistema  educatiu  ha  millorat  notablement  tant  en
infraestructures com en l'activitat docent durant els últims anys. No obstant això, hem
comprovat  l'augment  de ràtios  a les  aules  de secundària  que s'ha  establert  per  al
pròxim curs escolar amb els mateixos recursos docents, quan el nostre repte hauria de
ser continuar aquest esforç per millorar l'educació amb actuacions que augmentin la
qualitat del sistema.

La  millora  actual  de  la  situació  econòmica  de  l'Ajuntament  d'Eivissa,  així  com del



 

Govern  balear,  ens  permet  en  aquests  moments  escometre  aquestes  accions
orientades a la millora de les infraestructures educatives. En aquest sentit, el municipi
d'Eivissa reivindica des de fa temps la necessitat de construir un nou institut d'educació
secundària per adaptar-se a les noves demandes. Tots coincidim que proporcionar un
ensenyament  de  qualitat  implica  necessàriament  disposar  de  les  infraestructures
necessàries per poder escolaritzar l'alumnat en centres amb instal·lacions òptimes, ben
equipades, segures i accessibles. 

Per  altra banda,  des  dels  partits  PSOE,  Podem i  Guanyem s'està  treballant  en un
esborrany  sobre  política  lingüística  que entre  altres  coses pretén  canvis  a  tots  els
àmbits. Sense ser l'objecte d'aquesta moció, per exemple, campanyes institucionals per
exigir  als  catalans  parlants  que  parlin  català  davant  dels  que no  entenen  aquesta
llengua, imposar el català a les empreses privades, amb el requisit de contractar català
amb títol de català o bonificacions i avantatges fiscals a les empreses que compleixin el
requisit de contractar un percentatge més alt, encara per concretar, de treballadors amb
títol  de català.  Aquestes qüestions ni  tan sols s'ha intentat  consensuar-les amb les
diferents forces polítiques d'ideologies diferents.

Pel que fa a aquesta moció en concret, ens preocupen les conseqüències que aquest
canvi de rumb en matèria de política lingüística pugui suposar en l'àmbit educatiu.

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

ACORDS

1r) L'Ajuntament d'Eivissa insta el Govern dels Illes Balears a deixar de banda el camí
de la imposició i  obrir una negociació amb totes les forces polítiques en relació als
nivells de coneixement de les llengües pròpies i estrangeres que han d'aconseguir els
estudiants de l'illa.

2n) Instar a la conselleria del Govern de les Illes Balears a través del Consell Escolar
Municipal  en  reunió  convocada  a  aquest  efecte  de manera  extraordinària  i  urgent,
perquè  adopti  immediatament  les  mesures  necessàries  que  evitin  l'increment  de
nombre d'alumnes que tindrà lloc aquest proper curs tant a primària com a secundària i
que es xifra com a mitjana en 10 alumnes més per aula (de 22 a 32 alumnes).

3r) Instar a la Conselleria d'Educació a realitzar aquelles inversions que són de la seva
competència als centres educatius, així com a iniciar els tràmits per a la construcció
d'un nou IES al municipi d'Eivissa

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

Portaveu del Grup Municipal Popular
Ajuntament de Eivissa

Intervencions:

Sr. Minchiotti: Amb aquesta moció demanen consens de tots els grups, en un tema
com és l’ús de les llengües i en general l’ús de l’educació. Pensen que encara que no
sigui competència pròpia de l’Ajuntament, al ser aquest Ajuntament el segon de Balears
quant a determinades ràtios de dimensió, ha de tenir opinió i fer-la arribar al Govern



 

Balear.

Els preocupa perquè aquest tema ha començat a tractar-se sense consens. Es troben a
les darreres setmanes amb un document de treball, que és una proposta d’actuacions
en matèria de política lingüística, per a cinc anys vista, que el fa el Consell Social de la
Llengua  Catalana.  En  aquest  Consell  té  majoria  aclaparadora  PSOE,  Podem i  les
seues confluències, en les que està també Guanyem.

El que demanen aquí és que es faci un esforç per consensuar, ja que estan al principi
d’una legislatura, el tema lingüístic i el de l’educació, amb tots els partits polítics que
tenen representació parlamentaria.

Al PP, la legislatura passada, li va falta diàleg i ho reconeixen, i veuen que vostès estan
iniciant un camí on cauen en els mateixos errors que la legislatura passada, perquè el
trilingüisme és una cosa majoritàriament acceptada,  i  per tant, amb bona voluntat  i
parlant amb el sector pensa que es podria fer molt per la comunitat, pels alumnes, per
les ràtios d’èxit escolar i de preparació dels nostres alumnes.

Els  preocupa  que  aquest  document  plantegi  coses,  com  que  s’exigeixi  als
catalanoparlants que utilitzin el català davant persones que no l’entenen, o que amb
diners públics es digui que s’incentivarà a aquelles escoles que utilitzin el català, amb la
qual  cosa  s’estan  utilitzant  diners  públics  per  discriminar,  o  obligar  a  totes  les
residències  geriàtriques  d’aquesta  comunitat  autònoma  a  fer  tota  la  megafonia  en
català, o exigir el progressiu coneixement de la llengua catalana a tot el personal en
l’àmbit  privat,  o  donar  avantatges  fiscals  a  aquelles  empreses  que  contractin
treballadors amb títol de català. Pareix ser que, la presidenta del Govern, ha rectificat
un poc aquestes mesures en els últims dies.

El  que pretenen amb el primer  punt  de la moció,  és que l’Ajuntament es manifesti
clarament per un consens que va més enllà dels ‘decretazos’ que, des del Govern
Balear,  s’estan  començant  a  donar  amb  aquesta  matèria.  A  continuació  llegeix
textualment el primer punt de la moció.

En  el  segon  punt  demanen  al  Govern  Balear  una  rectificació,  perquè  el  que  és
necessita són més professors. Dins d’un mes començarà el curs escolar i les ràtios
d’infantil, de primària i de secundària pugen, en el cas de secundària puja més de 10
alumnes per classe, de 22 a 32 en el millor dels casos. El que no s’ha de fer és l’ERE
que està fent la  presidenta del Govern amb els professors de religió,  a través d’un
‘decretazo” sense consens, que han reduït al mínim el nombre d’hores de religió. Si és
procedent el comiat costarà un milió d’euros i si no és procedent costarà més del doble,
i això ja s’està fent.

Què està passant  amb professors que atenen a alumnes de necessitats  especials,
dotació dels quals experimenta rebaixes.

Els auxiliars de mobilitat per a alumnes amb grans discapacitats, per al curs que ve,
disminueixen en un 37%. Davant aquestes situacions inexplicables plantegen un segon
punt, que el llegeix literalment.

Des  d’aquí  el  grup  popular  vol  donar  el  seu  recolzament  a  aquest  col·lectiu  de
professors,  tan  injustament  tractat  pels  grups  que  conformen  el  govern  d’aquest
Ajuntament i el Govern de les Illes Balears.

I en tercer lloc, tots estan d’acord en què el municipi necessita un nou institut, però ve
el Conseller i diu que no és prioritari fins el 2018 o 2019, i l’equip de govern no diu res,
però el grup popular considera que és una de les principals coses que necessita el



 

municipi, i per això present el tercer punt, que el llegeix literalment.

Sr. Villalonga: Hi ha alguns punts que els recolzarà. L’hi agrada que el Sr. Michiotti
hagi reconegut que l’anterior legislatura va ser un error en aspectes educatius.

En  el  primer  punt  estarien  d’acord  traient,  “...  deixar  de  banda  el  camí  de  la
imposició ...”. Creu que el que s’ha fer és una moció en positiu i obrir una negociació.
L’educació és tan important que hauria d’existir un consens i no estar cada quatre anys
canviant, segons governin uns o els altres.

Sra. Mengual: Aquesta moció és impactant. El Sr. Michiotti ha reconegut la falta de
diàleg,  comença  demanant  consens,  i  al  mateix  temps  fa  referència  a  la  falta  de
consens,  de diàleg,  i  a la total  imposició que hi va haver la legislatura passada en
temes educatius.

La legislatura passada que varen contemplar com un govern es va atrevir a fer cas
omís a les indicacions judicials, imposant el trilingüísme per decret, imposant una llei de
símbols  per  la  qual  es  podia  acusar  a  la  ciutadania  per  fer  obvies  les  seues
inclinacions.

El  Sr.  Minchiotti  demana  consens  quan  venen  d’un  període  nefast,  obscur  i  grans
passes enrere en temes educatius i en plantilles de professorat, el que va suposar un
augment significatiu de les ràtios, i ara demana consens i fa referència a l’ús de les
llengües.

És obligació, i a més qualitat de vida, de tota la ciutadania de les Illes Balears, conèixer
les dues llengües oficials i també la pròpia, i es obligació de les administracions facilitat
que això sigui una realitat.

No sap d’on treu la dada de què el proper curs hi haurà un increment de 10 alumnes
per aula, perquè en principi no està prevista la davallada de professors d’educació. Pel
que fa als professors tècnics educatius, són uns professionals que no depenen de la
Conselleria d’Educació, i és un tema en el qual l’Ajuntament hi té poca capacitat de
solució.

Votaran que no a aquesta moció per tantes incongruències i hipòtesis perquè no sap
quin camí pretenen, i en tot cas és una direcció que no comparteix l’equip de govern.

Sr.  Minchiotti: Es  pot  aconseguir  el  coneixement  en les  dues llengües i  amb una
tercera llengua, però han d’apel·lar al consens. Ja li ha dit que el grup popular creu que
es pot aconseguir un consens en educació, ara si volen seguir parlant del passat parlin,
és el que els justifica.

Sap que tots els professors d’educació infantil de 3 a 6 anys, s’han tengut que examinar
aquest any d’una matèria per poder seguir treballant a partir de l’1 de setembre? Sap
que l’ordre i control, d’aquest examen, s’han realitzats directament pels inspectors de la
Conselleria  d’Educació?  Sap  que  són  ells  els  que  recomanen  que  s’acomiadi
directament  al  personal  que  no  superi  aquest  examen?  Sap  que  cada  professor
d’infantil ha tengut que abonar 80 euros de taxes, per poder fer aquest curs i aquest
examen? Sap de què és el curs i l’examen? És de cultura catalana popular. Sap que
Balears no és Catalunya? Sap que la cultura d’aquí és la balear no la catalana? Com
es  pot  exigir  coneixements  de  cultura  catalana,  per  damunt  de  la  balear,  i  sinó



 

s’acomiada a la persona que no supera l’examen? Sap que mentre passa això han
retallat  qualsevol  possibilitat  de donar classes en anglès,  que no sigui  en la pròpia
assignatura d’anglès per a l’any que ve?

No  deu  dir  cap  ximpleria,  quant  tenen  convocada  una  manifestació  per  al  2  de
setembre, que el lema és “per la imposició del català i l’annexió a Catalunya”.

Amb això vol dir que els preocupa molt que el PSOE, que saben que no pensa així,
estigui segrestat per Podem i Guanyem.

Sra. Mengual: Un consens que encara avui defensen, és el que hi va haver quan es va
aprovar la Llei de Normalització Lingüística, que recentment ha complit 30 anys, i que el
PP va aprovar, i que encara no s’ha arribat a fer realitat dins de la Comunitat Autònoma,
però efectivament segueixen defensant que la llengua pròpia de les illes ha de ser
coneguda i feta servir, que és el que pertoca a una llengua dins de l’àmbit que li és
propi,  i  en  aquesta  direcció  van  les  propostes  de  l’equip  de  govern,  que  tota  la
ciutadania de les illes conegui i sigui capaç d’emprar les dues llengües oficials.

Tot el que sigui protegir i revalorar les nostres tradicions, cultura i llengua, els pertoca, o
volen fer servir,  i  quant més llengües millor  no s’han de cenyir a les dues llengües
oficials. Aquest és el camí de l’equip de govern, posar les llengües oficials a prop i a
l’abast de tota ciutadania.

Pel que fa a les dades d’aquest curs de català que els mestres d’infantil han de pagar
80 euros, reconeix que no ho havia sentit dir, ni sap a que es refereix.

Aquesta  moció  va  contra  el  consens,  contra  el  que  pensa  l’equip  de  govern  del
consens, que és saber les nostres llengües, estimar-les i fer-les servir.

Respecte al tema dels professionals de l’educació no hi minva, al contrari per al proper
curs augmenten els recursos educatius, i esperen que segueixin augmentant. Quant a
les infraestructures educatives, estan en contacte cada dia amb la Conselleria, perquè
siguin una realitat. Votaran que no a aquesta moció.

Sr. Ruiz: El grup popular accepta l’apreciació del Sr. Villalonga.

Sent les onze hores i vint-i-sis minuts es fa un recés.

Es reinicia la sessió sent les onze hores i quaranta-sis minuts.

 

Moció amb proposta d'acord boies ecològiques Figueretes

Desfavorable Tipus de votació: Nominal



 

A favor: 9, En contra: 12, Abstencions: 0, Absents: 0

 A favor Antonio Villalonga Juan

Jacobo María Varela de Limia Chorda

Joan Tur Ripoll

Juan Flores Jiménez

Lourdes Cardona Ribas

Maria Fajarnés Costa

Virginia Marí Rennesson

Álex Minchiotti Fábregas

Pablo Garriz Galvan

En contra Agustín Perea Montiel

Elena López Bonet

Estefanía Torres Sánchez

Gloria Corral Joven

Ildefonso Molina Jiménez

Jose Juan Tur Cardona

Juan José Hinojo Domene

Juan Ribas Ferrer

Maria del Carmen Boned Verdera

Montserrat Garcia Cuenca

Rafael Ruiz González

Vicenta Mengual Lull

Abstencions ---

Absents ---



 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT
D'EIVISSA SOBRE PROPOSTA D'ACORD PER AGILITZAR EL PROJECTE PER

HABILITAR ESPAIS AMB BOIES ECOLÒGIQUES PER AMARRATGE I FONDEJO
D'EMBARCACIONS A LA PLATJA DE SES FIGUERETES

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El Consell d'Eivissa va iniciar fa anys reunions de treball amb els ajuntaments de l'illa
per començar un projecte per dotar de pantalans flotants, boies ecològiques i marines
seques als municipis per donar sortida a la manca d'amarratges i regular els fondejos.
El  municipi  d'Eivissa tenia ja un projecte dissenyat amb ubicacions per repartir  120
amarratges ecològics entre la badia de Talamanca i ses Figueretes. Mentre que els
plans per a Talamanca avancen, el projecte per ses Figueretes per retardar-se en el
temps, malgrat ser una petició reiterada per la seva associació de veïns.

