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SERVEI DE PREMSA Documentació 

En el següent document us informam de les principals actuacions que ha 
duit a terme l'equip de govern. 
Com  venen fent de manera mensual, els tinents d'alcalde de l'Ajuntament 
d'Eivissa han comparegut avui en roda de premsa per donar compta de la 
feina realitzada al darrers mes, entre d'altres actuacions en destaquen les 
següents: en matèria d'habitatge el desbloqueig d'Imvisa amb la venta de 
sis habitatges de protecció oficial que quedaven buids a la promoció del 
carrer Jondal. Per altra banda, destacar la posada en marxa dels 
pressupostos participatius amb la redacció d'un informe amb diferents 
projectes que es presentaran a la propera reunió del Consell de 
Participació Ciutadana. 
Pel que fa a la contrata de l'aigua, ha quedat contractada la redacció del 
acta de reversió del contracta  actual, la avaluació de l'estat de les 
infraestructures i les necessitats d'inversió. També s'esta a punt d'adjudicar 
l'avantprojecte d'explotació, anàlisi econòmic i financer del servei i la 
modificació de l'ordenança i el reglament econòmic del servei. 

Benestar Social
Aquest matí s'han signat dos convenis de col·laboració entre l'àrea de 
Benestar Social de l'Ajuntament d'Eivissa i Creu Roja i Cáritas. 
que suposen formalitzar dos projectes importants amb aquestes dues 
entitats. 
En el cas del conveni amb Creu Roja es tracta del programa Activa't que va 
dirigit al col·lectiu de persones amb risc d'exclusió social i amb dificultats 
especials d'inserció laboral.  En el cas del conveni signat amb Cáritas, té 
per objectiu mantenir i reformar l'acord amb aquesta entitat per tal de 
continuar
− També pel que fa a convenis de col·laboració, dir que estam preparant 
un conveni per rebre alumnes en pràctiques de la UIB i la Uned, estudiants 
de Treball Social i Educació Social, i també de l’IES Algarb, dels cursos de 
tècnic sociosanitari, tècnic d'integració social i cuina.

Habitatge
− Pel que fa a habitatge, a banda de seguir la tramitació amb l’Ibavi per 
poder desafectar 3 habitatges del carrer de la Creu de Dalt Vila i destinar-
les a emergència social, voldria destacar que hem venut ja el 100 per cent 
de les vivendes de la promoció del carrer Jondal, que eren un total de 30.
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SERVEI DE PREMSA En aquest sentit, destacar que s’ha fet una enfeinada a Imvisa durant els 
darrers mesos, l’empresa pública, on la situació administrativa era 
desastrosa, i que una vegada posat tot al dia, ja estam en marxa i 
ensenyant i venent els actius que encara avui té l’empresa i que ajudaran a 
resoldre la difícil situació econòmica d'IMVISA. 

Turisme
- S’ha començat a treballar un nou producte que es coneix com ‘Turisme 
Salut’.S’estan fent reunions de feina amb hotelers i proveïdors interessats 
en aquest nínxol de mercat i sembla que les previsions són bones perquè 
es tracta d’una línia cada vegada més demandada i per a la que Eivissa és 
una bona destinació. 
- Dins de les activitats de promoció turística, i a banda de les actuacions 
que ha hagut aquest darrer mes del Grup de Ciutats Patrimoni, com la 
presentació del vídeo que ja us vam donar a conèixer, senyalar també la 
feina realitzada amb l’entitat Chinese Friendly, amb la que s’han mantingut 
nous contactes, i que ha portat a Eivissa a dos periodistes de l’Agencia 
oficial xinesa de notícies que ha rodat un reportatge que serà emés per la 
seva televisió i també per Youtube.
− S’estan preparant també els materials i accions que es duran a la 
World Travel Market de Londres.

Festes 
- S’està treballant al programa de Festes de Nadal en el que segurament 
serà un any de transició. S'està parlant amb comerciants, associacions i 
diferents entitats perquè, la veritat, és que si bé tots entenem que són unes 
festes especials, sobre tot per als infants, i que l’Ajuntament ha de fer un 
esforç per dinamitzar la ciutat, també resulta difícil de defensar i de 
mantenir una despesa de 130.000 euros en llums de Nadal o 4.000 euros 
en un únic betlem.

És per això que s’estan repassant totes i cadascuna de les activitats, que 
s’estan fent canvis importants i que seguirem replantejant-nos coses de 
cara a l’any que ve perquè entenem que els sous de l’Ajuntament, que són 
els de tots, han d’estar ben emprats i justificats, sense que això significar 
anar contra ningú ni contra cap tradició. En el cas concret del barri de la 
Marina, dir que la intenció de l’Ajuntament no és deixar penjat el barri, som 
ben conscients que necessita impuls i dinamització i és per això que al 
programa haurà activitats concretes per a aquest barri i per intentar portar 
gent a la zona. 

