
Secretaria General

O R D R E   D E L   D I A

1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
2n. Desestimació del recurs de reposició interposat per Aqualia “Gestión Integral del Agua S.A.” 
contra l’acord de Ple de data 29 d’abril de 2010.
3r. Expedient de Contractació per la gestió del Servei d’Abastament d’aigua potable i clavegueram 
del municipi d’Eivissa.
4t.  Aplicació  al  personal  funcionari  i  laboral  de  l'Ajuntament  d'Eivissa  i  dels  seus  organismes 
autònoms de les reduccions salarials previstes pel RD llei 8/2010 de 20 de maig.
5è.  Proposta  de  reduccions  de  les  retribucions  de  càrrecs  electes  i  personal  eventual  de 
l'Ajuntament d'Eivissa, d’MVISA, d'ITUSA i del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat.
6è.  Proposta de modificació  de les bases de execució  67 i  68 del  Pressupost  de l’Ajuntament 
d'Eivissa per l'any 2010.

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  CELEBRADA,  AMB  CARÀCTER  EXTRAORDINARI,  PER  L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 18 DE JUNY DE 2010.

ASSISTENTS:

Sr. Alcaldessa-Presidenta:

Sra. Lurdes Costa Torres

Srs. Regidors:

Sr. Santiago Pizarro Simon
Sr. Vicente Torres Ramón
Sr. Vicente Ferrer Barbany
Sra. Sandra María Mayans Prats
Sr. Marcos Costa Tur
Sra. Irantzu Fernández Prieto
Sr. Juan Manuel Rubio Córdoba
Sra. Vicenta Mengual Lull
Sr. Rafael Ruiz González
Sr. Enrique Francisco Sánchez Navarrete
Sra. Virtudes Marí Ferrer
Sr. Antonio Prats Costa
Sr. Jaime León Díaz de Entresotos Cortés
Sr. Rafael Triguero Costa
Sra. Carolina Cava de Llano Carrió
Sr. Alejandro Marí Ferrer
Sra. Adrián Trejo de la Rosa

Srs. que falten amb excusa:

Sr. Ricardo Pedro Albín Pascual
Sra. María del Pilar Marí Torres



Secretaria General
 

PLE EXTRAORDINARI
Dia 18 de juny de 2010

Sra. Olga Martínez Parra

Secretari-Acctal.:

Sr. Joaquim Roca Mata

Interventor-Acctal:

Sr. Mario Añibarro Juan

ACTA NÚM. 7/10

A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les onze hores del dia divuit de juny de dos mil deu; sota la 
Presidència  de la  Sra.  Alcaldessa-Presidenta,  Sra.  Lurdes Costa  Torres,  es reuneixen  els  Srs. 
Regidors expressats al marge per tal de celebrar sessió extraordinària de l'Excm. Ajuntament Ple, 
en primera convocatòria, per a la qual han estat citats de forma reglamentària.

Actua de secretari el Lletrat de la Corporació que subscriu.

DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA

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

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

2n.  Desestimació del recurs de reposició interposat per Aqualia “Gestión Integral del Agua 
S.A.” contra l’acord de Ple de data 29 d’abril de 2010:

Donat compte del recurs de reposició interposat amb data 21 de maig de 2010 per Aqualia Gestión 
Integral del Agua S.A., contra l’acord adoptat pel Ple de la Corporació de data 29 d’abril de 2010; i 
vista la proposta d’acord del tenor literal següent:

“PROPOSTA D’ACORD
Vist el recurs de reposició interposat amb data 21 de maig de 2010 ( Reg. Entrada 12018) pel Sr. 
Juan Luis Castillo Castilla en nom i representació de la mercantil Aqualia Gestión Integral del Agua 
S.A, contra l’acord adoptat pel Ple de la Corporació de data 29 d’abril de 2010 mitjançant el qual es 
desestimaven  les  al·legacions  presentades  amb  data  15  de  març  de  2010  per  part  d’Aqualia 
Gestión Integral del Agua S.A. i s’aprovava definitivament la Memòria econòmica i l’Avantprojecte 
de diverses obres hidràuliques per a l’expedient de  contractació del servei d’aigua i clavegueram 
d’Eivissa. 
Vist  l’informe emès al respecte del recurs de reposició interposat, per part del Sr. Joan Perdigó 
Solà, lletrat i professor de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb el vist i plau de la 
Secretaria  General  de  l’Ajuntament,  el  qual  consta  a  l’expedient  i  del  que  se’n  desprèn  la 
procedència de desestimar íntegrament el recurs interposat per Aqualia així com la conveniència de 
comunicar a l’actual concessionària que  a partir del dia 1 de novembre de 2010 continuarà prestant 
el servei d’abastiment d’aigua i clavegueram en règim de pròrroga forçosa, fins que la gestió del 
servei no sigui assumida per l’adjudicatari de la nova concessió.
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Mitjançant el present i de conformitat a lo dispost a l’informe citat anteriorment el qual serveix de 
motivació de la resolució segons allò establert als articles 54 i 89.3 i 5 de la Llei 30/1992 de 26 de 
novembre, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORD: 
PRIMER.- Desestimar el recurs de reposició interposat per Aqualia Gestión Integral del Agua S.A. 
contra l’acord de Ple de data 29 d’abril de 2010, pel qual s’aprovaren, definitivament, la Memòria 
econòmica i l’Avantprojecte de diverses obres hidràuliques per a l’expedient de  contractació del 
servei d’aigua i clavegueram d’Eivissa, de conformitat al informe que s’adjunta com a annex.
SEGON.- Notificar el present acord a Aqualia Gestión Integral del Agua S.A.
Eivissa  a  11  de  juny  de  2010.  EL  REGIDOR  DELEGAT  DE  L’ÀREA  DE  MEDI  AMBIENT, 
MOBILITAT I MANTENIMENT URBÀ, Sgt. Juan Rubio Córdoba”.

Dictaminat per la Comissió informativa d’Administració Municipal.

Intervencions:

Sra. Marí Ferrer: El preocupant d’aquest punt és que s’hagi de discutir, i això és per culpa de  la 
pèssima gestió a la Regidoria del Sr. Rubio, ja que avui l’Ajuntament es veu amb un pleit segur per 
no haver enviat una notificació del final d’una concessió.  Com que això no s’ha fet en temps i 
forma, la pròpia concessionària ha hagut de presentar un recurs de reposició, i avui hem de portar 
al  plenari  la  denegació  d’’aquest  recurs,  el  que  suposarà  la  interposició  d’un  recurs  davant  la 
jurisdicció  contenciosa  administrativa  amb  el  conseqüent  efecte  que  pot  tenir  per  les  arques 
municipals.  Creu  que això és els més important d’aquest  punt,  ja que era una cosa totalment 
evitable.
Els pareix bé que es tregui la concessió perquè suposarà una millora de les condicions que es van 
aprovar fa vint anys. Per tant l’objectiu és correcte però la forma és molt deficient.
Han hagut de pagar un informe a una advocats perquè diguin que no es pot prorrogar tàcitament.
Avui li han passat una sentència del Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, que és qui tindrà que 
veure aquest plet, on no donen la raó als arguments municipal, doncs Andratx va fer el que vol fer 
l’equip de govern en aquest moment, que és entendre que no es pot prorrogar tàcitament en virtut 
de la llei de contractes i el Jutjat els hi diu que no.