Atenent a la petició veïnal per ampliar els punts de fondeig per a embarcacions a ses
Figueretes,  l'Ajuntament  hauria  d'agilitzar  la  creació  en  aquesta  platja  de  punts
d'atracada amb boies ecològiques perquè la presència i ancoratge d'embarcacions no
afecti els fons marins.

L'objectiu d'aquesta actuació ha de ser compaginar de manera sostenible les activitats
lúdico-turístiques  i  la  pràctica  nàutica,  tan  importants  en  aquesta  zona,  amb  la
conservació  dels  recursos  ambientals  marins;  per  això,  sembla  oportú  instal·lar
sistemes d'ancoratge ecològics en aquesta platja.

Amb la instal·lació d'aquest ancoratge s'evita que les embarcacions hagin de fondejar
mitjançant les seves àncores que en moltes ocasions acaben arrossegant pel fons i per
tant, danyen la posidònia i la vida marina que es genera. Aquest sistema permet que
els vaixells puguin amarrar amb seguretat, directament a la boia de superfície.

Amb aquestes boies d'amarratge, el sistema d'ancoratge minimitza l'impacte ambiental,
es pretén d'una banda evitar danys al fons marí i de l'altra conscienciar la societat de la
importància dels mateixos. L'amarratge a les boies de fondeig no presenta cap aspecte
negatiu estètic ni visual paisatgístic, la línia de fondejos és imperceptible i de les ho són
exclusivament pel que fa a l'element directe d'amarratge de les embarcacions, compost
per una argolla de subjecció.

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

ACORD

El  Ple  de  l'Ajuntament  d'Eivissa  acorda  agilitzar  el  projecte  per  la  instal·lació
d'ancoratges ecològics que permeten l'amarratge i fondeig d'embarcacions a la platja
de ses Figueretes la propera temporada d'estiu.

Eivissa, a 27 de juliol de 2016



 

Sgt. Virginia Marí Rennesson
Portaveu del Grup Municipal Popular

Ajuntament de Eivissa

Intervencions:

Sr. Tur Ripoll: Presenten aquesta moció a rel d’unes iniciatives que va prendre aquest
Ajuntament  el  2010.  Amb satisfacció  veuen que pels  fondejos  de Talamanca s’han
instal·lat 78 boies ecològiques per donar servei a les embarcacions de tot l’any, i per als
transeünts de l’estiu. Tots són conscients de que la posidònia és la que dona la claredat
de l’aigua a la costa. S’està conscienciant perquè es faci una regulació de fondejos dins
de litoral, com ja hi ha a les reserves naturals. Per tot això demanen que s’impulsi la
totalitat del projecte, no només a Talamanca, sinó també els ancoratges ecològics per
fondejos a la platja de ses Figueretes. És una iniciativa que consideren apropiada i
necessària, i si es fa a Talamanca, evidentment, s’ha de fer a ses Figueretes. Espera
que aquesta moció sigui recolzada pels demés grups del Consistori.

Sr.  Villalonga: Li  pareix  correcta  la  proposta,  que  interessa  aquests  tipus
d’amarraments, sempre i quant no perjudiquin a la posidònia, i que hi estiguin d’acord
els vesins. Recolzarà la moció.

Sra. García: Està clar que l’equip de govern està d’acord en la necessitat de regular els
fondejos a les platges, tant a la de Talamanca com a les demés. Quant varen arribar a
l’Ajuntament  ja  sabien  d’aquest  projecte,  perquè  es  va  fer  a  una  legislatura
progressista.  Costes l’havia  tornat  perquè tenia  unes deficiències importants.  Varen
mirar si es podien arreglar les deficiències o s’havia de fer una projecte nou, i mentre
valoraven aquestes dues opcions hi va haver el canvi de govern en el Consell, i aquest
els va dir que volien fer una diagnosi de tota l’illa sobre la problemàtica dels fondejos, a
rel d’això els hi varen dir que incorporessin les zones d’Illa Plana, ses Figueretes i Es
Viver. L’Ajuntament ja havia començat a actuar en els fondejos de Talamanca, que no
és el mateix projecte, en varen haver de fer un altre nou per aquests fondejos. No varen
esperar a l’estudi del Consell donat que feia falta actuar a la badia de Talamanca, pels
greus impactes que podien tenir  les embarcacions sobre l’emissari  i  la  posidònia,  i
també per la qualitat de les aigües.

Ara estan esperant l’estudi del Consell. No poden votar a favor, no perquè no estiguin
d’acord en què es necessiten els fondejos, sinó perquè el que demanen és que s’agilitzi
un projecte que no està fent l’Ajuntament.

Sr. Tur Ripoll: Poden modificar la proposta, però de totes maneres vol fer una reflexió,
sí quant es va veure que aquell  projecte conjunt de Talamanca i  ses Figueretes va
decaure, perquè es va encarregar un projecte nou per a Talamanca i es va encarregar
també  simultàniament  el  de  ses  Figueretes,  quant  hi  havia  una  demanda  i  una
necessitat  de  regular  aquests  fondejos.  Insten  a  que  es  faci  aquest  projecte  i  no
esperar a què el Consell reordeni tot el territori, perquè pot ser una competència de
l’Ajuntament com a administració davant Costes.

Proposen canviar en comptes “d’agilitzar el projecte” posar “iniciar el projecte”, i que es



 

faci amb les mateixes condicions que el de Talamanca.

Sr.  Villalonga: No  sap  si  es  podrà  fer  un  projecte  igual  per  a  la  platja  de  ses
Figueretes, perquè les característiques són diferents. Si els paràmetres són pareguts
votarà a favor.

Sra.  García: Varen  començar  el  de  Talamanca  perquè  les  problemàtiques  són
diferents. Estaven valorant amb els tècnics si es podien arreglar les deficiències del
projecte antic, o en feien un de nou, quant el Consell es va posar en contacte amb
l’Ajuntament. Com que pensaven que era més urgent començar amb Talamanca, varen
fer el projecte, i ara el de ses Figueretes l’està fent el Consell. No veu perquè han de
duplicar  recursos.  De moment  estan a  l’espera del  projecte del  Consell,  i  hi  estan
damunt. Si al final no ho fa el Consell ho farà l’Ajuntament.

 

Moció amb proposta d'acord mesures contaminació acústica sa Penya y sa Riba

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT
D'EIVISSA SOBRE PROPOSTA D'ACORD SOBRE MESURES CONTRA LA

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA EN ELS BARRIS DE SA PENYA I SA RIBA

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 

Els barris de sa Penya i sa Riba pateixen una elevada contaminació acústica durant els
mesos de la temporada estival.

Segons la Llei del Soroll (37/2003, de 17 de novembre) la contaminació acústica es
defineix  com la  presència  en l'ambient  de  sorolls  o  vibracions,  qualsevol  que sigui
l'emissor acústic que els origini, que impliquin molèstia, risc o dany per a les persones,
per al desenvolupament de les seves activitats o per als béns de qualsevol naturalesa,
o que causin efectes significatius sobre el medi ambient.

La contaminació acústica -considerada per la  població de les grans ciutats  com un
factor mediambiental molt important que afecta la seva qualitat de vida-, pot definir-se
com  l'increment  significatiu  dels  nivells  acústics  del  medi.  En  realitat,  aquesta
contaminació  ambiental  urbana  o  soroll  ambiental  és  una conseqüència  directa  no
desitjada de les nostres pròpies activitats a la ciutat, ja que tota emissió sonora és una
font contaminant potencial que pot  generar problemes puntuals si  no es prenen les
precaucions mínimes.



 

L'article  29  de la  Llei  1/2007,  de  16 de març,  contra  la  contaminació  acústica  del
Govern de les Illes Balears,  defineix les zones de protecció acústica especial  com 
“aquelles en les quals es produeixen uns elevats nivells sonors a causa de l’existència
de nombroses activitats recreatives, espectacles o establiments públics, de l’activitat de
les  persones  que els  utilitzen,  del  renou  del  trànsit,  com també de  qualsevol  altra
activitat de caràcter permanent que incideixi en la saturació del nivell sonor de la zona,
tot i que cada activitat considerada individualment compleixi els nivells establerts en
aquesta llei”.

A les zones declarades de protecció acústica especial s’ha de perseguir la reducció
progressiva dels nivells d’immissió fins a assolir els objectius de qualitat sonora que els
són aplicables. Per aconseguir aquest objectiu, l’administració que hagi declarat la zona
com de protecció acústica especial  ha d’elaborar plans de zona per a l’adopció de
mesures com l'establiment d' horaris restringits per al desenvolupament de les activitats
responsables,  directament  o  indirectament,  dels  elevats  nivells  de  contaminació
acústica o la fixació de límits d’emissió a l’exterior més restrictius que els de caràcter
general  i  l'exigència  als  titulars  de  les  activitats  de  mesures  correctores
complementàries.

L'article 30 de la mateixa norma assenyala que la declaració de zona de protecció
acústica especial correspon a l’ajuntament, d’ofici o a petició del veïnatge. En aquest
sentit, ens consta que les associacions de veïns de sa Riba i sa Penya s'han dirigit a
l'Ajuntament sol·licitant aquesta declaració.

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

ACORDS

PRIMER.- El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa aprova estudiar la petició veïnal per a la
declaració dels  barris de sa Penya i  sa Riba com a zones amb protecció acústica
especial.

SEGON.-  D'acord  amb aquesta  declaració,  el  Ple  de l'Ajuntament  d'Eivissa acorda
iniciar totes les mesures necessàries per a la reducció del soroll en aquests barris.

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

Portaveu del Grup Municipal Popular
Ajuntament de Eivissa

Intervencions:

Sr. Flores: Tots saben que en els barris de sa Penya i sa Riba, i en general a tot el Port
d’Eivissa, la remor és un problema degut a la gran quantitat de comerços i bars que hi
ha a la zona. La contaminació acústica és considera per als ciutadans, com un factor
mediambiental molt important que afecta la seua qualitat de vida.

Tenint en compte la Llei  1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica, a
l'article 29 diu que es poden crear zones de protecció acústica especial, que són totes
aquelles  en  les  quals  es  produeixen  uns  nivells  molt  elevats  de  remors,  degut  a
l’activitat comercial, com és en el Port d’Eivissa.



 

L'article 30 de la mateixa norma assenyala que per a la declaració de zona de protecció
acústica especial ha de ser l’ajuntament, d’ofici o a petició dels vesins, i com que els
consta que el 3 de maig, les associacions de veïns de sa Riba i sa Penya, varen dirigir
un  escrit  a  l'Ajuntament  sol·licitant  aquesta  declaració,  per  això  presenten  aquesta
moció. A continuació llegeix les propostes d’acord.

Sr. Villalonga: Com no pot ser d’altre forma recolzarà la moció. Ja porten molts anys
treballant perquè aquesta illa no sigui una illa de remors, que és el segon motiu de
queixa dels turistes.

Donats els darrers canvis que ha tengut el Port, el tipus de gent que hi accedeix ja no
és el mateix, és més familiar, és un altre tipus d’ambient que poc a poc va canviant. El
Port ara té més activitat de dia que de nit. Creu que la dinàmica econòmica del Port
propiciarà que, cada vegada més, es potenciïn activitats per a aquest públic familiar, i
menys per a festa i discoteca.

Sra. García: L’equip de govern té coneixement de les molèsties que ocasiona la remor
a  la  ciutat,  sobretot  a  l’estiu  en  el  Port,  però  hi  ha  moltes  més  zones,  tenen  ses
Figueretes,  es Puig  des Molins,  etc.  Perquè en tenen coneixement  i  els  preocupa,
només  arribar  al  govern  es  varen  posar  a  treballar  amb el  mapa  de  remors,  que
segurament per al mes de setembre està llest.

Quant a la primera proposta d’acord, des de medi ambient ja han començat a treballar
per demanar un informe tècnic, per valorar la creació de la zona acústica especial de sa
Riba i el Port.

Respecte a la segona proposta, li recorda que la primera mesura per a la reducció de la
remor, és preparar la creació d’un mapa estratègic de remor, cosa que ja estan fent.

Des d’aquest estiu la UMA surt totes les nits, i controla la publicitat dinàmica, l’ocupació
de la via pública, i la contaminació acústica. També es controlen les tendes de roba que
tenen equip de música i no tenen permís. En el que porten de temporada s’han posat
76 sancions per contaminació acústica, de les quals 27 a la zona de sa Penya, La
Marina i sa Riba, 10 per infraccions d’horari, i 37 per publicitat dinàmica, 30 d’elles en
aquesta zona.

Com poden veure, l’equip de govern ja està portant a terme les peticions que fan en
aquesta moció, per tant la votaran a favor.

Sr.  Flores: Agraeix  que la  votin  a  favor.  Quant  al  segon punt,  tal  vegada no s’ha
explicat  bé,  es  refereixen  a  què  una  vegada  es  declari  la  zona  com de  protecció
acústica especial, que es facin complir les mesures que toquin, que sempre seran més
restrictives que les que hi ha actualment en vigor.

Demana que la propera vegada responguin abans als vesins, perquè han passat dos
mesos des de què varen presentar l’escrit, i li consta que no els hi han contestat.

Sra. García: Està clar que si es fa l’estudi i s’aprova, hauran de seguir el que els digui
l’estudi, per això no pensava que es referia a això.

És cert que han de ser més ràpids contestant.



 

 

Proposta d'acord al ple oficina municipal de lloguer

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

La vivienda es, sin ningún tipo de duda, uno de los problemas más graves que
sufre nuestro municipio y  nuestra isla.  Al  drama que vive mucha gente para poder
pagar una hipoteca, le podemos sumar la imposibilidad de acceder a un alquiler a unos
precios razonables, principalmente en la temporada turística.