Participació Ciutadana
− De participació ciutadana, aquesta setmana començarà un programa 
nou que hem anomenat ‘Feim barri’ que té com a objectiu que la gent surti 

Pag 2



Pere Tur, 1
07800 – Eivissa
tel. 971 305022
fax 971 399274

prensa@eivissa.es

www.eivissa.es

SERVEI DE PREMSA al carrer i que participi d’activitats tradicionals que no són molt conegudes o 
ja no es practiquen tant. Es començarà aquest cap de setmana amb una 
activitat relacionada amb Tots Sants i la idea és mantenir el programa tot 
l’any per anar passant per tots els barris.

Igualdat
− En matèria d’Igualtat cal destacar que per primera vegada s’ha creat 
una oferta educativa que va adreçada a escolars del darrer cicle d’ESO i a 
alumnes de secundària i que consisteixen en xerrades de 30 minuts amb 
activitats sobre igualtat, coincidint amb una campanya de sensibilització 
que es farà els propers dies als mitjans de comunicació.

Normalització
− S’ha posat en marxa el conveni amb l’IEE de voluntariat lingüístic i, a 
més, els cursos gratuïts per a alumnes nouvinguts. Tenim ja en marxa 4 
grups per a infants de 6 a 8 anys i un grup per a infants de 9 a 11 anys. A 
més, voldria destacar que han començat ja les obres d’adequació de la 
futura seu de l’Institut, a la Via Púnica. L’Ajuntament inverteix 24.000 euros 
en l’adequació del local que esperam es pugui començar a utilitzar en el 
termini d’un mes aproximadament.

Educació
S’ha fet arribar a les escoles la guia amb l’oferta educativa, que recull totes 
les activitats que l’ajuntament posa l’abast dels escolars del municipi i 
també un cicle de conferències que s’ofereixen a les famílies dins de les 
escoles per abordar qüestions que preocupen especialment (temàtica en 
funció de les edats).

Ocupació
S’han posat en marxa 5 cursos adreçats a persones desocupades, dos 
d’anglès i dos d’alemany (atenció al públic i gestió comercial) i un 
d’operacions de tractament de dades i documents. 

Transparència
L'Ajuntament s'ha inscrit voluntàriament per passar ara a finals de mes 
l’avaluació de Transparència Internacional sobre els 80 indicadors que 
controla aquesta organització i que estan molt per damunt del que demana 
la llei espanyola que entra en vigor el proper desembre. Segurament no 
arribarem als 80 però seguim fent feina per complir el major número 
possible, per millorar les dades dels que ja complim, i si visitau amb 
regularitat el Portal de la Transparència que tenim penjat al web municipal 
veureu que pràcticament cada setmana s’està pujant nova informació, en 
una feina que ja no s’aturarà perquè constantment s’ha de renovar la 
informació per tal que quedi mai obsoleta.

Pag 3



Pere Tur, 1
07800 – Eivissa
tel. 971 305022
fax 971 399274

prensa@eivissa.es

www.eivissa.es

SERVEI DE PREMSA
 Medi Ambient:
− El darrer mes s’ha fet una neteja de l’arena dels parcs infantils. Volem 
aclarir, perquè ha hagut algunes consultes, que tot i el parc queda tancat 
un parell de dies quan es fa aquesta neteja, el producte que es fa servir no 
és nociu per a la salut i que compte amb tots els permisos sanitaris.

− Aquest darrer mes s’han fet neteges i podes especials a la zona de ses 
Feixes que dona a avinguda Vuit d’Agost, a la carretera de ses Feixes 
davant l’Hotel Platja Real i també s’han instal·lat 80 noves pilones per evitar 
aparcaments indeguts al marge de ses Feixes.

- S’han comprat i ja s’han rebut 100 noves papereres i s’estan instal·lant ja 
a les zones on s’han trobat més carències.
-  Millora del camí que va a l’escola de Can Cantó, s’ha acondicionat 
l’aparcament de l’escoleta de Can Cantó i s’ha arreglat l’escala que va de 
la Via Púnica a la Via Romana.
− També s’està treballant en fer un inventari de l’arbrat municipal i s’han 
dut a terme podes de seguretat a eucaliptus al costat de l’IES Sant Maria, 
al passeig de Joan Carles I i a la plaça de sa Graduada.