Sr. Rubio: A la vista de l’últim escrit presentat per aqualia ampliant el recurs faran una modificació 
a la proposta d’acord en el sentit de que es faci menció en la mateixa de la nova documentació 
entregada per Aqualia i de l’informe jurídic emès al respecte.
En relació a la sentència d’Andratx, en els informes queda clar, que era una concessió que ja havia 
tengut alguna pròrroga, i el contracte que tenia l’empresa amb l’Ajuntament d’Andratx parlava del 
temps del contracte i de pròrrogues de cinc anys. El contracte d’aquest Ajuntament amb Aqualia 
només era per vint  anys  sense pròrrogues.  Mai  han entès que estiguessin  en una situació de 
pròrroga tàcita,  s’ha informat a Aqualia  de la fi  de la concessió i  han tengut moltes reunions,  i 
efectivament no se’ls hi ha enviat una carta dient que s’iniciava el procediment de licitació,  però 
coneixien tots els actes preparatoris des de fa temps.
Seria  il·legal  anar  fent  pròrrogues.  Lluitaran  per  defensar  els  interessos  de  l’Ajuntament  i  dels 
ciutadans, i amb una nova licitació els ciutadans hi guanyaran. Li agradaria que el Grup Popular 
estigués al seu costat. El que beneficiarà als ciutadans serà poder portar aquesta licitació endavant.

Sra. Marí Ferrer: Li ha dit que està d’acord amb una nova concessió i beneficiar als ciutadans. Els 
hi  té  que explicar  com una cosa tan senzilla  com enviar  una notificació  no s’ha fet,  i  això  pot 
suposar que d’aquí a uns anys pugui caure una sentencia indemnitzatòria que l’hauran de pagar els 
ciutadans via impostos. No li discuteix que ho tregui a licitació, cosa que li pareix perfecte, el que li 
discuteix és la pèssima manera de gestionar aquest servei ja que és  la segona contracta més 
important de l’Ajuntament.  No discutirà els contingut del recurs ja que lo important serà el que digui 
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la Sentència en el seu moment, i a la vista de la Sentència que li han fet arribar avui hi ha un gran 
perill.  D’entrada l’Ajuntament ja ha tengut una despesa en informes jurídics que si  el  Sr.  Rubio 
hagués fet els coses bé no la tendrien.
Estan en un qüestió estrictament de forma, que és si s’ha notificat o no, i quin efecte té si s’ha 
notificat o no aquesta voluntat de no prorrogar.
El vot del Grup Popular serà d’abstenció, ja que això és una decisió de govern. Els hagués encantat 
que aquest problema no existís, i el responsable és el Sr. Rubio. Li exigeix que tingui més diligència 
en temes d’aquest nivell.
Està d’acord amb que no es prorrogui res, però la seva mala gestió ens porta ara a una situació no 
desitjable.

Sr. Rubio: Assumirà els errors que hi hagi hagut en aquesta tramitació del seu departament. Estam 
en una situació on alguns estaven mirant on s’equivocaven, ja que han posat molts problemes i 
retards per entregar la documentació, i amb això es refereix a l’actual concessionària.
El temps donarà la raó a algú, i espera que sigui a l’Ajuntament.
Creu que si l’empresa interposa un contenciós el té perdut, igual que va perdre el de les tarifes, on 
per cert no varen ni presentar la documentació que el jutja els hi demanava.
Tenen el deure de licitar, i si han comés algun error el tindran que assumir. No entrarà a discutir el 
que vol l’empresa i no defensarà cap argument d’aquesta, perquè creu que no té raó. Tindran  que 
demostrar moltes coses, i explicar totes les reunions de feina que han tingut.
Si la Sra. Marí li vol donar un vot de confiança que ho faci, sinó vol no. Creu que aquesta situació 
està molt clara, s’ha de licitar aquesta concessió d’aigua, i amb  l’empresa que guanyi  amb les 
noves condicions el qui sortirà beneficiat seran els ciutadans de la ciutat i aquest Ajuntament.

S’absenta el Sr. Díaz de Entresotos.

Sotmès a votació la proposta d’acord, és aprovada, afegint després del primer paràgraf, vist també 
l’escrit presentat en data 16 de juny de 2010, amb Registre d’Entrada núm. 14481, amb els vots a 
favor de les Sres. Costa, Mayans, Fernández, Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Rubio, 
Ruiz i Sánchez, i l’abstenció de les Sres. Marí Ferrer, Cava de Llano, i Srs. Prats, Triguero, Trejo i 
Marí Ferrer, que suposa la majoria absoluta del nombre de legal de membres de la Corporació.

3r.  Expedient  de  Contractació  per  la  gestió  del  Servei  d’Abastament  d’aigua  potable  i 
clavegueram del municipi d’Eivissa:

Donat compte de l’expedient de contractació de referència, i  vista la proposta d’acord del tenor 
literal següent:

“PROPOSTA D’ACORD
Resultant  que amb data  18 de maig  de 2010,  en compliment  del  previst  a  l’article  73 del  RD 
1098/2001 de 12 d’octubre pel qual s'aprovà el Reglament General de la Llei de Contractes, i als 
efectes de dur  a terme les actuacions administratives preparatòries dels  contractes,  s’ha emès 
informe per part de l’Enginyer Tècnic Municipal amb el vist i plau del Regidor delegat de l'Àrea de 
Medi Ambient en el qual s'exposa la necessitat, característiques i import calculat de les prestacions 
objecte del contacte de gestió del servei públic d'abastament d'aigua i clavegueram del municipi 
d'Eivissa  sota la  modalitat  de concessió  administrativa.  Vist  també l'avantprojecte  de les  obres 
hidràuliques i la memòria econòmica, aprovat pel Ple de la Corporació amb data 29 d'abril de 2010 , 
així com el plec de prescripcions tècniques particulars i el plec de clàusules administratives que 
consten a l'expedient administratiu.
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Resultant que, mitjançant Providència de data 19 de maig es va acordar la incoació de l'expedient 
de contractació, sol·licitant-se informe de Secretaria sobre el  plec de clàusules administratives i 
informe d'Intervenció sobre l'existència de consignació pressupostaria i fiscalització.
Resultant que, la Secretaria de la Corporació i la Intervenció han emès informe amb data 19 de 
maig, favorable a la contractació interessada.
Resultant  que l’expedient  no  va  ser  tractat  a  la  Comissió  Informativa  de l’Àrea  d’Administració 
Municipal, al ser retirat l’assumpte de l’ordre del dia fins que no es resolgués el recurs de reposició 
interposat per Aqualia contra l’acord de Ple de data 29 d’abril de 2010, respecte el qual s’ha emès 
informe del que se’n desprèn la procedència de desestimar el mateix.
Considerant que, la Llei 7/1985 de 2 d'abril de Bases de Règim Local (articles 25 i 26), així com la 
Llei  20/2006  de  15  de  desembre  Municipal  i  de  Règim  Local  de  les  Illes  Balears  (article  29) 
estableixen  la  competència  del  municipi  per  a  la  prestació  del  servei  d'abastament  d'aigua  i 
clavegueram.
Considerant  que,  de  conformitat  al  previst  a  l'article  151.2  de  la  Llei  20/2006  i  l'article  30  del 
Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955, l'Ajuntament té plena 
potestat per constituir, organitzar, modificar i suprimir els serveis de la seva competència, essent 
l'ajuntament  sobirà  per  establir  la  reglamentació  del  servei  en  la  forma que estimi  convenient, 
respectant el caràcter de servei essencial i obligatori i el dret de tota la ciutadania del municipi a la 
seva prestació.
Considerant que, és atribució del Ple de la Corporació de conformitat al previst a l'article 22 f) de la 
Llei de Bases de Règim Local aprovar les formes de gestió dels serveis públics.
Considerant  que,  resulta  acreditat  a  l'expedient  de  contractació  tramitat,  el  règim  jurídic  bàsic 
regulador  del  servei  públic,  quedant  determinades  l'abast  de  les  prestacions  a  satisfer  pel 
concessionari i que l'activitat de que es tracta queda assumida per l'Ajuntament com a pròpia, tot 
això en compliment del previst a l'article 116 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Considerant que, el mencionat article 116 i l'article 117 de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
regula les actuacions preparatòries del contracte, i en particular especifica que els contractes de 
gestió del servei públic anirà precedit de l'aprovació del plec de clàusules administratives particulars 
i del de prescripcions tècniques, especificant-se el règim jurídic del servei, així com els aspectes de 
caràcter jurídic,  econòmic i  administratiu i  en el  seu cas les tarifes que han de percebre's dels 
usuaris, els procediments per a la seva revisió i el cànon o participació que hagués de satisfer-se a 
l'Administració, quan fos procedent. 
Considerant que, s'acredita a l'expedient tramitat el compliment de les formalitats exigides per la 
legislació vigent per a la imposició i ordenació del servei públic com el compliment de les actuacions 
preparatòries pròpies del contracte de gestió de servei públic i  redactat el corresponent plec de 
clàusules administratives particulars, mitjançant la present i de conformitat als informes que consten 
a l'expedient es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent ACORD: 
PRIMER.- Escollir com a mode de gestió del servei públic del servei d'abastament i clavegueram 
del  municipi  d'Eivissa  la  gestió  indirecta,  mitjançant  contracte administratiu  de gestió  de servei 
públic sota la modalitat de concessió.
SEGON.- Aprovar l'expedient de contractació i la despesa que la gestió del servei públic genera.
TERCER.-  Aprovar  el  plec  de  prescripcions  tècniques  i  el  plec  de  clàusules  administratives 
particulars  que regirà la  licitació  i  contractació que haurà d'exposar-se al  públic  durant  10 dies 
naturals, de conformitat al previst a l'article 183.3 de la Llei 20/2006 a efectes de reclamacions en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears, publicant-se simultàniament anunci de licitació, si bé en el cas 
d'existir reclamacions, aquest últim s'aplaçarà quan resulti necessari.
QUART. - Que es procedeixi  a convocar  la licitació de la indicada gestió del servei públic per 
procediment  obert  i  resultant  guanyador  el  licitador  que  presenti  l'oferta  econòmicament  més 
avantatjosa. 
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CINQUÈ.- Que es procedeixi a efectuar la publicació de l'anunci de licitació al Diari Oficial de la 
Unió Europea durant 52 dies naturals, així com en el Butlletí Oficial de les Illes Balears durant 26 
dies naturals.
SISÈ.- Que es delegui al Regidor delegat de l'Àrea de Medi Ambient, Mobilitat i Manteniment Urbà 
la designació del responsable del contracte, amb les funcions establertes als plecs.
SETÈ.- Comunicar a Aqualia Gestión Integral del Agua S.A. que, a partir del dia 1 de novembre de 
2010,  continuarà  prestant  el  servei  d’abastiment  d’aigua  i  clavegueram  en  règim  de  pròrroga 
forçosa, fins que la gestió del servei no sigui assumida per l’adjudicatari de la nova concessió.
VUITÈ.- Notificar el present acord a Aqualia Gestión Integral del Agua S.A., amb l’advertiment  de 
que contra aquest acord, no procedeix la interposició de recursos administratius ordinaris, podent 
interposar el recurs especial en matèria de contractació regulat a l’article 37 de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de Contractes del sector públic, davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini 
màxim de 10 dies hàbils comptats des del següent a la corresponent publicació o, en el seu cas, 
notificació. 
Transcorreguts vint dies hàbils des de el següent a la interposició del recurs sense que se’n hagi 
notificat la seva resolució, l’interessat el podrà considerar desestimat podent-se interposar contra la 
desestimació recurs contenciós administratiu de conformitat a l’article 37.10 de la Llei 30/2007.
El règim de recursos fixat anteriorment no és d’aplicació al punt setè del present acord, contra el 
qual s’hi pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de 
Palma  de  Mallorca,  en  el  termini  de  dos  mesos  a  comptar  des  de  la  seva  notificació;  o  bé, 
interposar recurs potestatiu de reposició davant del mateix Ajuntament Ple, en el termini d’un mes, 
en el ben entès que, contra la resolució expressa del referit recurs, o un cop transcorregut un mes 
des  de  la  seva  interposició  sense  resolució  i  notificació,  podrà  interposar  recurs  contenciós 
administratiu  en els  termes abans indicats;  tot  això  sens perjudici  de qualsevol  altra  acció que 
l’interessat estimi convenient exercir.
Eivissa a 11 de juny de 2010. EL REGIDOR DELEGAT DE L’ÀREA DE MANTENIMENT URBÀ, 
MOBILITAT I MEDI AMBIENT, Sgt. Juan Rubio Córdoba.”

Dictaminat favorablement per la Comissió informativa d’Administració Municipal.