Abusos con cuotas mensuales 700 euros por pisos de 35 m2, el  alquiler  de
salones, terrazas, sofás, embarcaciones o compartir media cama son algunas de las
abusivas alternativas habitacionales, a una vivienda digna.

Desde EPIC, nos hacemos eco de una demanda social, también exigida este
mes por parte del  partido político GUANYEM en el Ayuntamiento de Santa Eulalia,
relativa a la creación de un servicio municipal de alquiler que puede dar seguridad y
garantías tanto a arrendadores como arrendatarios, y por tanto favorecer el alquiler de
viviendas.

Este  tipo  de  servicio  consiste,  básicamente,  en  que el  Ayuntamiento  sea el
intermediario entre las dos partes, facilitando trámites, asesorando y dando garantías
(mediante seguros) de conservación de la vivienda y ante los posibles impagos. Como
objetivo, se trata de aumentar las posibilidades de alquiler de viviendas para todo el
año a un precio razonable, ofreciendo para ello una alternativa más atractiva y segura
para el arrendador.

Es por lo que se

SOLICITA

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

PROPUESTAS DE ACUERDO

1. Crear en el plazo máximo de diez meses, una oficina municipal de alquiler, que
actuando de intermediaria entre arrendadores y arrendatarios:

a. Facilite los trámites de alquiler.

b. Asesore de sus derechos y obligaciones a las partes implicadas.



 

c. Promueva la realización de seguros que garanticen el abono de la renta,
así como la conservación y mantenimiento del bien inmueble.

d. Incremente la oferta de alquiler de viviendas a un precio digno.

Eivissa, a 28 de Julio de 2016

Antonio Villalonga Juan

Intervencions:

Sr.  Villalonga: Crear  aquesta  oficina  municipal  ja  ho  portava  EPIC  en  la  seua
campanya electoral, com a part del programa. També estan preocupats pel tema del
lloguer, igual que altres partits. Els ha agradat molt que Guanyem hagi formulat aquesta
proposta a Santa Eulàlia. Creu que aquest problema afecta més al municipi d’Eivissa,
per això proposen que aquest municipi creï una oficina de lloguer, per afavorir el lloguer
de  vivendes,  la  qual  cosa  permetrà  que  es  promoguin  polítiques  que  acabin  amb
l’especulació de les vivendes de lloguer. La proposta és que aquesta oficina faciliti els
tràmits de lloguer, que sigui molt més ràpid, que assessori dels drets i obligacions a les
parts,  que  promogui  la  realització  d’assegurances  d’abonament  de  renda  i  de
manteniment de l’edifici. També que aquesta mateixa oficina pugui aconseguir un major
increment d’oferta de vivenda.

Creu  que  tots  són  conscients  que  hi  ha  una  gran  problemàtica,  i  totes  les
administracions han de posar de la seua part per solucionar-la.

Sr. Minchiotti: Comparteixen l’objectiu, però ho té que articular el Govern Balear que
és qui té la competència, i els ajuntament el que han de fer és adherir-se. Per això ja és
va inaugurar l’oficina del dret a la vivenda a Eivissa, per part del Consell i del Govern
Balear. S’ha creat un grup de treball i creuen que s’han d’evitar duplicitats, per la qual
cosa no recolzaran aquesta moció, perquè pensen que ja tenen que estar en els grups
de treball i a les meses que s’han creat per a això i que ja existeixen, perquè sinó cada
municipi tendrà la seua oficina i perdran tots en coordinació. Això és una política insular,
de caràcter insular que s’ha de coordinar per qui ho ha de coordinar. En qualsevol cas
l’Ajuntament té que estar allí present i fer una política global per a tota l’illa.

No estan a favor de penalitzat les vivendes buides, sinó que estan per donar-li sortida a
aquestes vivendes al marcat.

Sr. Ribas: Estan treballant tots perquè aquesta oficina que s’ha creat des del Consell
s’implementi amb més recursos. Tenen constància per converses que han tengut, tant
amb el Govern Balear, com amb la direcció de l’IBAVI, com amb la vicepresidència del
Consell,  de  què tot  va  en  aquest  camí,  per  tant,  consideren  que  ara  començar  a
implementar una oficina així, que per funcionar és molt cara, necessita recursos cars,
professionals que tenen un cost molt elevat, i que realment aquest Ajuntament no pot
assumir. No vol dir que si l’IBAVI no ho arribés a fer no ho acabi fent l’Ajuntament. Creu
que tots els que estan en aquesta sala comparteixen el diagnòstic de què, la situació
amb el lloguer i la vivenda a Eivissa, és un desastre. Per tant votaran en contra perquè
ja saben que s’està fent, i no volen començar un camí paral·lel, que no els portaria a
res més que duplicar recursos, quant realment és una competència del Govern Balear i
poc podrien fer com Ajuntament únic en aquest aspecte.



 

Vol fer constar que la preocupació és de tothom, i confien en el que està fent l’IBAVI.

El que ha de fer l’Ajuntament és transmetre a l’IBAVI les propostes que ha fet el Sr.
Villalonga aquí.

Sr. Villalonga: Com que estan tots d’acord, poden canviar la moció en el sentit que,
l’Ajuntament insti a l’IBAVI a què l’oficina que creï realitzi totes aquestes operacions que
es proposen des d’aquí, i quedaria la proposta amb la següent redacció:

“El Pleno del Ayuntamiento de Eivissa acuerda instar al IBAVI a que la Oficina de la
Vivienda actúe de intermediaria  entre arrendadores y  arrendatarios  i  efectúe,  entre
otros, los siguientes trámites:

a. Facilite los trámites de alquiler.

b. Asesore de sus derechos y obligaciones a las partes implicadas.

c. Promueva la realización de seguros que garanticen el abono de la renta,
así como la conservación y mantenimiento del bien inmueble.

d. Incremente la oferta de alquiler de viviendas a un precio digno.”

 

Proposta d'acord ple Tarifes elèctriques

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

“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  actualmente,  en  el  sistema eléctrico  nacional,  existen  cuatro  sectores:
producción, transporte, distribución y comercialización.

Que  tanto  la  producción  como  la  comercialización,  son  sectores  cuyas
empresas ofrecen distintas tarifas y que pueden ser seleccionadas por el usuario final.

Dadas las numerosas dependencias e instalaciones municipales existentes con
un elevado consumo eléctrico, es oportuno efectuar un estudio sobre las tarifas que
ofrecen los diferentes empresas comercializadoras de la energía eléctrica, para buscar
un mayor ahorro en el gasto municipal y a su vez promover el consumo de energía
eléctrica proveniente al 100% de energía renovable.

Es por lo que se

SOLICITA



 

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

PROPUESTAS DE ACUERDO

1. Efectuar, en el plazo máximo de seis meses, un estudio del consumo eléctrico
de las distintas dependencias e instalaciones municipales, destinado a: 

a. Optimizar las tarifas eléctricas que se aplican. 

b. Promover la contratación del suministro eléctrico municipal a empresas
y/o entidades cuya producción energética provenga en su totalidad de
energía renovable. 

c. Efectuar una promoción pública, dando a conocer la realización de esta
propuesta  a  nivel  institucional  y  fomentando  entre  la  ciudadanía  la
contratación  de  energía  eléctrica  a  empresas  y/o  entidades  cuya
producción sea en tu totalidad renovable. 

Eivissa, a 28 de Julio de 2016

Antonio Villalonga Juan”

S’acorda l’aprovació del següent text:

“1. Efectuar, en el plazo máximo de seis meses, un estudio del consumo eléctrico
de las distintas dependencias e instalaciones municipales, destinado a:

a. Optimizar las tarifas eléctricas que se aplican.

b. Promover la contratación del suministro eléctrico municipal a empresas
y/o entidades cuya producción energética provenga en su totalidad de
energía renovable.

c. Efectuar una promoción pública, dando a conocer la realización de esta
propuesta  a  nivel  institucional  y  fomentando  entre  la  ciudadanía  la
contratación  de  energía  eléctrica  a  empresas  y/o  entidades  cuya
producción sea en tu totalidad renovable.

d. Que en las próximas licitaciones se tengan en cuenta entre los criterios de
adjudicación, además del precio, el origen cien por cien renovable de la
electricidad.”

Intervencions:

Sr. Villalonga: El motiu de la moció és, per una part, que l’Ajuntament pugui estalviar
diners  amb el  consum elèctric  de  les  instal·lacions  municipals,  i  per  altra,  que  es
promocioni  el  consum d’electricitat  provinent  d’empreses que produeixen electricitat



 

d’energia renovable.  Hi  ha molts  operadors,  es pot  seleccionar  el  que es consideri
oportú, però per la seua part consideren que l’Ajuntament té que efectuar un estudi de
consum elèctric,  per  veure si  és  interessant  canviar  les tarifes,  canviar  la  potència
contractada, per tant, si es poden optimitzar les tarifes elèctriques, i també promoure la
contractació  del  subministrament  elèctric  municipal  a  empreses  que  produeixen
electricitat  d’energia  renovable,  i  també fer  partícip  d’aquesta  acció  a  la  ciutadania
perquè  sàpiguen  que,  encara  que  hi  ha  una  empresa  a  Eivissa,  poden  contractar
l’electricitat  amb  una  companyia  que  estigui  fora  de  l’illa,  amb això  promourien  el
consum d’energia provinent de les renovables.

Sra. Fajarnés: Els pareix una moció molt positiva, però li demanen l’addició d’un punt
perquè el seu vot sigui afirmatiu, i seria el següent:

“Que a les properes licitacions es tenguin en compte entre els criteris de adjudicació, a
més del preu, l’origen cent per cent renovable de l’electricitat.”

Si accepte incloure aquest nou punt el grup popular votarà a favor.

Sr. Molina: Estan molt contents amb aquesta moció, que reflecteix coses que s’estan
fent.

Fa  mesos  estan  treballant  en  contractar  una  empresa  externa,  que  assessori  a
l’Ajuntament en estalvis en distints àmbits, i els dos àmbits en els quals inicialment es
començarà a treballar són: en l’àmbit energètic i l’altre les assegurances que contracta
l’Ajuntament, que són molts i  variats i que probablement tenguin cert recorregut per
millorar els costos en aquest sentit. Això seria la part associada a l’estalvi de costos.

Per altra banda, s’està valorant el fet que l’Ajuntament liciti el consum energètic, igual
que altres consums que es venen fent quasi per tradició amb algun operador, com és el
cas  de  les  comunicacions,  i  que  un  dels  criteris  sigui  que  s’incorpori  la  màxima
producció  possible  dins  de  fons  renovables.  La  primera  part  és  la  que  està  més
avançada, donat que s’està treballant en el plec de la licitació, perquè varen valorar que
seria l’ideal que fos una empresa externa tal vegada experta a l’àmbit de l’estalvi de
l’administració pública, la que fes aquest assessorament a l’Ajuntament més que fer-ho
directament els tècnics de la casa, que probablement no tenguin temps per a totes les
coses que han de fer. En aquest sentit no hi ha problema en votar a favor de la moció.
Són coses que ja s’estan fent i que conduiran, en un termini curt o mitjà, tant a generar
estalvis  quant  a  la  despesa  corrent,  com  en  millorar  la  qualitat  energètica  o
mediambiental de l’energia que es consumeix.

Quant a la última part també la poden aprovar, amb algun dubte sobre la capacitat que
té l’Ajuntament d’impulsar al ciutadà que consumeixin per un costat o per un altre.

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 

DECRET 2016-3734 [DECRET APROVACIÓ EXP.OBJ.ORD 3-2016]

D E C R E T .-  A la vista de l’expedient tramitat respecte a l’informe emès per la



 

Interventora Acctal.  d’aquesta Corporació,  referent a l’exp.OBJ ORD 3/2016 de
factures amb reparo de l’esmentada funcionària, del tenor literal següent: 

“  INFORME PROPOSTA  D’INTERVENCIÓ FACTURES AMB NOTA D’OBJECCIÓ –
EXP. OBJ.ORD 3/2016.-

A la vista de varies  factures relacionades a continuació,  corresponents a diferents
proveïdors i per diversos conceptes, per un import total de 135.866,12 € i que s’han
remés a aquesta intervenció per a la seva tramitació: 

NÚM.
FTRA.

DATA NIF PROVEÏDOR PROG ECON IMPORT

2016000004 30/04/16  U57641441 UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA 13000 22799 11.227,69

2016000005 31/05/16  U57641441 UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA 13000 22799 11.975,38

   Suma   23.203,07

0210446118 07/04/16  B59987529 BENITO URBAN S.L.U. 15320 21000 5.044,31

F1-001235 29/04/16  B07985716 PINTURAS MARTINEZ Y SELVA SL 15320 21000 1.592,78

   Suma   6.637,09

389 11/04/16  41435795F RIBAS COSTA ANTONIO 16400 60900 6.969,60

   Suma   6.969,60

FIC1600911 30/04/16  B07542673 POTENCIA ALQUILER MAQUINARIA SL 17100 21000 1.691,39

   Suma   1.691,39

A-160114 09/05/16  B57373862 NAUTICA CASTAVI SL 17202 21000 852,95

   Suma   852,95

0000000611 30/04/16  G08973224 INST.TREBALL SOCIAL I SERV.SOCIAL 23102 22799 21.366,97

0000000721 31/05/16  G08973224 INST.TREBALL SOCIAL I SERV.SOCIAL 23102 22799 21.366,97

   Suma   42.733,94

072 27/04/16  47251520K MARI COSTA VICENT 33210 62900 2.150,73

   Suma   2.150,73

2016/A/5539 30/04/16  B57059974 SONOIBIZA SL 33402 22799 5.880,56

2016/A/5598 02/06/16  B57059974 SONOIBIZA SL 33402 22799 9.417,16

   Suma   15.297,72

2016/07 17/04/16  G57745663 ASSOCIACIO UNA IDEA UN SERVEI 33700 22609 115,00

      115,00

2016/11 17/04/16  G57745663 ASSOCIACIO UNA IDEA UN SERVEI 33700 22799 598,00

2016/12 02/05/16  G57745663 ASSOCIACIO UNA IDEA UN SERVEI 33700 22799 330,00

   Suma   928,00

001-0534 30/01/16  A48545842 ONDOAN SERVICIOS SA 33800 22100 26.205,78

003-2513 28/04/16  A48545842 ONDOAN SERVICIOS SA 33800 22100 940,27

   Suma   27.146,05

2015-6 06/06/16  B07727142 ANFIBIOS SL 43200 22609 3.521,10

   Suma   3.521,10

9823 30/04/16  A33912445 ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA 43200 22799 1.122,58

   Suma   1.122,58

32107 13/04/16  B58790122 PISTA CERO SL 92003 62600 3.496,90

   Suma   3.496,90

   TOTAL   135.866,12



 

A la vista de les factures presentades, aquesta intervenció informa:

1r.- Que  segons  s’ha  comprovat  per  aquesta  intervenció,  no  es  va  tramitar  la
corresponent  aprovació  de  les  despeses  facturades,  no  constant  expedient  de
contractació ni acord d’aprovació previs a la realització dels subministraments o serveis
facturats, no tenint en compte el procediment establert  en el Reial Decret Legislatiu
3/2011,  de  14  de  novembre,  pel  que  es  va  aprovar  el  Text  Refós  de  la  Llei  de
Contractes del Sector Públic. Igualment, es vol fer constar que aquesta circumstància
s’ha repetit habitualment durant aquest i altres exercici, fent constar aquesta intervenció
la necessitat de procedir a la realització dels corresponents expedients de contractació
per a procedir a la regularització dels serveis.