− Quant a neteges de solars, aquest mes s’ha actuat a un solar que hi 
havia entre Can Escandell i Can Misses, que havia set objecte de queixa i 
preocupació per part de diferents vesins pel mal estat en que es trobava, i 
també d’un solar a Illa Plana. Les neteges especials per barris s’han 
desenvolupat aquest mes a sa Capelleta i ara mateix a Platja d’en Bossa.

- S’ha acabat el plec i s’ha enviat a contractació el contracte per al control 
de plagues del municipi per tal que es faci la part administrativa i es pugui 
tenir nova empresa el més aviat possible. 
− S’ha acabat ja una primera fase de feina  de la confecció del mapa de 
remors que s’havia de fer i que hem entrat ja en la segona fase.

− Donar les gràcies als mitjans de comunicació pel seu interès en la 
situació que s'ha viscut al Centre de Protecció Animal de sa Coma amb 
l'increment d'abandonaments. La presencia als mitjans de comunicació ha 
provocat un increment en el nombre d'adopcions. També s'ha adequat mes 
espai amb més gàbies per als cans que arribin a sa Coma.

Cementiris
− S’ha fet una obra al cementeri vell que ha permès dotar-lo d’un bany 
nou  que ja està funcionant, el que serà una millora que segur que molts 
d’usuaris agrairan properament en la festivitat de Tots Sants quan els 
cementiris tenen un gran nombre de visitants. Pag 4
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SERVEI DE PREMSA Patrimoni
S’ha elaborat un  ampli informe amb tota una sèrie de petits desperfectes 
(esglaons, enrajolats, paviment, pedres que no hi són als parapets de les 
murades, etc.) situats per tot Dalt Vila per començar aquest mateix any una 
campanya de petites reparacions i rehabilitacions que ajudin al 
manteniment en les millors condicions possibles el recinte Patrimoni de la 
Humanitat.
Des del Consorci Patrimoni també es continua treballant per posar en 
marxa aviat la reforma del carrer Antoni Costa Ramon (antic carrer 
Murada), que és el projecte que actualment està ja en tràmit dels diferents 
carrers que està previst arreglar aquesta legislatura.

− Pel que fa al barri de sa Penya, del que estam especialment damunt a 
l’espera de la resolució del TSJ sobre la UA27 però també per altres petits 
projectes i les intervencions diàries, dir que ha hagut diverses trobades 
amb el Consell per debatre i acordar qüestions de caire patrimonial i 
urbanístic, així com petits tapiats per evitar noves ocupacions de vivendes.

− Preparació dossier projectes per dur al Consell de Participació 
Ciutadana i començar l’experiència dels pressupostos participatius.

Recursos Humans
- A l'àrea de recursos humans, caldria destacar la intensa activitat del mes 
d'octubre per reactivar taules de negociació i espais de concertació amb els 
treballadors. Per exemple:
S'ha constituït la taula sectorial de la Policia Local.
S'ha celebrat la primera reunió formal amb el Comitè d'empresa.
S'ha constituït la taula negociadora del conveni del Patronat de Música i 
han començat les negociacions.
S'ha reunit la taula general i s'ha reunit la taula de funcionaris.
En relació a la situació dels recursos humans municipals m'agradaria dir 
que hem trobat una situació molt complicada, amb una falta de mitjans 
gairebé dramàtica en algunes regidories per diferents circumstàncies.

La més important és que no es poden fer noves contractacions per les 
limitacions que imposa la Llei de Racionalització de l'Administració Pública 
que fins i tot en casos d'ajuntaments sanejats com és el nostre impedeix 
ampliar la plantilla. Això que fa que departaments com a Educació,o el de 
Sancions o el d'Activitats, que suporten una càrrega de treball molt 
important, també el d'Atenció a la Ciutadania, estiguin en condicions molt 
precàries. 
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SERVEI DE PREMSA − Els bolsins de treball, és a dir la borsa de gent que pot cobrir baixes, 
estan caducats i per tant inservibles, el que provoca que en departaments 
amb pocs treballadors de vegades ni tan sols pot cobrir-se una baixa de 
maternitat o una malaltia de llarga durada, la qual cosa encara complica 
més la situació. 
Des de recursos humans s'està analitzant en conjunt tota aquesta 
problemàtica, estem estudiant totes les eines que tenim al nostre abast i 
marcant prioritats per remuntar, en la mesura del possible, aquesta 
situació. 
Quant a les característiques dels centres de treball, s'esta treballant per a 
donar resposta a les reivindicacions sobre les millores de les condicions 
laborals perquè la gent pugui treballar més a gust, a temperatures 
adequades o en despatxos i espais còmodes i racionals.

Eivissa, 26 d'octubre de 2015. 
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