Intervencions:

Sr. Prats: Estan parlant d’una de les concessions més importants d’aquest Ajuntament, i no els ha 
cridat ni una vegada per demanar la seva opinió.
Demanen la retirada del punt, perquè no poden admetre que en una  concessió que durarà vint 
anys i varies legislatures es faci tot sense comptar amb el grup popular.
Mirant la documentació hi ha una sèrie de defectes que s’haurien de subsanar, i intentar aconseguir 
la unanimitat.
Entenen que és un mal plec per varies coses, una perquè no fixa un cànon fix que reporti sous a 
l’Ajuntament. Per una altra banda hi ha una memòria econòmica que no hi ha cap tècnic que l’hagi 
validat. Hi hauria d’haver un informe de l’Interventor.
El centre de la concessió gira entorn a unes obres que l’equip de govern vol fer. Obliguen a la 
concessió que en tres anys es facin aquestes obres que després els ciutadans hauran de pagar 
durant vint anys. Per la qual cosa entenen que no és la forma de fer les coses, doncs s’haguessin 
tengut  que  buscar  unes  altres  vies,  i  no  repercutir  directament  aquests  costos   damunt  dels 
ciutadans.
No  els  hi  quadren  el  números,  parteixen  d’un  volum  facturat  superior  al  real,  partides  de 
manteniment inferiors a les actuals, i creuen que s’haurien de revisar.
El que els sorprèn més és el que ha passat, quan a la Comissió han variat  la forma de puntuació 
de les empreses. Tots els criteris són correctes, i  no li  diu que estigui  malament,  però això de 
presentar-ho directament dins la proposta d’acord sense cap informe d’un tècnic que ho avali  li 
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pareix arriscat. Si contracten una empresa, després els tècnics fan els seus informes, i llavors arriba 
a la Comissió, i les coses més importants es canvien, sense cap informe i sense cap justificació, es 
pregunta perquè serveix tot l’altre i qui és fa responsable d’aquest canvi. L’Interventor ha dit que ell 
firma el que faci falta, però es tenen que fer les coses correctament i li demanen un poc més de 
serietat. Hi hauria d’haver consens, explicacions i sobretot dedicació plena.
Sempre els hi han reclamat que les tres concessions més importants d’aquest Ajuntament, haurien 
de tenir cadascuna, com a mínim, un tècnic assignat, única i exclusivament per supervisar, i això 
hagués pogut quedar reflectit dins dels plec de condicions.
Han perdut una oportunitat  única perquè d’una vegada pugin fer un veritable control d’aquestes 
concessions. A dia d’avui  les tres concessions més importants, les controla un sol tècnic que a més 
es dedica a altres tasques.  Entenen que els  sous i  les partides pressupostàries que manegen 
aquestes  concessionàries,  avalen  que  hi  hagués  un  control  més  exhaustiu  per  part  d’aquest 
Ajuntament.

Sr. Rubio: Si li expliqués tot el que ha proposat  li pregunta si votarien a favor del Plec.

Torna el Sr. Díaz de Entresotos.

No els ha cridat mai, però ells mai han demanat res. Haurien de tenir la culpa compartida.
Ha dedicat part de la seua intervenció a parlar del plec econòmic, de temes econòmics, que llevat 
dels indicadors d’avaluació del plec administratiu, es varen aprovar a principi d’any, han estat en 
exposició pública, s’han desestimat al·legacions, etc.
Es posa un cànon d’1,5% sobre el que es factura, per cobrar en cash per a l’Ajuntament anualment 
perquè amb aquest faci el que estimi oportú: pagar tècnics, empreses de control, etc. El que volen 
és tenir tècnics i no empreses per controlar les concessions.
Preveuen també 200.000 euros per obres, per si s’han de fer millores necessàries ja que costa 
trobar els sous a través del pressupost ordinari. Quan al 3% de la pujada anual, és una proposta 
perquè les empreses posin el que creuen que tinguin que fer.
Varen mirar el tema del cànon inicial, i en principi no es va posar encara que es va considerar. No 
sap si li està demanant això, o està demanant un cànon específic per tenir un enginyer més en 
nòmina d’Aqualia o de l’Ajuntament.
Creu que el plec és molt bo, i vol felicitar als tècnics que han treballat en el plec.
Quan  als  controls,  intenten  que  hi  hagi  una  part  correctiva  i  una  part  preventiva.  En  la  part 
correctiva, el més lògic és tenir una sèrie d’indicadors i que tinguin unes sancions econòmiques a 
final  d’any,  per fuites, qualitat  d’aigua etc...  L’avaluació es farà anualment prèvia recopilació de 
dades durant el transcurs de l’any.
Varen eliminar el 0 de l’oferta pitjor perquè si la diferència entre ofertes és mínima, posar 0 a l’últim 
seria desproporcionat.
No  sap  si  li  està  contestant  a  les  seves  preguntes,  si  encara  queda algun  dubte,  o  si  li  està 
proposant que ho treballin un poc més amb ànim de consensuar-ho. 

Sr. Prats: Si volen el seu vot a favor haurien de demanar la seva participació i implicació des del 
principi.
Ho hauria de retirar i comentar-ho. Si tot ja està previst en el plec, no hi té que haver cap problema i 
ho podrien dur al Ple de la pròxima setmana.
No busquen el control de la concessió per posar sancions, sinó que busquen un control que miri 
que es treballi, que es faci bé i que el servei es doni, però sense tenir que creure sempre el que diu 
la concessionària. Per això entenen que ha de ser personal de l’Ajuntament qui faci aquest control 
amb dedicació pràcticament exclusiva, perquè es inviable en una concessió tant important dedicar-li 
només una hora o dues a la setmana.
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Si ho vol fer ho tindrà que posar en el plec de condicions, i s’haurà de dire que dins de l’1’5% dels 
200.000 euros que el plec preveu, es dedicarà una part que repercutirà dins del cost laboral d’un 
tècnic titulat per fer el control, però ho han de posar per escrit.
Li agradaria saber que ha cobrat l’empresa que ha redactat el plec perquè al final qui ha fet la feina 
han set els tècnics municipals.
Es pot arribar a un consens, i per això entenen que hi ha d’haver petits canvis, i hi té que haver 
participació abans i no a la Comissió donant tota la paperassa i ja està. Els agradaria incorporar 
coses, per exemple, sobre  que passaria amb la nova contracta si guanyés Aqualia el plet, ja que 
hauria de quedar clar a nivell d’indemnització els possibles costos repercutiran a la concessió.

Sobre el que ha dit el Sr. Rubio d’eliminar el tema dels 0 punts, no els hi sembla bé ni malament, 
només sap que els hi varen donar una documentació on hi havia una formula de puntuació,  varen 
canviar de criteri i no hi ha cap informe que ho avali. Pregunta qui avala aquest canvi de criteri i  li 
demanen que vingui avalat per un informe de l’Interventor.

Sra. Costa: Ja li avança que accepten la seva proposta de deixar sobre la taula l’assumpte perquè 
l’objectiu d’aquest equip de govern és que en una concessió que ha de durar vint anys, el plec sigui 
el  més correcte possible.   Vol que quedi constància que han estat treballant  molts mesos, que 
consideren que els professionals que han fet aquest plec de condicions l’han fet bé i que l’han 
millorat els tècnics de la casa. Per intentar aconseguir aquest consens, s’asseuran i o revisaran, 
sempre que els tècnics considerin que les seves propostes siguin una millora en aquest plec, i com 
que hi ha el ple ordinari a final de mes, ja queda el compromís de que hi anirà amb les revisions que 
facin falta.

Sr. Rubio: Vol reiterar el que ha dit la Sra. Alcaldessa, i dir que sí hi ha bona voluntat segur que ho 
consensuaran.

Per unanimitat s’acorda deixar aquest punt damunt la taula. 