2n.- Que comprovada la documentació obrant a aquesta intervenció, per a la realització
de les despeses que ens ocupen es va ometre el control i fiscalització prèvia previstos
als articles 213 i 219 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que es va
aprovar el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, no figurant per tant
reserva de crèdit per a fer front als pagaments derivats d’aquestes despeses.

3r.- Que segons el que disposa l’article 215 de la Llei d’Hisendes Locals, si en l’exercici
de la funció interventora l’òrgan interventor es manifesta en desacord amb el fons o
amb la forma dels actes, documents o expedients examinat, haurà de formular el seu
reparo per escrit abans de l’adopció de l’acord o resolució.

4r.- Realitzada la nota de reparo, serà d’aplicació l’article 216.2, del següent tenor:

Si  el  reparo  afecta  a  la  disposició  de  despeses,  reconeixement  d’obligacions  o
ordenació de pagaments,  es suspendrà la tramitació de l’expedient  fins que aquest
sigui resolt en els següents casos:

Quan es basi en l’insuficiència de crèdit  o el proposat no sigui l’adient.

Quan no haguessin estat fiscalitzats els actes que varen donar origen a les ordres de
pagament.

En els casos d’omissió a l’expedient de requisits o tràmits essencials.

Quan  el  reparo  derivi  de  comprovacions  materials  d’obres,  subministraments,
adquisicions i serveis.

5è.- Que les factures presentades i  que figuren relacionades en el present informe,
figuren conformades pels tècnics i regidors encarregats del servei en qüestió,  donant la
conformitat al seu pagament.

6è.- Que  comprovat  l’estat  d’execució  de  les  partides  que  formen  el  Pressupost
General d’aquesta Corporació de l’exercici de 2016, existeix crèdit suficient i adient per
a atendre les despeses que ens ocupen, en les respectives partides pressupostàries.

Per tot això, aquesta intervenció vol fer constar la DISCONFORMITAT amb la relació de
factures presentades, ja que es va ometre qualsevol tipus de fiscalització o aprovació
prèvia de les despeses.

Eivissa. LA INTERVENTORA  ACCTAL., (document signat electrònicament al marge).”

Vist,  igualment,  l’informe emès pels  regidors afectats  pel  reparo formulat,  del  tenor
literal següent: 

“  AL SR. ALCALDE



 

INFORME  DELS   REGIDORS  AFECTATS  PEL   REPAR  FORMULAT PER LA
INTERVENCIÓ DE FONS FACTURES ANY 2016 EXP. OBJ.ORD 3/2016---------------
Atès que la Interventora Acctal. de la Corporació, ha emès el següent informe:
“  INFORME PROPOSTA  D’INTERVENCIÓ FACTURES AMB NOTA D’OBJECCIÓ – 
EXP. OBJ.ORD 3/2016.-

A la vista de varies  factures relacionades a continuació, corresponents a diferents 
proveïdors i per diversos conceptes, per un import total de 135.866,12 € i que s’han 
remés a aquesta intervenció per a la seva tramitació: 

NÚM.
FTRA.

DATA NIF PROVEÏDOR PROG ECON IMPORT

2016000004 30/04/16  U57641441 UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA 13000 22799 11.227,69

2016000005 31/05/16  U57641441 UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA 13000 22799 11.975,38

   Suma   23.203,07

0210446118 07/04/16  B59987529 BENITO URBAN S.L.U. 15320 21000 5.044,31

F1-001235 29/04/16  B07985716 PINTURAS MARTINEZ Y SELVA SL 15320 21000 1.592,78

   Suma   6.637,09

389 11/04/16  41435795F RIBAS COSTA ANTONIO 16400 60900 6.969,60

   Suma   6.969,60

FIC1600911 30/04/16  B07542673 POTENCIA ALQUILER MAQUINARIA SL 17100 21000 1.691,39

   Suma   1.691,39

A-160114 09/05/16  B57373862 NAUTICA CASTAVI SL 17202 21000 852,95

   Suma   852,95

0000000611 30/04/16  G08973224 INST.TREBALL SOCIAL I SERV.SOCIAL 23102 22799 21.366,97

0000000721 31/05/16  G08973224 INST.TREBALL SOCIAL I SERV.SOCIAL 23102 22799 21.366,97

   Suma   42.733,94

072 27/04/16  47251520K MARI COSTA VICENT 33210 62900 2.150,73

   Suma   2.150,73

2016/A/5539 30/04/16  B57059974 SONOIBIZA SL 33402 22799 5.880,56

2016/A/5598 02/06/16  B57059974 SONOIBIZA SL 33402 22799 9.417,16

   Suma   15.297,72

2016/07 17/04/16  G57745663 ASSOCIACIO UNA IDEA UN SERVEI 33700 22609 115,00

      115,00

2016/11 17/04/16  G57745663 ASSOCIACIO UNA IDEA UN SERVEI 33700 22799 598,00

2016/12 02/05/16  G57745663 ASSOCIACIO UNA IDEA UN SERVEI 33700 22799 330,00

   Suma   928,00

001-0534 30/01/16  A48545842 ONDOAN SERVICIOS SA 33800 22100 26.205,78

003-2513 28/04/16  A48545842 ONDOAN SERVICIOS SA 33800 22100 940,27

   Suma   27.146,05

2015-6 06/06/16  B07727142 ANFIBIOS SL 43200 22609 3.521,10

   Suma   3.521,10

9823 30/04/16  A33912445 ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA 43200 22799 1.122,58

   Suma   1.122,58

32107 13/04/16  B58790122 PISTA CERO SL 92003 62600 3.496,90

   Suma   3.496,90

   TOTAL   135.866,12

A la vista de les factures presentades, aquesta intervenció informa:



 

1r.- Que  segons  s’ha  comprovat  per  aquesta  intervenció,  no  es  va  tramitar  la
corresponent  aprovació  de  les  despeses  facturades,  no  constant  expedient  de
contractació ni acord d’aprovació previs a la realització dels subministraments o serveis
facturats, no tenint en compte el procediment establert  en el Reial Decret Legislatiu
3/2011,  de  14  de  novembre,  pel  que  es  va  aprovar  el  Text  Refós  de  la  Llei  de
Contractes del Sector Públic. Igualment, es vol fer constar que aquesta circumstància
s’ha  repetit  habitualment  durant  aquest  i  altres  exercici,  fent  constar  aquesta
intervenció la necessitat de procedir a la realització dels corresponents expedients de
contractació per a procedir a la regularització dels serveis.

2n.- Que comprovada la documentació obrant a aquesta intervenció, per a la realització
de les despeses que ens ocupen es va ometre el control i fiscalització prèvia previstos
als articles 213 i 219 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que es va
aprovar el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, no figurant per tant
reserva de crèdit per a fer front als pagaments derivats d’aquestes despeses.

3r.- Que segons el que disposa l’article 215 de la Llei d’Hisendes Locals, si en l’exercici
de la funció interventora l’òrgan interventor es manifesta en desacord amb el fons o
amb la forma dels actes, documents o expedients examinat, haurà de formular el seu
reparo per escrit abans de l’adopció de l’acord o resolució.

4r.- Realitzada la nota de reparo, serà d’aplicació l’article 216.2, del següent tenor:

Si  el  reparo  afecta  a  la  disposició  de  despeses,  reconeixement  d’obligacions  o
ordenació de pagaments, es suspendrà la tramitació de l’expedient  fins que aquest
sigui resolt en els següents casos:

Quan es basi en l’insuficiència de crèdit  o el proposat no sigui l’adient.

Quan no haguessin estat fiscalitzats els actes que varen donar origen a les ordres de
pagament.

En els casos d’omissió a l’expedient de requisits o tràmits essencials.

Quan  el  reparo  derivi  de  comprovacions  materials  d’obres,  subministraments,
adquisicions i serveis.

5è.- Que les factures presentades i que figuren relacionades en el present informe,
figuren conformades pels tècnics i regidors encarregats del servei en qüestió,  donant
la conformitat al seu pagament.

6è.- Que  comprovat  l’estat  d’execució  de  les  partides  que  formen  el  Pressupost
General d’aquesta Corporació de l’exercici de 2016, existeix crèdit suficient i adient per
a atendre les despeses que ens ocupen, en les respectives partides pressupostàries.

Per tot això, aquesta intervenció vol fer constar la  DISCONFORMITAT amb la relació
de  factures  presentades,  ja  que  es  va  ometre  qualsevol  tipus  de  fiscalització  o
aprovació prèvia de les despeses.

Eivissa. LA INTERVENTORA  ACCTAL., (document signat electrònicament al marge).”

Vist  que  l’esmentada  relació  de  factures  no  es  pot  aprovar,  per  haver-hi  informat
desfavorablement la intervenció i que s’ha aturat la seva tramitació.
Vist que els Regidors Delegats donen el vist i plau i la seua conformitat a que s’aboni, i
en particular així ho fan i ho tornen a fer aquests Regidors Delegats, per tractar-se de
subministraments,  de  serveis,  de  prestacions  o  d’activitats  que  efectivament  s’han
prestat, s’han executat i s’han facturat, com es deriva de la proposta a què es remeten.
Vist que,  tot i l’informe desfavorable, el Sr Interventor comunica que a les partides



 

corresponents del  Pressupost General d’aquesta Corporació  per a l’exercici de 2016,
existeix consignació suficient i adient, a nivell de vinculació, per atendre les despeses
proposades.
Atès  aquest  estat  de  coses,  els  Regidors  Delegats  a  sota  signants  manifesten  a
l’Alcaldia  que  no  es  mostren  conformes  amb  aqueix  informe  desfavorable  del
Interventor i expressen que aquestes despeses s’han d’abonar, tot això pel fet que és
notori  que  aquests  subministraments,  aquests  serveis  i  aquestes  activitats  o
prestacions s’han realitzat  i  de tot  això s’ha beneficiat  la  comunitat  i  el  conjunt  del
municipi, cosa que comuniquen a l’Alcaldia en execució d’allò previst a l’article 217.1
del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per Reial Decreto legislatiu 2/2004, de
5 de març.
Per tot això,
Demanem sobre la base d’aqueix article del Text  refós, que l’Alcaldia, ateses les seves
competències i totes les consideracions que pugui ponderar per tal que siguin abonats
aquests subministraments, aquests serveis o aquestes activitats o prestacions, i per tal
d’evitar un enriquiment injust o sense causa de la pròpia Corporació (els treballs o les
activitats  fets  o  prestats  per  les  persones  amb què es  relaciona  l’Ajuntament  i  no
abonats per la Institució), resolgui la discrepància a favor del que ara es proposa.
Eivissa.
Estefanía Torres Sánchez Gloria Corral Joven
Regidora delegada de Policia i RRHH Regidora delegada de Turisme
Montserrat García Cuenca Elena López Bonet
Regidora delegada Jardins Regidor delegada Manteniment Urbà
Agustín Perea Montiel Ildefonso Molina Jiménez
Regidor delegat Joventut i Festes Regidor delegat  Admó.General 
Juan José Hinojo Domene Juan Ribas Ferrer
Regidor delegat de Cementeris Regidor Delegat de Benestar Social
José Juan Tur Cardona
Regidor delegat de Cultura
(Document signat electrònicament al marge)”

Vist l’informe emès pels serveis jurídics de la Corporació al respecte, pel present 

RESOLC:

PRIMER.- Resoldre  les  discrepàncies  formulades  entre  l’informe  emès  per  la
Interventora Acctal. i el regidors afectats a favor d’aquests, tenint en compte que els
subministraments, serveis, activitats i prestacions objecte de les factures que es tracten
han estat realitzats i el no pagament dels mateixos suposaria un enriquiment injust o
sense causa de la pròpia Corporació.

SEGON.- Procedir a l’aprovació de les factures de referència, segons el detalll que es
relaciona a continuació:

NÚM.
FTRA.

DATA NIF PROVEÏDOR PROG ECON IMPORT

2016000004 30/04/16  U57641441 UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA 13000 22799 11.227,69

2016000005 31/05/16  U57641441 UTE ISS AYUNTAMIENTO D'EIVISSA 13000 22799 11.975,38

   Suma   23.203,07

0210446118 07/04/16  B59987529 BENITO URBAN S.L.U. 15320 21000 5.044,31

F1-001235 29/04/16  B07985716 PINTURAS MARTINEZ Y SELVA SL 15320 21000 1.592,78

   Suma   6.637,09



 

389 11/04/16  41435795F RIBAS COSTA ANTONIO 16400 60900 6.969,60

   Suma   6.969,60

FIC1600911 30/04/16  B07542673 POTENCIA ALQUILER MAQUINARIA SL 17100 21000 1.691,39

   Suma   1.691,39

A-160114 09/05/16  B57373862 NAUTICA CASTAVI SL 17202 21000 852,95

   Suma   852,95

0000000611 30/04/16  G08973224 INST.TREBALL SOCIAL I SERV.SOCIAL 23102 22799 21.366,97

0000000721 31/05/16  G08973224 INST.TREBALL SOCIAL I SERV.SOCIAL 23102 22799 21.366,97

   Suma   42.733,94

072 27/04/16  47251520K MARI COSTA VICENT 33210 62900 2.150,73

   Suma   2.150,73

2016/A/5539 30/04/16  B57059974 SONOIBIZA SL 33402 22799 5.880,56

2016/A/5598 02/06/16  B57059974 SONOIBIZA SL 33402 22799 9.417,16

   Suma   15.297,72

2016/07 17/04/16  G57745663 ASSOCIACIO UNA IDEA UN SERVEI 33700 22609 115,00

      115,00
NÚM.
FTRA.

DATA NIF PROVEÏDOR PROG ECON IMPORT

2016/11 17/04/16  G57745663 ASSOCIACIO UNA IDEA UN SERVEI 33700 22799 598,00

2016/12 02/05/16  G57745663 ASSOCIACIO UNA IDEA UN SERVEI 33700 22799 330,00

   Suma   928,00

001-0534 30/01/16  A48545842 ONDOAN SERVICIOS SA 33800 22100 26.205,78

003-2513 28/04/16  A48545842 ONDOAN SERVICIOS SA 33800 22100 940,27

   Suma   27.146,05

2015-6 06/06/16  B07727142 ANFIBIOS SL 43200 22609 3.521,10

   Suma   3.521,10

9823 30/04/16  A33912445 ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA 43200 22799 1.122,58

   Suma   1.122,58

32107 13/04/16  B58790122 PISTA CERO SL 92003 62600 3.496,90

   Suma   3.496,90

   TOTAL   135.866,12

Eivissa.

   En don fe,

        L’ALCALDE-PRESIDENT,     EL SECRETARI ACCTAL.,

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

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

 

DECRET 2016-4040 [DECRET APROVACIÓ MP ORD 9-2016 TRANSF.CR ITS](4)

DECRET.- De conformitat amb el que estableixen l’article 180 del R.D.L. 2/2004 de
5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la LRHL i les Bases d’Execució del
Pressupost General per a l’exercici 2016, i vist l’informe emès per la Intervenció
de fons; en virtut de les atribucions que m’han estat delegades mitjançant decret
de data 24 de juny de 2015, amb aquest decret vinc en ordenar l’aprovació de
l’expedient  de modificació  de crèdits  per  transferències núm.  9/2016  dins del



 

vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa: 
MODIFICACIÓ DE CRÉDITS

TRANSFERÈNCIES CRÈDIT POSITIVES:

PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT

32000-14301 Altre personal educació 14.300,00
32000-16003 Seg. social altre personal educació 4.900,00

TOTAL INCREMENTS........................................ 19.200  ,00

TRANSFERÈNCIES CRÈDIT NEGATIVES:

PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT

92000-12000 Sous Grup A1 Admó.General 7.200,00
92000.12101 Complement específic Admó.General 12.000,00

TOTAL MINORACIONS...................................... 19.200  ,00

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

Eivissa.      En don fe,

  EL TINENT D’ALCALDE DELEGAT,      EL SECRETARI ACCTAL.

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

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

 

DECRET 2016-4051 [DECRET APROVACI MP ORD 11-2016 TRANSF.CR ITS](1)



 

DECRET.- De conformitat amb el que estableixen l’article 180 del R.D.L. 2/2004 de
5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la LRHL i les Bases d’Execució del
Pressupost General per a l’exercici 2016, i vist l’informe emès per la Intervenció
de  fons;  amb  aquest  decret,  en  virtut  de  les  atribucions  que  m’han  estat
delegades  mitjançant  decret  de  data  24  de  juny  de  2015, vinc  en  ordenar
l’aprovació  de  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  per  transferències  núm.
11/2016 dins del vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa: 
MODIFICACIÓ DE CRÉDITS

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT POSITIVES

APLICACIÓ DENOMINACIÓ AUGMENT

ÀREA DE DESPESA 1:

15100-22706 Estudis i treballs tècnics Urbanisme 50.000,00

15100-35200 Interesos demora exrporpiacions 147.000,00

15200-68201 Expropiaciones Sa Penya 25.607,00

15200-82090 Prèstec curt termini IMVISA 150.000,00

15320-21000 Repar., manten.i conserv.Vies Públiques 150.000,00

Total Àrea de despesa 1 522.607,00

TOTAL AUGMENTS 522.607,00

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT NEGATIVES

APLICACIÓ DENOMINACIÓ DISMINUCIÓ

ÀREA DE DESPESA 1:

13400-60900 Altres inversions mobilitat 200.000,00

16500-22799 Treballs altres empreses enllumenat 322.607,00

Total Àrea de despesa 1 522.607,00

TOTAL DISMINUCIONS 522.607,00

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

Eivissa.

     En don fe,

    EL TINENT D’ALCALDE DELEGAT,      EL SECRETARI ACCTAL.

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

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

 

TESINF190 PERIODO MEDIO PAGO 2T2016

 INFORME



 

 

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

ANTECEDENTES 

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

LEGISLACIÓN APLICABLE

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

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

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

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

Artículo cuarto Morosidad de las Administraciones Públicas.

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

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

3. Los  Tesoreros  o,  en  su  defecto,  Interventores  de  las  Corporaciones  locales



 

elaborarán  trimestralmente  un  informe  sobre  el  cumplimiento  de  los  plazos
previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, 

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

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

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

El artículo 216.4 TRLCSP Pago del precio  establece: 

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

CONCLUSIONES

Durante el período correspondiente al 2º trimestre de 2016, según resumen que se
adjunta a este informe, se desprende lo siguiente:

ORGANISMO RATIO
OPERACIONES

PAGADAS

IMPORTE PAGOS
REALIZADOS

RATIO
OPERACIONES
PENDIENTES

IMPORTE PAGOS
PENDIENTES

AYUNTAMIE
NTO

6,97 6033811,62 -2,97 2049110,86

OOAA
DEPORTES

31,4 188483,12 -0,52 79.673,83

OOAA
MUSICA

40,69 89945,55 1,75 27987,87

OOAA MACE 41,04 36480,01 12,35 16300,11
PMP
GLOBAL

6348729,3 2173072,67



 

ORGANISMO PERIODO MEDIO DE PAGO
AYUNTAMIENTO 4,45
OOAA  DEPORTES 21,92
OOAA MUSICA 31,45
OOAA MACE 32,18
PMP GLOBAL 5,55

Eivissa 

EL TESORERO 

(documento firmado electronicamente al margen)”

Intervencions:

Sr. Molina: Fa tres mesos quant varen donar compte del període mitjà de pagament
del 1r. Trimestre de 2016, ja varen dir que tenien un període mitjà de pagament que era
exemplar. Vol tornar a donar les gracies als serveis econòmics, així com als distints
departaments, per tramitar amb una diligència admirable les obligacions que tenen amb
els  proveïdors.  Fa tres  mesos deia  que mantenir  un  període mitjà  de pagament  a
proveïdors de 12 dies era un repte molt difícil, no obstant han aconseguit baixar aquest
període a 5,5 dies. És una xifra que el que menys pot fer es donar les gracies als
treballadors de la casa, per permetre’ls compartir aquesta alegria amb tothom.

Sr. Minchiotti: Quant al pagament de factures amb nota d’objecció, al grup Popular li
preocupa els serveis que se segueixen pagant sense cap procediment, perquè no són
esporàdics.  No pot ser que encara no hagin fet res per arreglar que es pagui amb
informe en contra,  el  servei de centre d’acollida ja que segueix venguent amb nota
d’objecció, perquè encara no ho s’han tramitat els 43.000 euros. No pot ser que se
segueixi pagant amb informe en contra el dipòsit municipal que són 23.000 euros. Fins i
tot els ordinadors que s’han comprat venen amb nota d’objecció.

Els preocupa també la factura del monument a la memòria històrica que és de 7.000
euros. S’han demanat pressupostos o s’ha fet a dit? Són coses que no els hi pareixen
correctes, i  a més, amb aquests 135.000 euros de factures amb nota d’objecció, el
saldo des de què entraren a governar ja és d’1,2 milions d’euros pagats d’aquesta
manera.

El període mitja de pagament efectivament és de 5,5 dies, però va pujant el període
mitjà de pendent de pagament i el deute del pendent de pagament. Porten ja la xifra
preocupant de 2,2 milions d’euros pendents de pagament.

Sr. Molina: El Sr. Minchiotti pot dir el que vulgui. Aquest Ajuntament no havia pagat mai
tant prompte als seus proveïdors com ho està fent ara, i això són dades que es passen
al Ministeri d’Economia i Hisenda, i no opinions. Hi ha coses que no es podran corregir,
perquè hi hagi errors en la tramitació, o alguna cosa que no es pugui fer d’una altra



 

manera, i s’haurà de pagar un servei que es rep, però és objectiu de l’equip de govern
reduir això al màxim.

No sap com es va fer el tema del ceramista que va fer el monument a la memòria
històrica, però és evident que no agrada al grup popular. Aquesta factura està aquí
perquè la llei diu que per a despeses de menys de 18.000 euros, aquest Ajuntament
pot, discrecionalment, elegir a qui es vulgui i en aquest cas es volia elegir a aquest
ceramista, estarien dins de la llei, però el que passa és que aquest Ajuntament és més
restrictiu i es posa una pròpia norma interna a les bases d’execució del pressupost, que
fa que això siguin 5.000 euros no 18.000 euros, amb la qual cosa és més exigent i no
s’està incomplint cap llei. És possible que s’hagués pogut tramitar com una adjudicació
directa, donat que es volia treballar amb un ceramista concret i la llei de contracte ho
preveu, és possible que no s’hagi fet així per poder-ho fer més ràpid i  segurament
s’hauria pogut fer millor.

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

 

TESINF191 INFORME MOROSIDAD TESORERIA E INTERVENCION 2T 2016

INFORME DE TESORERIA E INTERVENCIÓN

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

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

HECHOS

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

            Del texto de la Ley se deducen unas obligaciones de rendición de información y
dación de cuentas  por  parte  de  las  administraciones  públicas,  entre  las  cuales  se



 

encuentra el Ajuntament d' Eivissa.

                                                              LEGISLACION APLICABLE

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

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

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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

            Artículo 4. Morosidad de las Administraciones Públicas.

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

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

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

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

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



 

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

            Es todo cuanto se ha de informar, 

                                                               PROPUESTA 

1) Que del  informe TESINF2016/191 y sus anexos se de traslado a los
órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda .

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

Eivissa a 

                LA INTERVENTORA,                                             EL TESORERO,

Fdo. Mª del Carmen Fuster Ferrer

Interventora-actal                                                             Fdo. José Torres Riera

(firmado electrónicamente al margen)                                    Tesorero Acctal.

                                                                         (firmado electrónicamente al margen)”

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

 

Moció de control actuacions policia local a la OVP

D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del Grupo Municipal Movimiento Ciudadano
EPIC Ibiza, quiere hacer llegar a Vd. la siguiente MOCIÓN DE CONTROL para ser
incluida en el Orden del Día del próximo Pleno.

MOCIÓN DE CONTROL SOBRE LAS ACTUACIONES DE LA
POLICIA LOCAL EN RELACION A LA OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA.



 

Esta moción pretende conocer diversos aspectos sobre las actuaciones de la policía 
local en relación a la ocupación de vía pública, principalmente por establecimientos de 
alquiler de vehículos. Entre otras cuestiones:

·  ¿Por  qué no se ha entregado a este concejal  la  información requerida sobre los
expedientes  abiertos  por  este  concepto  en  la  temporada  pasada,  solicitada
reiteradamente?

· ¿En qué estado se encuentran, uno a uno, los expedientes abiertos a los negocios de
alquiler de vehículos iniciados en la temporada pasada?

· ¿Qué acciones al respecto ha efectuado la policía local este verano? ¿Y qué acciones
están previstas hasta el final de la temporada turística?

· Concretamente, ¿qué acciones se han efectuado este año contra los negocios de
alquiler de vehículos situados en la Av.  Santa Eulalia?, especificando el nombre del
negocio, el número de acciones, expedientes abiertos, etc.?

Eivissa, a 27 de Julio de 2016.
Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr. Villalonga: El motiu d’aquesta moció és conèixer que ha fet aquest Ajuntament, en
relació als expedients oberts l’any passat per ocupació de via pública, i que s’està fent
enguany. Entre d’altres coses, l’hi preocupa que hagin demanat documentació sobre
l’estat dels expedients d’OVP iniciats l’any passat, i que no sàpiguen que ha passat. Vol
saber que estan fent ara sobre aquest tema.

Té especial curiositat per saber que passa amb els negocis de l’Avda. Santa Eulàlia.
Quines actuacions s’han realitzat i com està l’expedient del negoci en el qual el Sr.
Alcalde hi té una relació directa?

Sr. Ruiz: És evident que el Sr. Villalonga busca la provocació i que té una obcecació i
una persecució. Li prega que rectifiqui les seues paraules, perquè no té cap tipus de
relació amb aquell  negoci,  és el seu pare que té un negoci  no és el mateix.  Si es
refereix  a  què  el  negoci  és  del  seu  pare  no  s’ha  explicat  be,  i  ho  fa  de  manera
intencionada. La Sra. Corral li explicarà totes les accions que ha fet aquest Ajuntament.

Sra. Corral: No se li ha donat la informació que demana a l’escrit del dia 7 de juny, en
el qual sol·licita dades identificatives de la persona física o jurídica, data de l’expedient,
lloc  de  la  infracció,  motiu  de  la  infracció  i  estat  actual  de  l’expedient.  Com  pot
comprendre  aquesta  informació  de  tots  els  expedients  que  s’han  fet  a  l’any  2015
d’OVP,  suposa un treball  enorme que en aquests moments  no poden dedicar  una
persona exclusivament a preparar aquesta informació. No obstant l’insta a què, si ho
desitja, pot passar en qualsevol moment pel departament de sancions, i buscar alguna
cosa en particular que necessiti saber i se li donaria.