4t. Aplicació al personal funcionari i laboral de l'Ajuntament d'Eivissa i dels seus organismes 
autònoms de les reduccions salarials previstes pel RD llei 8/2010 de 20 de maig:

Donat compte de la proposta presentada per la Regidoria de Recursos Humans del tenor literal 
següent:
“PROPOSTA  DE  LA  REGIDORIA  DE  RECURSOS  HUMANS  AL  PLE  DE  L’AJUNTAMENT 
D’EIVISSA  EN  RELACIÓ  A  L’APLICACIÓ  AL  PERSONAL  FUNCIONARI  I  LABORAL  DE 
L’AJUNTAMENT,  DELS  SEUS  ORGANISMES  I  ENTITATS  DEPENDENTS,  DE  LES 
REDUCCIONS SALARIALS PREVITES PEL REAL DECRET-LLEI 8/2010, DE 20 DE MAIG, PEL 
QUAL  S’APROVEN  MESURES  EXTRAORDINÀRIES  PER  A  LA  REDUCCIÓ  DEL  DÈFICIT 
PÚBLIC.
I.- Atesa l’entrada en vigor el dia 25 de maig de 2010 del Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, 
pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic (BOE núm. 126, de 24 
de maig de 2010 i correccions d’errades publicades en el BOE núm. 127, de 25 de maig de 2010 i 
núm. 128, de 26 de maig de 2010);
II.- Atesa la publicació al BOE núm. 128, de 26 de maig de 2010 de la Resolució de 25 de maig de 
2010, de la Secretaria d'Estat d'Hisenda i Pressupostos, per la qual es dicten Instruccions en relació 
amb les nòmines dels funcionaris inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, en 
els  termes de la  Disposició  Final  Quarta de la  Llei  7/2007,  de 12 d'abril,  de l'Estatut  Bàsic  de 
l'Empleat Públic, i s'actualitzen amb efectes de 1 de juny de 2010 les quanties de les retribucions 
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del personal que es refereixen els corresponents articles de la Llei de Pressupostos Generals de 
l'Estat per a aquest exercici;
III.- Havent estat convalidat l’esmentat Real Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, per Resolució del 
Congrés dels Diputats de 27 de maig de 2010 (BOE núm. 133, d’1 de juny de 2010).
IV.- A la vista de les recomanacions emeses per la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears 
al respecte;
V.- Vist  l’informe-proposta  emès pels  Serveis  Jurídics,  Serveis  Econòmics  i  el  Departament  de 
Recursos Humans de l’Ajuntament d’Eivissa en relació a la forma d’aplicació de les disposicions 
estatals citades;
Pel  present,  i  en virtut  de les atribucions  que em confereix  l’ordenament  jurídic,  el  Regidor  de 
Benestar Social i Recursos Humans eleva al Ple la següent 

PROPOSTA
PRIMER.- Aplicar al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament d’Eivissa i dels seus organismes 
autònoms, les mesures retributives establertes al  Real  Decret-Llei  8/2010,  de 20 de maig, amb 
efectes d’1 de juny de 2010, en els termes previstos a l’informe- proposta citat, que s’adjunta a la 
present proposta com a Annex I.
SEGON.-  En matèria de cotitzacions a la Seguretat Social,  s’aplicarà allò previst a la Disposició 
Addicional Setena del Real Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig.
TERCER.-  Notificar  l’acord  als  organismes  dependents  d’aquest  Ajuntament  ,  així  com  als 
representants sindicals dels empleats municipals.
QUART.- Es delega en l’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament d’Eivissa la resolució dels dubtes 
d’interpretació que puguin sorgir en relació a l’aplicació del Real Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig i 
la Resolució de 25 de maig de 2010.
Eivissa, 10 de juny de 2010. Regidor Delegat de Benestar Social I Recursos Humans, Sgt.:Enrique 
Sánchez Navarrete.

ANNEX I
INFORME-  PROPOSTA EN RELACIÓ  AL  RÈGIM D'APLICACIÓ  DEL  REIAL  DECRET-  LLEI 
8/2010, DE 20 DE MAIG, PEL QUAL S'ADOPTEN MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A LA 
REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC, AIXÍ COM DE LA RESOLUCIÓ DE 25 DE MAIG DE 2010, DE 
LA SECRETARIA D'ESTAT D'HISENDA I PRESSUPOSTOS.
S'emet el present informe-proposta a petició del Regidor Delegat de Benestar Social i Recursos 
Humans, en relació a la forma d'aplicació del Reial decret Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, pel 
qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic (BOE núm. 126, de 24 de 
maig de 2010),  i  de la Resolució  de 25 de maig de 2010,  de la Secretaria d'Estat  d'Hisenda i 
Pressupostos,  per  la  qual  es  dicten  instruccions  en  relació  amb  les  nòmines  dels  funcionaris 
inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, en els termes de la Disposició Final 
Quarta de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i s'actualitzen amb 
efectes de 1 de juny de 2010 les quanties de les retribucions del personal que es refereixen els 
corresponents articles de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a aquest exercici (BOE 
núm. 128, de 26 de maig de 2010).
PRIMER.- ÀMBIT D’APLICACIÓ.

A) L'Administració General de l'Estat, els seus Organismes autònoms i Agències estatals i les 
Universitats de la seva competència. 

B) Les Administracions de les Comunitats Autònomes, els Organismes d'elles dependents i les 
Universitats de la seva competència.

C) Les Corporacions Locals i Organismes d'elles dependents, de conformitat amb els articles 
126.1 i 4 i 153.3 del Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.

D) Les Entitats gestores i Serveis comuns de la Seguretat Social.
E) Els Òrgans constitucionals de l'Estat,  sense perjudici  de l’establert  en l'article 72.1 de la 

Constitució.
F) El Banc d'Espanya.
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G) Les  societats  mercantils  públiques  que  percebin  aportacions  de  qualsevol  naturalesa  a 
càrrec dels pressupostos públics o a càrrec dels  pressupostos dels ens o societats que 
pertanyin  al  sector  públic  destinades a cobrir  dèficit  d'explotació.  (No serà d'aplicació  al 
personal laboral no directiu de les societats mercantils ni al personal laboral no directiu de 
les Entitats Públiques Empresarials RENFE, ADIF i AENA, tret que per negociació col·lectiva 
les parts decideixin la seva aplicació).

H) Les entitats públiques empresarials i la resta dels organismes públics i ens del sector públic 
estatal, autonòmic i local.