Respecte al que s’està fent ara en relació a l’OVP, ja ha sortit en premsa en varies



 

ocasions tot el  que està fent  la policia local.  Inclús ja han arribat a precintar varies
terrasses que no complien amb els requisits exigits, i això també s’ha publicat.

En el que es refereix a aquest estiu, parlant exclusivament d’establiments de lloguer de
vehicles, la policia local ha posat 13 sancions, d’aquestes, 4 corresponen a empreses
situades  a  l’Avda.  Santa  Eulàlia,  7  a  empreses  situades  a  l’Avda.  Pere  Matutes
Noguera, 1 a una empresa situada en el carrer Carles Roman Ferrer, i  1 del carrer
Bartomeu Vicent Ramon. Com pot veure la policia local sí que està actuant, a pesar de
no tenir tots els mitjans que tendria que tenir.

Sr. Villalonga: Es referia que tenia relació amb l’empresa, no com ens fiscal sinó com
ens social, però igualment demana disculpes al Sr. Alcalde.

Demana si poden explicar si s’ha fet algun tipus d’actuacions, concretament en aquest
negoci que li afecta amb el qual té relació.

Respecte al que diu la Sra. Corral, que des del dia 7 de juny fins ara no hagin pogut
imprimir  un  llistat,  deixa  malament  a  la  policia  local,  al  sistema  informàtic  de
l’Ajuntament o a l’equip de govern. No entén com no tenen un control dels expedients
d’OVP i que no puguin emetre un llistat. Passarà per sancions a veure el que hi ha.

Li agradaria que li  aclarissin més sobre el que ha passat a l’Avda. Santa Eulàlia, li
diguessin l’índex d’expedients resolts de l’any passat, i quant es va recaptar, igualment
li agradaria saber quines actuacions han pres en el negoci, en el qual el Sr. Alcalde hi té
relació social amb el propietari.

Sr. Corral: Li vol aclarir que no totes les sancions són per OVP, hi ha un altre tipus de
sanció que depèn d’on està situat el vehicle del que es tracta. Per tant, no només ha de
mirar les sancions d’OVP, sinó també les sancions de trànsit.

Respecte al negoci del qual parla el Sr. Villalonga, li dona les següents dades: l’any
passat se li varen imposar 2 sancions d’OVP, i també 5 sancions de trànsit. Aquesta
any se li  han imposat 4 sancions de trànsit,  i de moment no els hi consta sancions
d’OVP. Per tant, els establiments que comenta el Sr. Villalonga de l’Avda. Santa Eulàlia,
que aquest  any els  figura  que hi  ha  4  sancions  d’OVP,  sí  que podria  ocórrer  que
tenguen més sancions de trànsit, aquesta dada de moment no la té.

 



 

Moció control Viver d'Empreses

MOCIÓ DE CONTROL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE
L'AJUNTAMENT D'EIVISSA SOBRE L'ASSIGNACIÓ D'UN MÒDUL DEL VIVER

D'EMPRESES AL CENTRE INTERNACIONAL DE MÈTODES NUMÈRICS A
L'ENGINYERIA I EMPRESES INSTAL·LADES ACTUALMENT EN AQUEST ESPAI

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

El  Viver  d’Empreses  va  ser  una  acció  del  projecte  Eivissa  Crea,  impulsada  per
l’Ajuntament  d’Eivissa  amb  el  suport  del  Consell  Insular  d’Eivissa  i  de  l’Institut
d’Innovació  Empresarial  de  les  Balears  de  la  Conselleria  de  Comerç,  Indústria  i
Energia, que pretén:

- Fomentar el desenvolupament d'iniciatives emprenedores i proporcionar suport a la
creació i la consolidació d'empreses de recent creació i a projectes d’autoocupació.

- Proporcionar un espai on les persones promotores puguin desenvolupar les seues
idees empresarials.

-  Ser un punt de referència  que contribueixi  al  desenvolupament  econòmic i  social
sostenible de la illa d'Eivissa.

El Viver d'Empreses és una estructura d’acollida temporal pensada per situar empreses
a l'inici de la seua activitat, acompanyar-les i prestar-los determinats serveis adaptats a
les  necessitats  de  cada  projecte  empresarial  amb  la  finalitat  de  facilitar  el
desenvolupament d'iniciatives d'interès per a l’illa d'Eivissa. Constitueix un espai físic
situat a la planta baixa del número 19 del carrer de l’Arquebisbe Cardona Riera que,
combinant l'oferta de locals, formació, assessorament i prestació de serveis, tracta de
cobrir  les  necessitats  bàsiques  de  petites  empreses,  permetent  millorar-ne  les
expectatives de supervivència.

El passat día 5 de juliol,  el regidor delegat va autoritzar, mitjançant decret Nº 2016-
3909, l'assignació del  mòdul  7 del  Viver  d'Empreses a favor  del  director  de la seu
d'Eivissa del Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE). El cost
de lloguer d'aquest espai és de 119 euros/mes.

El CIMNE va ser creat en 1987 per Decret de la Generalitat de Catalunya (DOGC, 841-
20.5.1987), en col·laboració amb la UNESCO. CIMNE té personalitat jurígica com a
consorci entre la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya. El
CIMNE s’adscriu a la Generalitat de Catalunya i es regeix pel seu règim pressupostari,
de  comptabilitat  i  de  control  aplicable,  tenint  en  compte  el  règim  jurídic  específic
aplicable als centres de recerca de Catalunya (centres CERCA)

Es  tracta  d'un  centre  autònom  de  recerca  dedicat  a  impulsar  els  avenços  en  el
desenvolupament i l’aplicació de mètodes numèrics i tècniques de càlcul per ordinador



 

per tal de solucionar problemes d’enginyeria en un context internacional i les seues
activitats  impliquen un gran nombre de projectes de transferència de tecnologia en
col·laboració amb més de cent cinquanta empreses i organismes d’arreu.
 
L'any 2009 es va inaugurar la seu de CIMNE-Eivissa ubicada llavors al carrer Bisbe
Azara, 4, amb 80 m2.

Totes aquestes dades posarien  de manifest  la  irregularitat  en l'assignació a la  seu
d'Eivissa del CIMNE d'un espai en el Viver d'Empreses, ja que les pròpies normes de
funcionament d'aquest servei estableixen que el públic beneficiari seran “les persones
promotores,  empadronades  a  l’illa  d'Eivissa,  de  noves  iniciatives  empresarials  i
empreses en procés de consolidació (amb menys d’1 any d'alta d’IAE), amb viabilitat
tècnica, comercial, econòmica i financera i que presentin necessitats d'incubació”.

Per tot l'exposat, el Grup Municipal del Partit Popular de la Ciutat d'Eivissa presenta
aquesta moció de control per tal de conèixer els criteris que s'han tingut en compte per
part de la Junta Directiva del Viver d'Empreses per valorar positivament l'assignació del
mòdul 7 a la seu d'Eivissa del Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria
i que va motivar l'autorització del regidor delegat, tenint en compte que aquesta entitat
no s'enquadra en el públic beneficiari que fixen les normes de funcionament d'aquest
servei municipal.

Igualment, és d'interès per a aquest grup polític conèixer les empreses instal·lades al
Viver d'Empreses en aquest moment i  per què tota aquesta informació no es troba
actualitzada a la pàgina web municipal.

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

Sgt. Virginia Marí Rennesson

Intervencions:

Sra. Marí: Presenten aquesta moció perquè els va estranyar un Decret que varen 
veure. A continuació llegeix la moció.

Sr. Villalonga: En base al que ha dit  la Sra. Marí,  entén que aquesta empresa no
hauria d’estar en el viver d’empreses. Què pensen fer al respecte?

Sr.  Molina: El  viver  d’empreses és un projecte que porta molt  temps funcionant  a
Eivissa, donant una sèrie de serveis, principalment, d’acollida d’empreses que estan al
principi  de la seua vida  empresarial,  són idees que estan sent  incubades,  però no
només fa això,  fa més coses o hauria de fer  més coses.  La Sra.  Marí ha llegit  la
informació que figura a la pàgina web municipal,  que és la primera part de la seua
moció, on es descriu que és el viver d’empreses, el tercer punt diu: “Ser un punt de
referència que contribueixi al desenvolupament econòmic i social sostenible de la illa
d’Eivissa.”.

Encara així entén que hagi dubtes i per això es va fer una consulta als serveis jurídics,
sobre si un centre d’investigació i desenvolupament que ha sol·licitat llogar un mòdul en
el viver, i en el reglament del viver només parla d’emprenedors i empreses, en aquest



 

cas es pot seguir el procediment habitual o si ha de passar per Junta de Govern. La
contestació dels serveis jurídics va ser que s’havia de seguir el procediment que fixa el
reglament, Comissió d’Avaluació i Junta Directiva. Encara que no sigui una empresa la
que pretén entrar en el viver, que sigui la Junta Directiva la que decideixi si està dins
del supòsit de recolzar al desenvolupament sostenible de la illa. El tècnic del viver fa un
informe on  es  descriu  que és  el  CIMNE,  les  activitats  que té,  quins  són els  seus
objectius, i també es fa referència que no hi ha cap entitat d’aquest tipus que estigui
radicada a la illa d’Eivissa.

Creu que allotjar aquest tipus d’entitat contribueix a aconseguir els fins del viver, perquè
és  una  entitat  que  busca  projectes  d’investigació  i  desenvolupament,  que  ja  ha
col·laborat, no aquí sinó a altres llocs, i que possiblement sigui un bon recolzament i
creï sinergies amb empreses que estiguin o puguin estar en el viver, o que pugui passar
pel circuit d’empreses assessorades pel viver. A judici seu i dels tècnics que informen
aquestes coses, si que entraria dins d’aquest tercer punt dels objectius del viver. Si han
seguit els passos que els serveis jurídics diuen que s’han de seguir, si ha passat per la
Junta Directiva i ha dictaminat que està dins de l’esperit del viver acollir aquests tipus
de serveis,  com podrien ser  altres,  probablement  el  cas que podrien tenir  prompte
d’una altra entitat, que no és una empresa, però donarà serveis complementaris als que
dona el viver, i probablement s’acolli dins del viver, no veu perquè no hi poden estar.

Quant a les empreses que hi ha ara mateix en el viver, a part del CIMNE, un portal on
line,  que  ofereix  paquets  d’activitat  turística  a  Eivissa  durant  tot  l’any,  uns  serveis
sanitaris  en esdeveniments  i  formació  en assistència  sanitària,  una cooperativa  de
treballs socials i serveis professionals de recursos humans, una empresa d’organització
d’esdeveniments  i  actes  protocol·laris  i  fa  formació  en protocol,  i  una  empresa  de
comunicació  social  mitja.  Saben  que  les  empreses  van  entrant  i  sortint  del  viver
conforme van acabant el seu període útil. S’ha aconseguit posar en servei la totalitat
del viver, perquè hi havia bastants mòduls que no es podien utilitzar per unes humitats
que hi havia, de fet s’ha aconseguir que l’arrendador de l’espai condoni nou mesos de
lloguer d’aquest any, perquè ha assumit la seua responsabilitat pel mal estat de les
instal·lacions.

També s’està parlant amb la unió de cooperatives de treball de les Illes Balears, que
han  mostrat  el  seu  interès  en  utilitzar  el  viver  com  a  punt  de  recolzament  als
cooperativistes d’Eivissa, i que també entenen que entraria dins d’aquest tercer punt.
En aquest cas es firmaria un conveni amb unió de cooperatives i creuen que s’estaria
fent correctament.

Sra. Marí: No posa en dubte que el Sr. Molina coneix molt el viver d’empreses. Els
estranya molt el tema d’aquesta empresa que està recolzada per la Generalitat, per la

UNESCO. Fons en tenen, varen estar a un local de 80 m2 a Eivissa, de nova no en té
res. O això o canvien el reglament del viver d’empreses, perquè tal i  com està ara
aquesta empresa no quadra.

Sr.  Villalonga: Les  normatives  s’han  d’anar  modificant  poc  a  poc,  perquè  les
circumstàncies van canviant, per la qual cosa si l’equip de govern vol que aquest tipus
d’entitats entrin dins, lo normal es reformar el reglament. Demana que perquè les coses
es facin com toca, aquesta entitat no estigui dins fins que es modifiqui el reglament.

Ja que el viver precisa de vida i d’un control per part de l’oposició, demana que les



 

notícies  més  imports  del  viver  s’incloguin  en  un  punt  de  l’ordre  del  dia  d’alguna
comissió,  com per  exemple la  d’administració municipal,  perquè sempre sàpiguen i
estiguin al corrent del que està passant, perquè els hi puguin donar idees.

Sr.  Molina: No  s’estendrà  molt,  creu  que  han  quedat  clares  les  postures.  Entén
perfectament  que  hi  hagi  dubtes.  Ara  bé  el  reglament  es  refereix  a  l’acollida
d’empreses, evidentment el CIMNE no és una empresa, és una entitat depenent de la
Universitat, avalada per la UNESCO.

Segurament si hi  hagués una sobre demanda d’empreses, es donaria prioritat a un
emprenedor o una emprenedora front a aquesta entitat, però si hi ha mòduls lliures, es
generarà una sèrie de sinergies dins que es considerin positives doncs es fa, si això
motiva que s’hagi de canviar el reglament no ho sap, però el tranquil·litza que ho hagi
vist qui interpreta el reglaments a aquest Ajuntament i ha dit que es pot fer.

Sí  que  incorporaran  més  informació  sobre  el  viver  a  la  comissió  d’administració
municipal.  És un projecte en el qual  hi  ha tengut certa vinculació durant un temps.
Segueix dient que és un dels projectes dels quals està me content d’haver-hi treballat, i
d’alguna manera els agradaria impulsar-lo, donant-li  un canvi de ritme, o tal vegada
conveniant determinats serveis amb el Consell Insular i que pagarà la part que li toqui, i
millorar els seus serveis que creu que són molt bons per a la ciutat i inclús per a l’illa.

 

 



 

Moció control Valoriza

MOCIÓ DE CONTROL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE
L'AJUNTAMENT D'EIVISSA SOBRE PETICIONS FORMULADES PER L'EMPRESA
CONCESSIONÀRIA DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DE RESIDUS I

COMPLIMENT DE LES SEUES OBLIGACIONS CONTRACTUALS

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

Mitjançant  registre  d'entrada  de  data  31  de  maig  de  2016,  la  empresa  Valoriza
Servicios Medioambientales S.A., adjudicataria del servei de gestió de la recollida de
residus solids urbans, la recollida selectiva, la neteja viària i de les platges del municipi
d'Eivissa, va presentar dos escrits relatius a 'Informació parcel·la' (2016-ERC-13755) i
'No executar 11 unitats de contenidors soterrats a instal·lar en el carrer Pedro Francès'
(2016-I-RC-13754).

Amb data 1 de juny, el grup municipal Popular va sol·licitar còpia dels escrits aportats
en els registres d'entrada esmentats, sense que fins a la data ens hagin estat lliurats.
En aquest sentit, s'ha de recordar que l'article 14 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals reconeix el mateix dret a la informació dels regidors que l'article
77 de la LBRL i afegeix que en cas de denegar l'accés a la documentació s'ha de fer a
través de resolució o acord motivat en el termini de cinc dies naturals des de la data de
la sol·licitud.

A la vista d'un d'aquests dos registres sembla que l'empresa Valoriza  podria haver
sol·licitat no executar l'obra de contenidors soterrats al carrer Pere Francès. Resulta
evident  la  importància  d'aclarir  aquesta  petició  del  concessionari,  ja  que  afecta
l'obligació  de  vigilar  i  controlar  el  compliment  de  les  obligacions  del  concessionari
establertes en els plecs de condicions.

Sembla oportú recordar en aquest punt que el grup municipal Popular va presentar el
passat mes de maig una moció amb proposta d'acord perquè s'acordés fer públics a
través  del  Portal  de  Transparència  a  els  resultats  del  seguiment  i  control  de  les
concessions administratives, com a mesura de transparència i per contribuir a un millor
coneixement  i  acceptació social  d'aquesta forma de prestacions de serveis  públics.
Aquesta petició va ser rebutjada per l'actual equip de Govern, tot i que els fets exposats
en aquest document semblen demostrar la importància de fer públics totes les dades
relatives als serveis concessionats.

Per tot l'exposat, el Grup Municipal del Partit Popular de la Ciutat d'Eivissa presenta
aquesta moció de control per tal de conèixer com justificava l'empresa Valoriza la seva 
negativa a executar l'obra de contenidors soterrats de Pere Francès, quina resposta
se'ls ha donat per part de l'equip de Govern, si l'obra esmentada s'executarà finalment i
en quin termini i, finalment, si per part del concessionari d'aquest servei públic s'han
plantejat noves peticions que puguin suposar algun incompliment més de les seves
obligacions contractuals.



 

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

Sgt. Virginia Marí Rennesson

Intervencions:

Sr. Flores: El motiu d’aquesta moció és que el dia 31 de maig, l’empresa Valoriza va 
presentar un escrit en el qual deia de no executar les 11 unitats de contenidors 
soterrats a instal·lar en el carrer Pere Francès.

El dia 1 de juny, el grup municipal popular va demanar còpia d’aquests escrits, i a dia
d’avui encara no els hi han facilitat. Veient la importància del tema, volen saber com
justificava l’empresa Valoriza la no execució d’aquests contenidors i quin és la resposta
que li dona l’equip de govern. També vol saber si l’empresa ha plantejat alguna altra
petició que pugui ser un incompliment contractual.

Tenint en compte totes les publicacions que han sortit en premsa vol preguntar, creuen
que Eivissa aquest estiu està més neta?

Sra.  García: El  dia  1  de  juny  varen  presentar  5  registres  d’entrada,  4  varen  ser
contestats i l’altre es va traspaperar. Ho sent i demana disculpes, però demana al Sr.
Flores que si torna a passar la truqui i ho solucionaran.

Durant els treballs de replanteig de l’inici del contracte, varen veure que hi havia una
gran quantitat d’aigua acumulada en els soterrats del carrer Pere Francès, i tenint en
compte  que  el  sistema  de  soterrament  previst  en  el  plec  de  condicions  necessita
escomesa elèctrica,  i  com que l’aigua i  l’electricitat  no acaben de casar es podrien
espatllar com els que ja hi ha col·locats.

L’empresa que fabrica els soterrats, els ha explicat que l’equip estàndard de càrrega
lateral que estipula la licitació, difícilment podria ser el cent per cent estanc, i en aquest
moment està sent valorat pels tècnics i juristes de la casa.

Els  dos  projectes  de  soterrament  que  ha  donat  entrada  Valoriza,  són  de  l’Avda.
d’Espanya i s’han presentat en dues fases.

No tenen cap altra  petició per  part  de  l’empresa,  i  la  que ha fet  no  la consideren
incompliment  del  contracte,  pensen  que  és  una  petició  raonada  i  que  en  aquest
moment l’Ajuntament l’està estudiant.

Sobre si  la  ciutat  està més neta,  no  li  pot  dir  que està  més neta de l’any  passat.
L’empresa és nova acaba d’arribar, ha entrat en plena temporada, que està sent molt
bona, però això comporta que hi ha molta més gent,  que s’embruta més i  que els
comerços generen més residus. L’empresa té sis mesos per establir-se a la ciutat  i
portar tota la maquinària. El que els hi passa és que tots tenen tantes ganes de veure la
ciutat neta que no tenen paciència.

Sr. Flores: Suposa que quant l’empresa va replantejar i oferir els contenidors de Pere
Francès,  ja  sabien que allí  hi  havia  aigua.  Està  segur  que igual  que es poden fer
pàrquings soterrats, també es poden fer estancs.

En  cap  moment  ha  dit  que  això  sigui  un  incompliment  del  plec,  simplement  està
preguntant. Suposa que el dia que l’equip de govern doni alguna contestació, aquesta



 

estarà avalada per un informe d’algun tècnic.

Per suposat que s’ha de donar temps a l’empresa, però creu que tal  vegada s’han
precipitat  i  hagués set millor  que haguessin començat la contracta quant haguessin
estat al cent per cent, que no haver començar al quaranta per cent en plena temporada
estival.

Sra. García: Per suposat, ja li ha dit que són els tècnics i juristes de la casa els que
estan valorant la petició de Valoriza. El Sr. Flores coneix el plec de condicions de la
licitació, i sap perfectament quins són els soterrats que es demanen i si poden ser cent
per cent estancs o no.

Respecte a què l’empresa hauria pogut esperar sis mesos més. S’ha decidit així pels
tècnics i juristes, per la qual cosa creu que estan fent el que correspon.

 

Moció control obres col·legis

MOCIÓ DE CONTROL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE
L'AJUNTAMENT D'EIVISSA SOBRE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS

ESCOLARS AL MUNICIPI D'EIVISSA

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

Les competències en matèria d'educació de les entitats locals són recollides en la Llei
Orgànica  8/1985,  de  3  de  juliol,  del  Dret  a  l'Educació  (LODE)  segons  la  qual  les
corporacions locals han de cooperar amb les administracions educatives competents,
en el marc de la legislació vigent i, si escau, en els termes que s'acordin amb elles, en
la  creació  construcció  i  manteniment  dels  centres  públics  docents,  així  com en  la
vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria.

La nova Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (D. Ad. 15a) estableix que la
conservació,  el  manteniment  i  la  vigilància  dels  edificis  destinats  a  centres  públics
d'educació infantil,  educació primària o educació especial, correspondran al municipi
respectiu.

Com tots els anys per aquestes dates l'Ajuntament ultima les tasques de manteniment
dels  centres educatius del  municipi  atenent les sol·licituds que des de les diferents
direccions dels  mateixos  van rebre a final  del  passat  curs i  relatives  a tasques de
pintura,  fontaneria,  electricitat  o  petites  obres.  Algunes  de  les  actuacions  de
manteniment  es  realitzen  durant  l'estiu,  encara  que  la  majoria  s'escometen  en  les
setmanes prèvies a l'inici del curs.

Pert tot l'exposat, el Grup Municipal del Partit Popular de la Ciutat d'Eivissa presenta
aquesta  moció  de  control  per  tal  de  conèixer  quines  han  estat  les  necessitats



 

d'intervenció plantejades des de les direccions dels centres educatius que l'Ajuntament
d'Eivissa va a escometre en les pròximes setmanes, quin és el cost pressupostat per
fer  front  a  aquestes  obres  de  manteniment,  conservacion  i  millora  de  la  xarxa  de
centres públics i quines assumirà l'Ajuntament dins de les seves competències i quines
seran realitzades per la conselleria d'Educació del Govern balear.

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

Sgt. Virginia Marí Rennesson

Intervencions:

Sr.  Minchiotti: Com que el  manteniment  dels  centres escolars  és competència  de
l’Ajuntament,  i  a  la  versió  més actualitzada  de les  seues  necessitats  apareixen 10
centres que requereixen de fusteria, 7 que tenen pèrdues d’aigua, 4 que tenen barreres
arquitectòniques, 5 amb problemes de seguretat de l’alarma.

Aquesta moció és en el sentit de què abans que comenci el curs quines accions està
fent, quin és el seu pressupost a través de les demandes del directors, i si tenen la
informació del que és competència de la Conselleria. Tota la informació que tengui i
com es planteja l’inici del curs dins d’un mes.

Sra. Mengual: L’Ajuntament té previst per aquest estiu fer una inversió de 78.000 euros
a les 9 escoles públiques, de les quals te la competència de conservació, manteniment
i vigilància. Dins d’aquesta competència, els directors els han fet demandes, i amb els
tècnics  municipals  van  in  situ  a  revisar  quines  han  de  ser  prioritàries,  i  quines
corresponen  a  l’Ajuntament  i  quines  no.  Per  exemple,  algunes  de  les  actuacions
previstes són: reparar el mur exterior, canviar claus de pas del bany i vestuaris, reparar
la  tanca  de  ferro,  reparar  una  escletxa  del  passadís  d’infantil,  substituir  algunes
finestres, fer desaigües al pati, canviar cisternes dels banys, revisar els lavabos i els
sifons dels banys, reparar el comandament de l’ascensor. Aquests tipus d’actuacions
que  ja  estan  demandades,  revisades  i  pressupostades,  perquè  es  puguin  portar  a
terme al llarg d’aquest estiu.

Després hi ha moltes altres demandes dels centre educatius, que no són competència
de l’Ajuntament. Saben que si un bany té més de 25 anys, ja pertoca modificar aquesta
estructura i li correspon al Govern Balear, igual que si fa falta un ascensor o eliminar
barreres arquitectòniques.

 

Votar la urgència del següent punt

Sr. Minchiotti: Degut a les últimes informacions sobre el centre d’acollida d’es Gorg, i
sobretot perquè ja estan en el mes d’agost i havent-hi aquesta partida en el Consell de
450.000 euros, els preocupa molt que es pugui perdre una inversió com aquesta en el
municipi, i per això presenten aquesta urgència.

Sr. Villalonga: Demana que li diguin de què estan parlant, i si li poden donar una còpia



 

del document.

Es fa un recés de dos minuts per estudiar la moció.

Sr.  Ribas: A les  tres  darreres  comissions  informatives  de  Benestar  Social,  el  Sr.
Minchiotti  pregunta i  se li  respon sobre  aquest  tema.  No veuen la  motivació  de la
urgència. De totes maneres, tot està pendent d’una taula tècnica que es farà a primers
de setembre, i que seran els tècnics els que decideixin que es fa i que no. L’equip de
govern està amb el que defensa la Llei Balear de Serveis Socials i el que defensa el
Ministeri de Política i Igualtat, per tant, no té res més a dir. Han de llegir les actes de les
comissions perquè el Sr. Minchiotti hi era. Creu que no té molt de sentit que doni tantes
explicacions  a  les  comissions,  i  després  presentin  la  moció,  i  sobretot  la  nota  de
premsa en la qual diuen que se’ls hi contesta a les comissions.

El Sr. Minchiotti sap que cada vegada que ha preguntat sobre el tema se li ha contestat,
se li han donat dades i els documents que ha demanat.

El Sr. Minchiotti també sap que aquests diners no es perden, simplement es retiren i es
tornen a posar en els pròxims pressupostos.

Queda rebutjada la urgència, per tant no es tracta la moció.

 

Moció d’urgència que presenta el Grup Municipal Popular de l'Ajuntament 
d'Eivissa per conèixer els plans de l’equip de govern sobre el projecte del centre 
d’acollida i la seva viabilitat urbanística a la parcel•la de es gorg

MOCIÓ D’URGÈNCIA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE
L'AJUNTAMENT D'EIVISSA PER CONÈIXER ELS PLANS DE L’EQUIP DE
GOVERN SOBRE EL PROJECTE DEL CENTRE D’ACOLLIDA I LA SEVA

VIABILITAT URBANÍSTICA A LA PARCEL·LA DE ES GORG

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 URGENT

El projecte del Centre Integral d'Acollida i Promoció de la Convivència de l'illa d'Eivissa
té com a objectiu la inserció de totes aquelles persones en risc d'exclusió social.

Aquesta instal·lació va ser pressupostada en 2.3 milions d'euros, més un milió d'euros
per  a  equipaments,  quantitats  que  haurien  de  ser  aportades  de  forma íntegra  pel
Consell d'Eivissa.

Inicialment, el projecte era un centre integral que acolliria a tots els perfils d'usuari en
risc  o  situació  d'exclusió  social.  L'actual  equip  de  Govern,  integrat  per  PSOE  i
Guanyem, ha de donar compte a la resta de grups municipals de quins són els seus
plans respecte a aquesta infraestructura, que ara semblen voler limitar a un determinat



 

tipus d'usuari.