SEGON.- EFECTES SOBRE LES RETRIBUCIONS DELS FUNCIONARIS PÚBLICS.
 A partir de l’1 de gener fins al 31 de maig de 2010 (Article 22.2.a) Llei 26/2009, de 23 de 

desembre)
a. Totes  les  retribucions  ,  juntament  amb la  paga  extraordinària  de  juny,  no  podran 

augmentar en més d'un 0,3% respecte a les de l'any 2009. 
b. La paga extraordinària de juny   ha d'incloure, a més del complement de destinació o 

concepte equivalent mensual corresponent, al que no se li aplica la reducció del 5% 
en termes anuals establerta amb efectes a partir del 1 de juny de 2010, el sou base i 
triennis conforme als següents quadres, a més dels altres conceptes retributius que 
formin part de la paga extraordinària:

Grup/Subgrup de Classificació
Paga Extraordinària mes de juny

Sou Trienni

A1 1.161,30 44,65

A2 985,59 35,73

B 855,37 31,14

C1 734,71 26,84

C2 600,75 17,94

E (Llei 30/1984)-Agrupació professional (Llei 7/2007) 548,47 13,47
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Nivell de Complement de Destinació Quantia de C.D. a incloure en la  paga extraordinària de 
juny

30 1019,73

29 914,66

28 876,21

27 837,73

26 734,94

25 652,07

24 613,6

23 575,16

22 536,67

21 498,26

20 462,84

19 439,21

18 415,56

17 391,92

16 368,34

15 344,67

14 321,06

13 297,39

12 273,75

11 250,12

10 226,51

9 214,7

8 202,85

7 191,05

6 179,23

5 167,41

4 149,69

3 132,02

2 114,28

1 96,57
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A partir de l’1 de juny de 2010 (Article 22.2.b) Lley 26/2009, de 23 de desembre):
El conjunt de les retribucions de tot el sector públic experimentarà una reducció del 5% en termes 
anuals respecte a les vigents a 31 de maig de 2010, de la següent forma:

a.Retribucions bàsiques   (sous i triennis, excepte paga extraordinària de juny i desembre), així 
com el Complement de Destinació, es fixen les quanties indicades en els quadres següents 
(Annexos IV i V Resolució).

Grup/Subgrup de Classificació
Quantia  mensual,  en  euros,  en  pagues  ordinàries  de 
juny/desembre

Sou Trienni

A1 1.109,05 42,65

A2 958,98 34,77

B 838,27 30,52

C1 720,02 26,31

C2 599,25 17,90

E (Llei 30/1984)-Agrupació professional (Llei 7/2007) 548,47 13,47

Nivell de Complement de Destinació Quantia  mensual,  en  euros,  en  pagues  ordinàries  de 
juny/desembre

30 968,75

29 868,93

28 832,4

27 795,85

26 698,2

25 619,47

24 582,92

23 546,41

22 509,84

21 473,35

20 439,7

19 417,25

18 394,79

17 372,33

16 349,93

15 327,44

14 305,01

13 282,53

12 260,07

11 237,62
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10 215,19

9 203,97

8 192,71

7 181,5

6 170,27

5 159,04

4 142,21

3 125,42

2 108,57

1 91,75

b. Paga extraordinària de desembre  : Ha d'incloure, a més de la quantia del  complement de 
destinació o concepte equivalent mensual que correspongui, amb la reducció del 5% que 
figura en l'Annex V de la Resolució de 25 de maig de 2010, el sou base i triennis indicats en 
l'Annex IV de la mateixa: 

Grup/Subgrup de Classificació
Paga Extraordinària mes de desembre

Sou Trienni

A1 623,62 23,98

A2 662,32 24,02

B 708,25 25,79

C1 608,34 22,23

C2 592,95 17,71

E (Llei 30/1984)-Agrupació professional (Llei 7/2007) 548,47 13,47Nivell de Complement de Destinació Quantia de C.D. a incloure en la paga extraordinària 
de desembre

30 968,75

29 868,93

28 832,4

27 795,85

26 698,2

25 619,47

24 582,92

23 546,41

22 509,84

21 473,35

20 439,7

19 417,25

18 394,79

17 372,33

16 349,93

15 327,44

14 305,01

13 282,53

12 260,07

11 237,62

10 215,19

9 203,97

8 192,71

7 181,5

6 170,27

5 159,04

4 142,21

3 125,42

2 108,57

1 91,75 13
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La resta dels complements retributius que integrin la citada paga extraordinària  o s'abonin amb 
motiu de la mateixa, tindran la quantia que correspongui per aplicació del que disposa l'apartat 3 de 
l'Art. 22.2.b). 
D'acord amb el que disposa l’article 24.1.b) de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, les retribucions 
complementàries del  Grup E:  Agrupacions  Professionals  Llei  7/2007,  es reduiran,  amb caràcter 
personal, en un 1%, sent d'aplicació a aquest personal idèntiques regles que a la resta quant a la 
quantia de les pagues extraordinàries dels mesos de juny i desembre de 2010.

c.Complement Específic  : La quantia anual del complement específic es reduirà en el 5 % en 
termes anuals,  excepte  per  al  personal  del  Grup E,  al  qual  s'aplica  una reducció,  amb 
caràcter personal, de l’1%, arrodonint-se els cèntims a l'alça (Article 1.2.b) Resolució de 25 
de maig de 2010). 

d. Indemnització per residència  : S’aplicaran les quanties següents assenyalades en l’Annex XV 
de la Resolució de 25 de maig de 2010:
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e.Complements personals i  transitoris  :  Amb efectes de 1 de juny de 2010, els complements 
personals i transitoris reconeguts en virtut del disposat en la Disposició transitòria tercera de 
la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2010, es 
mantindran en les  mateixes  quanties  que a 1  de gener  de 2010 (Disposició  Transitòria 
Primera del Real Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig).

f. Productivitat  i  gratificacions  extraordinàries  :  A  partir  de  l’1  de  juny  de  2010,  els  crèdits 
assignats per a atendre els complements de productivitat, dedicació especial i gratificacions 
per  serveis  extraordinaris  es  reduiran  en  un  5%  i  sense  perjudici  que  les  quantitats 
individuals assignades puguin ser diferents d'acord amb la normativa reguladora d'aquests 
complements (Art. 2 del Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig).

g. Altres  retribucions  complementàries  (prolongació  de  jornada,  nocturnitats,  festivitats,  ...)  : 
D’acord amb el que disposa l’art. 22.2.b) Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, el conjunt 
de les retribucions de tot  el  sector públic experimentarà una reducció del 5% en termes 
anuals respecte a les vigents a 31 de maig de 2010.

TERCER.- EFECTES SOBRE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL LABORAL,  INCLÒS EL 
DELS ORGANISMES AUTÒNOMS MUNICIPALS.

 A partir de l’1 de gener fins al 31 de maig de 2010 (Article 22.2.a) Llei 26/2009, de 23 de 
desembre)

Paga extraordinària  de juny:  Serà  d'un  import  equivalent  a  una mensualitat  de  les  retribucions 
ordinàries vigents a 31 de maig de 2010.

 A partir de l’1 de juny de 2010 (Article 22.2.b) Lley 26/2009, de 23 de desembre):
a.Conceptes  retributius  afectats  :  La  massa  salarial  del  personal  laboral  del  sector  públic 

experimentarà una reducció com a conseqüència de la minoració del 5% de les quanties de 
cadascun dels conceptes retributius que integren la nòmina i que els correspongui percebre 
segons els convenis col·lectius que resultin d'aplicació, llevat del que es refereix a la paga 
extraordinària del mes de juny de 2010, a la qual no s'aplicarà la citada reducció. 

No obstant, la reducció anteriorment citada, no serà d'aplicació al personal laboral les retribucions 
del qual,  per jornada completa, no arribin a l’1,5 del salari mínim interprofessional fixat pel reial 
decret 2030/2009, de 30 de desembre.

b. Paga extraordinària  de desembre  :  Serà d'un import  equivalent  a una mensualitat  de les 
retribucions ordinàries vigents a 1 de juny de 2010.

Grup de classificació
Quantia  mensual en euros

Illes Balears excepte Mallorca (*)

A1 101,78

A2 88,70

C1 81,04

C2 54,82

E (Llei 30/1984) Agrup. P. (Llei 7/2007) 54,36
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c.Indemnització  per  residència  :  S’aplicaran  les  quanties  assenyalades  en  l’Annex  XV  de  la 
Resolució de 25 de maig de 2010:

d. Complements personals i transitoris  : Amb efectes de 1 de juny de 2010, els complements 
personals i transitoris reconeguts en virtut del disposat en la Disposició transitòria tercera de 
la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2010, es 
mantindran en les  mateixes  quanties  que a 1  de gener  de 2010 (Disposició  Transitòria 
Primera del Real Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig)

e.Productivitat i Hores extres  : A partir de l’1 de juny de 2010, els crèdits assignats per a atendre 
els  complements  de  productivitat,  dedicació  especial  i  gratificacions  per  serveis 
extraordinaris  es  reduiran  en  un  5%  i  sense  perjudici  que  les  quantitats  individuals 
assignades  puguin  ser  diferents  d'acord  amb  la  normativa  reguladora  d'aquests 
complements (Art. 2 del Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig).

f. Altres retribucions complementàries  : D’acord amb el que disposa l’art. 22.2.b) Reial Decret-
Llei  8/2010,  de  20  de  maig,  el  conjunt  de  les  retribucions  de  tot  el  sector  públic 
experimentarà una reducció del 5% en termes anuals respecte a les vigents a 31 de maig de 
2010.

QUART.- ÒRGANS COMPETENTS.
Es considera que, si bé tant el Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, com la Resolució de 25 de 
maig  de  2010de  la  Secretaria  d'Estat  d'Hisenda  i  Pressupostos,  constitueixen  disposicions 
d'immediata i directa aplicació a les retribucions corresponents a partir del 1 de juny de 2010, a fi de 
garantir una major seguretat jurídica en la forma d'aplicació que es proposa en el present informe, i 
a la vista de les recomanacions emeses al respecte per la Federació d'Entitats locals de les Illes 
Balears, correspon elevar proposta d'acord al Ple de la Corporació. 
Per  altra  banda,  no  constituint  matèria  objecte  de  negociació  col·lectiva,  doncs  les  mesures 
contingudes en les citades normes són d'obligada aplicació a totes les Administracions Públiques, 
es considera que correspon, no obstant, donar compte de la present proposta als representants 
sindicals del personal d'aquest Ajuntament.
Eivissa, a 9 de junio de 2010. 
Departament de      Serveis Jurídics    Serveis Econòmics
Recursos Humans 
Sgt.: Antonio López Roldán    Sgt.: Joaquim Roca Mata    Sgt.: Mario Añibarro Juan”

Dictaminat favorablement per la Comissió informativa d’Administració Municipal.

Intervencions:

Sr.  Trejo: El  seu  vot  es  en  contra  per  considerar  que  aquestes  mesures  són  injustes, 
discriminatòries, arbitràries, ineficaces i insolidàries.

Sr. Sánchez: Ha donat la seva opinió sobre les mesures, però el que es vota avui és si es compleix 
o no la llei.
Pregunta si el Partit Popular està votant a favor de que s’incompleix la llei, i de la insubmissió legal.

Sr.  Trejo: Segons  posa  en  un  informe firmat  pel  Departament  de  Recursos  Humans,  Serveis 
Jurídics i Serveis Econòmics, es considera que, tant el Reial Decret Llei com la Resolució de la 
Secretaria d’Estat i Pressupostos, constitueixen disposicions d’immediata i directa aplicació a les 
retribucions a partir de l’1 de juny de 2010.
Considera les mesures del Sr. Zapatero ineficaces, ja que durant dos anys no ha sabut fer una altra 
cosa,  i  ara  de  repent  perjudica   al  més  desafavorits.  Han  fallat  als  pensionistes,  ja  que  els 
prometeren  que  no  retallarien  els  seus  drets  civils,  fallen  als  treballadors,  perquè  pugen  els 
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impostos, als empleats públics perquè els prometeren pujar els sous i ara els hi baixen de mitja un 
5%. S’han quedat sense idees i abans s’han gastat els diners de tots.
Hi  ha  signes  evidents  d’hipocresia  política,  ja  que  avui  porten  aquí  la  rebaixa  dels  sous  dels 
funcionaris, i la majoria d’aquests són mileuristes, i això farà que aquestes rebaixes els provoquin 
més problemes per arribar a fi de mes.
El 2 d’octubre de 2008 el Partit Popular va presentar un document, en el qual ja els avisaven que hi 
hauria problemes i proposaven mesures molt clares. Mai varen demanar la reducció dels sous dels 
funcionaris, sinó que reduïssin un 10% els sous dels càrrecs públics, i una reducció del 30% dels 
càrrecs de confiança.
Li demana a la Sra. Mengual que li digui si està en contra d’aquestes mesures, i que sigui conscient 
que el seu vot permetrà que l’Ajuntament les aprovi.
El  Sr.  Cayo Lara, Coordinador Federal  d’Esquerra Unida,  ha dit  que el  seu partit  no recolza la 
baixada dels sous dels funcionaris, ni la congelació de les pensions, entre altres motius, perquè els 
treballadors del sector públic no són responsables de la crisi, i perquè congelar els ingressos dels 
pensionistes suposa una violació del pacte de Toledo i de la pròpia Constitució Espanyola.
Vol que consti en acta que estaria agraït si diu que està en contra d’aquestes mesures tal i com va 
manifestar a la manifestació.
El Sr. Cándido Méndez d’UGT, ha dit que el Govern no ha percebut que els pensionistes són la part 
més dèbil de la societat, i que els empleats públics són persones molt professionals que permeten 
amb la seua abnegació, atendre els serveis públics essencials, com l’educació o la sanitat, i que 
l’estat del benestar depèn d’aquests col·lectius.
CCOO ha anat un poc més enllà, i ha qualificat les retallades d’un atracament als pensionistes i als 
empleats públics.
La FEMP dona uns barems orientatius per baixar els sous dels Alcaldes i Regidors, que oscil·lava 
entre un 8 i un 15%, i l’Alcaldessa ha decidit baixar-se el 8%.
El Partit Popular a l’any 2008, demanava una baixada del 10%, per no haver d’arribar a aquesta 
situació actual i no haver de retallar els sous dels funcionaris, i això és  el que s’hauria d’haver fet.
El que no poden demanar al Partit Popular, és que pagui els plats romputs, quan ja fa almenys dos 
anys se’ls hi estava dient que les coses podien anar malament.
Li repeteix ens han portat a aquesta situació, i per això hauran de pagar el preu. La decisió de 
l’equip de govern ha set aquesta, no els busquin ara per tractar de tapar els seus errors. Sap que, 
independentment del que pugui dir, venceran però no convenceran, venceran perquè tenen la força, 
però no convenceran perquè no tenen la raó.