D'altra banda, el regidor de Benestar Social s'ha compromès davant la Mesa d'Exclusió
Social a completar la requalificació del terreny de es Gorg que hauria d'acollir aquesta
infraestructura. No obstant això, segons el parer d'aquest grup polític, la modificació
puntual del Pla Parcial del Sector 4 que l'equip de Govern pretén aprovar no procedeix
per  diversos  motius  de  legalitat  -exposats  en  escrit  d'al·legacions-  i  per  la  pròpia
incongruència de la proposta amb la modificació del PGOU en tramitació, qüestions
que també han de ser explicades i degudament justificades.

Pert tot l'exposat, el Grup Municipal del Partit Popular de la Ciutat d'Eivissa presenta
aquesta moció de control per tal de debatre totes aquestes qüestions i dubtes que es
plantegen respecte a un projecte tan important i que és una necessitat urgent per a la
ciutat i per a l'illa.

En Eivissa, 1 d’agost de 2016
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

Sgt. Virginia Marí Rennesson”

 

C) PRECS I PREGUNTES

 

Sra. Marí: Pregunta: Ja que han parlat del pla per promocionar el turisme. Està la Sra.
Corral atenta a aquest pla i l’està aplicant?

Precs: 1. Demana que, tal i com estan els carrers de terra, fang i fulles, el servei de
neteja abans de passar la màquina d’aigua passés l’escombradora.

2. Demana que es col·loqui algun tipus de passamà i es piqués la pedra del carres Sant
Ciriac, perquè està provocant moltes caigudes.

3. Prega a l’Alcalde que torni a pensar en col·locar un rellotge a Vara de Rey, ja que
creu que era simbòlic per als ciutadans d’Eivissa.

4.  Ja que la Policia actua en el tema d’ocupació de la via pública amb motos dels
carrers, ha comprovat que no hi ha cap sanció a l’Avda. Ignasi Wallis. Demana que
també actuïn en aquest carrer.

Vol  donar  les  gracies  al  Sr.  Alcalde,  perquè  per  fi  han  posat  tendals  a  la  parada
d’autobús de l’antiga delegació del govern.

Sr.  Flores: Prec:  Les  bigues,  els  llums  i  el  sostre  del  Mercat  Vell  estan  plens
d’excrements de colom. Demana si és possible que es faci una neteja a fons, i si es pot
recol·locar tot el cablejat que hi ha a la fatxada del mercat.

Sr. Garriz: Prec: El 28 d’abril de 2016 varen fer una sol·licitud, i una sèrie de preguntes
sobre  l’exercici  de  la  competència  d’extinció  d’incendis,  el  que  s’estava  fen
específicament  en  el  Consell  d’Alcaldes,  quina  era  la  posició  de  l’Ajuntament  amb



 

respecte a l’exercici d’una competència que es pròpia, i varen rebre un contestació que
parla  d’incendis  forestals.  Com que  no  s’ajusta  al  que  varen  preguntar  en  el  seu
moment, demana que es recuperi la pregunta, i es contesti sobre el tema específic que
varen preguntar.

Sr. Ruiz: Prenen nota i li tornaran a contestar, espera que millor.

Sr. Minchiotti: Preguntes: 1. Els preocupa que si no hi ha govern a Madrid, el 30% del
pressupost de Vila depèn d’altres administracions que està a l’aire, perquè les altres
administracions no tendran pressupost si Madrid no en té, amb la qual cosa si no hi ha
sostre  de  despesa  i  no  hi  ha  pressupostos,  es  veuran  obligats  a  prorrogar  el
pressupostos, amb el que això significa. Davant això pregunta al Sr. Alcalde si ha fet
alguna gestió  com a càrrec  públic  del  PSOE,  a  l’executiva  federal  del  seu partit  a
Madrid,  per  provocar  aquesta  reflexió  a  nivell  pressupostari  que  afecta  a  aquest
municipi?

2. Pensa el Sr. Alcalde assistir a alguna celebració religiosa de les Festes de la Terra?

3. El passat diumenge durant la processó de la Verge de les Neus, camí de la Catedral
passava del Vara de Rey, i es trobaren en què hi va haver un intent de desviar-la de la
seua trajectòria natural, travessant Vara de Rey per un dels laterals, a més per primera
vegada, no es va tancar el trànsit dels dos carrils, i els cotxes passaven a menys d’un
metre de la processó i va haver d’intervenir el Sr. Bisbe per solucionar el problema.
Tenien  coneixement  d’aquesta  situació?  Si  no  en  tenien  podria  obrir  diligències
informatives per saber que va passar? Vol  dir  que,  interrompre una processió o no
permetre-la, és un acte il·legal. Va ser incompetència o maldat.

Sr. Villalonga: Precs: 1. Demana que es condicioni l’espai on estaven els barracons de
Can Misses on estava l’antiga escola d’es Pratet.

2.També demana  que la  documentació  que tenen pendent  des  de fa  un  parell  de
mesos, se li remeti quant abans.

3. Demana còpia de la pregunta que varen formular els tècnics per Eivissa Crea.

4. Demana al Sr. Alcalde que, com a màxima autoritat, faci que la policia local controli
l’ocupació de la via pública de tots els negocis que l’incompleixen, sobretot de l’Avda.
Santa Eulària.

Sr. Ruiz: Contesta a les preguntes del Sr. Minchiotti. Vostè va fer alguna gestió perquè
el Sr. Rajoy s’abstingués quant el Sr. Sánchez va anar a la investidura, i ja tendrien
govern fa mesos, i no li va preocupar? Les ha fet, i las que ha fet són les que es pot
imaginar, és a dir, que votaran que no al Sr. Rajoy, si és que es presenta.

Sobre la Missa ja sap la seua postura, i sobre la processó si va ocórrer així com ho
conta el Sr. Minchiotti, ja que no en té constància, creu les seues paraules perquè li té
apreciació  i  el  té  com un  senyor  seriós.  No  té  cap  animadversió  cap a  la  religió,
simplement no és practicant, és aconfessional i creu que es mereix el mateix respecte
que el  Sr.  Minchiotti  que sí  que és catòlic  i  practicant.  L’Ajuntament  d’Eivissa està
col·laborant amb el Bisbat en diferents actes. Varen col·laborar amb la processó del
Carmen, i si hi va haver algun incident amb la policia o va ser un malentès, ho revisarà i



 

li sap molt de mal i demana disculpes si així va ser, en cap cas ha set mala intenció
com li pressuposa el Sr. Minchiotti.

Sr. Molina: Perquè consti en Acta, vol agrair la comprensió als membres dels partits de
l’oposició, pels petits problemes que hi hagut amb les comunicacions del Ple. S’està
canviant el sistema i és millorable. Ha fet una apreciació molt encertada la portaveu del
PP, quant al propi índex de l’ordre del dia del Ple. Espera que per al proper Ple i altres
òrgans col·legiats funcioni tot perfectament.

Sra. López: Respecte al prec del Sr. Flores sobre el Mercat  Vell,  vol  dir-li  que ara
mateix no s’està fent perquè es va acordar així amb el comerciants d’aquest mercat.
Per poder fer net el sostre i arreglar els tres focus que hi ha romputs, es va decidir
esperar a que passi la temporada perquè s’han de muntar bastides.

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

Pregunta  formulada  per  la  portaveu  del  Grup  Municipal  Popular,  del  tenor  literal
següent:

“VIRGINIA MARÍ RENNESSON, portaveu del Grup Municipal Popular, a l'empara de
l'establert en l'article 97.7 del Reial decret 2568/1986 pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per a la
seva contestació en la propera sessió plenària del dia 2 d'agost de 2016, la següent

PREGUNTA

Nombre de denúncies efectuades pels treballadors del Servei d'Estacionament Regulat
de la ciutat d'Eivissa i/o per la Policia Local  amb indicació d'horari,  data i  infracció,
incloent les anul·lacions de denúncia, als següents carrers

1)Carrer Felip II, en el tram comprès entre els carrers Gaspar Puig i Pere Francès.

2) Carrer Carles V, en el tram comprès entre els carrers Gaspar Puig i Josep Maria
Quadrado.

3) Carrer Carles III, en el tram comprès entre els carrers Gaspar Puig i Pere Francès.

Eivissa, a 27 de juliol de 2016

Sgt. Virginia Marí Rennesson

Portaveu del Grup Municipal Popular



 

Ajuntament de Eivissa”

Pregunta  formulada  per  la  portaveu  del  Grup  Municipal  Popular,  del  tenor  literal
següent:

“VIRGINIA MARÍ RENNESSON, portaveu del Grup Municipal Popular, a l'empara de
l'establert en l'article 97.7 del Reial decret 2568/1986 pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per a la
seva contestació en la propera sessió plenària del dia 2 d'agost de 2016, la següent

PREGUNTA

Què treballadors es troben contractats com a autònoms per a la prestació de serveis
municipals, amb indicació de les àrees de prestació d'aquests serveis?

Eivissa, a 27 de juliol de 2016

Sgt. Virginia Marí Rennesson

Portaveu del Grup Municipal Popular

Ajuntament de Eivissa”

Contestació  verbal  de  la  regidora  Sra.  Torres.  Des  del  departament  de  recursos
humans no li  poden donar aquesta dada, perquè des d’aquest  departament només
tenen contractar personal que treballa per compte aliena, ja sigui en la modalitat de
funcionaris o de personal laboral.

Pregunta  formulada  per  la  portaveu  del  Grup  Municipal  Popular,  del  tenor  literal
següent:

“VIRGINIA MARÍ RENNESSON, portaveu del Grup Municipal Popular, a l'empara de
l'establert en l'article 97.7 del Reial decret 2568/1986 pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per a la
seva contestació en la propera sessió plenària del dia 2 d'agost de 2016, la següent

PREGUNTA

En quin punt de tramitació es troba el projecte de demolició de l'edifici de l'antic Cinema
Serra, situat al passeig de Vara de Rei, 6, i quins informes s'han emès al respecte, tant
per part de l'Ajuntament com per part del Consell Insular d 'Eivissa?



 

Eivissa, a 27 de juliol de 2016

Sgt. Virginia Marí Rennesson

Portaveu del Grup Municipal Popular

Ajuntament de Eivissa”

Contestació escrita de la Tinent d’alcalde d’Urbanisme i Vies Públiques, del tenor literal
següent:

“En resposta a la seva pregunta de l’estat de tramitació del projecte de demolició de
l’antic Cine Serra, la situació és la següent:

Un cop comprovat, d’acord amb els informes tècnics i jurídics municipals, que l’ús és
compatible amb la normativa urbanística,  l’expedient  s’ha de sotmetre a un període
d’informació pública respecte de l’activitat, l’obra i l’avaluació d’impacte ambiental pel
termini de deu dies, que començarà a comptar en el propers dies ja que l’edicte el va
firma la regidora d’urbanisme el passat dia 1 d’agost de 2016.

Pel  que  fa  al  Consell  Insular,  aquesta  institució  va  emetre  un  informe en  el  qual
exposava la seva negativa a pronunciar-se al respecte ja que no entra dins les seves
competències i entén que és només un assumpte municipal.

Elena López Bonet,

Tinent d’alcalde Urbanisme i Vies Públiques.

Eivissa, 2 d’agost de 2016”

Contestacions escrites a preguntes formulades i pendents de l’anterior Ple:

“Jacobo Varela

Grup Municipal Popular

En relación a su pregunta en el pleno de 30 de junio, en el pleno de 31 de marzo de
2016 se aprobó modificar la ordenanza municipal de uso y aprovechamiento de las
playas y puntos de baño del municipio de Ibiza para poder habilitar zonas sin humo.
Una vez aprobado por el pleno se inició un procedimiento de exposición pública de 30
días una vez publicada la modificación en el BOIB que fue el 14 de abril. Pasados estos
30 días sin haber recibido alegaciones en fecha 7 de junio se publicó en el BOIB la
aprobación definitiva de la ordenanza.

Durante este tiempo se ha estado trabajando en el diseño de la cartelería identificativa



 

de las zonas libres de humo y se han encargado unos ceniceros para que los usuarios
puedan depositar sus cigarros antes de acceder a la playa, tal y como se recogía en el
acuerdo de pleno. Todo esto acaba de ser recibido y colocado. En breve se realizará
una presentación de estos espacios y se podrá empezar a controlar el cumplimiento de
la ordenanza. Hasta estos momentos se ha estado habilitando el espacio y por lo tanto
no se ha puesto ninguna sanción.

Montse García,

Regidora de Medi Ambient, Salut Pública i Patges

Eivissa, 2 d’agost de 2016”

“AL GRUPO POPULAR

Que el pasado día 30 de junio, en sesión de Pleno, éste grupo nos formuló la siguiente
pregunta:

¿Cuántas denuncias ha formulado la Policía Local de Ibiza en materia de publicidad
dinámica oral?

Que en virtud de ésta solicitud y mediante el presente escrito venimos a contestar lo
siguiente:

Que desde el mes de mayo de este año, hasta la actualidad, se han realizado las
siguientes denuncias:

- En zona de Platja d’en Bossa/Cas Serres:         4

- En zona Penya/Marina:                                      30

- En zona MercatNou/Eixample:                           1

- En zona Dalt Vila/Es Soto:                                  1

- En zona Figueretas/Puig des Molins:                 1

Y para que así conste,

En Ibiza a 1 de agosto de 2016

Estefanía Torres Sánchez

Concejal de Recursos Humanos y

Seguridad Ciudadana”



 

“Antonio Villalonga

Grup Municipal EPIC

En resposta a la seva petició al ple de data 30 de juny de 2016 li faig arribar còpia de
les  al·legacions  presentades  per  l’Ajuntament  d’Eivissa  en  relació  a  la  sol·licitud
presentada per la mercantil Puerto Deportivo Botafoch.

Elena López Bonet,

Tinent d’alcalde Urbanisme i Vies Públiques

Eivissa, 2 d’agost de 2016”

“Antonio Villalonga

Grup Municipal EPIC

En resposta a la seva petició al ple de data 30 de juny de 2016 demanant una còpia de
l’acord  amb l’APB en  relació  a  l’accés  de  vehicles  al  moll  sud,  l’informam que no
existeix cap acord amb APB per escrit sobre aquest tema.

Elena López Bonet,

Tinent d’alcalde Urbanisme i Vies Públiques

Eivissa, 2 d’agost de 2016”

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