Sr. Sánchez: El debat sobre l’estat de la nació el va tenir amb el Sr. Díaz de Entresotos fa una 
setmana, i  ja va quedar clar que en matèria de política per a les persones, el Partit Popular està 
molt lluny de poder donar lliçons als governs progressistes.
Aquestes mesures que es prenen és perquè estan obligats i així ho diu l’informe que ha llegit i les 
recomanacions de la FELIB.
En  aquest  Ple  estan  votant  que es  compleixi  la  llei,  i  el  Grup Popular  està  votant  que no es 
compeixi,  la qual cosa no és ni coherent ni responsable.
No li agrada la mesura, però el govern governa i pren las decisions que té que prendre.
No només demanen que s’incompleixi  la llei,  a més estan incomplint  el que varen acordar a la 
Comissió Permanent de la FELIB, per unanimitat, on hi ha membres del Partit Popular.
A més es pregunta si allí on governa el Partit Popular el propi Alcalde també votarà en contra, sinó 
és que són incoherents.
Al Ple de l’any 2008, el Grup Popular va demanar que pugessin les partides de personal, i pel que 
fa a la revisió de llocs de feina, s’abstingueren perquè les fitxes revisades ben revisades estaven i 
els preocupava les que no s’havien revisat i demanaren que se’n revisessin més. A més  la Sra. 
Marí va demanar que s’introduís un altre complement que compensés la insularitat. A més van 
demanar augment de personal, i ara diu que varen demanar reducció.
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En el 2009 varen demanar que es deixés de pagar la productivitat tal i com consta a l’acta del Ple 
extraordinari de 15 de desembre de 2009. En aquell mateix Ple el Sr. Trejo, diu que no van dir que 
no es pagués la productivitat, i va dir que era inconcebible que hi hagués moltes places vacants en 
la plantilla de personal i que no es convoquin, contradient el que deia en aquell moment a la premsa 
la Sra.  Marí que demanava que es reduïssin places.   Hi  ha una total  incoherència en el  Partit 
Popular. 

Sra. Costa: Aquí es vota el compliment de la llei, i la seva aplicació en aquest Ajuntament, i no les 
opinions de cadascú, per la qual cosa l’equip de govern assumeix el compliment de la llei, tal i com 
van dir quan varen jurar el càrrec de regidor, i per tant voten a favor.

Sotmesa la  proposta d’acord  a votació,  és aprovada amb els  vots  a favor de les  Sres.  Costa, 
Mayans,  Fernández,  Mengual  i  Srs. Pizarro, Torres,  Ferrer,  Costa,  Rubio,  Ruiz i  Sánchez,  i  en 
contra de les Sres. Marí Ferrer, Cava de Llano, i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero, Trejo i 
Marí Ferrer.

5è.  Proposta de reduccions de les retribucions de càrrecs electes i  personal eventual  de 
l'Ajuntament d'Eivissa, d’MVISA, d'ITUSA i del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat:

Donat compte de la proposta presentada pel Primer Tinent d’Alcalde del tenor literal següent:
“PROPOSTA  QUE  EFECTUA  EL  PRIMER  TINENT  D'ALCALDE  AL  PLENARI  DE  LA 
CORPORACIÓ  DE  REDUCCIÓ  DE  RETRIBUCIONS  DE  CARRECS  ELECTES  I  PERSONAL 
EVENTUAL DE CONFIANÇA
Per Ple Extraordinari de la Corporació de data 21 de Juny de 2007 es va acordar entre d’altres la 
relació de càrrecs a exercir amb dedicació exclusiva, parcial i indemnitzacions així com les seves 
retribucions.
L’acord establia  que  aquestes retribucions s’actualitzarien anualment segons disposessin la Llei 
General  de  Pressupostos  de  l’Estat.  No  obstant  això,  davant  la  situació  econòmica  d’aquests 
darrers anys, l’equip de govern va optar per mantenir-les congelades durant els anys  2009 i 2010.
Mitjançant el Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, el Govern d’Espanya, ha adoptat mesures 
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic entre les que es contempla la contenció de les 
despeses de personal de les diverses administracions públiques i la reducció de les retribucions del 
personal, amb efectes del dia 1 de juny de 2010.
La  Federació  Espanyola  de  Municipis  i  Províncies  i  la  Federació  d'Entitats  Locals  de  les  Illes 
Balears amb el propòsit  de contribuir  a l’acceleració de la reducció del dèficit  públic ha acordat 
recomanar  a  tots  els  Ajuntaments,  Diputacions  i  Consells  Insulars  l’aplicació  de  la  mesura  de 
reducció dels salaris d’Alcaldes i Regidors així com dels alts càrrecs dels Governs Municipals.
Atesa la voluntat de l'equip de Govern d'assumir les propostes de recomanació esmentades,  es 
proposa al Ple de la Corporació del següent acord:
PRIMER: Reduir en un 8% les retribucions mensuals de la Sra. Alcaldessa, dels Tinents d'Alcalde 
amb dedicació exclusiva, de la Gerent Municipal i del Director Tècnic de la Policia Local.
SEGON: Reduir en un 7% les retribucions mensuals del Regidors amb dedicació exclusiva i de la 
Cap de Gabinet d'Alcaldia.
TERCER: Reduir en un 6% les retribucions mensuals de les Regidores amb dedicació parcial, del 
Director de Can Ventosa i de l'Adjunta al Gabinet d'Alcaldia.
QUART: Reduir en un 5% les retribucions mensuals del Secretari Particular del Grup de l'Oposició 
(P.P).
CINQUE: Totes aquestes reducció s'aplicaran a partir de l'1 de juny de 2010.
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SISÈ: Proposar als respectius consells d'administracions la reducció en un 8% de les retribucions 
mensuals de la Gerent de IMVISA, Gerent de ITUSA i de la Gerent del Consorci del Patrimoni de la 
Humanitat.
Eivissa,  11  de  juny  de  2010.  Sgt:  Santiago  Pizarro  Simón,  Tinent  d'Alcalde  delegat  de  l'Àrea 
d'Administració Municipal.”

Dictaminat favorablement per la Comissió informativa d’Administració Municipal.

Intervencions:

Sr. Díaz de Entresotos: Votaran a favor de la proposta, però vol recordar que no tenien que haver 
arribat mai a aquesta situació si haguessin fet els deures abans.
El Grup Popular es va adherir als acords de la FELIB, com no podia ser altre forma en aquesta 
matèria concreta. En novembre de l’any 2008 varen presentar un pla d’ajust pressupostari, en el 
que a l’apartat primer relatiu a l’austeritat de la despesa pública, s’establien tres idees per millorar el 
posicionament de l’Ajuntament i col·laborar a la contenció de la crisi econòmica. Havien demanat 
tres  limitacions  amb caràcter  general:  Creixement  de  plantilla  per  donar  cobertura  solament  a 
serveis operatius i per atendre necessitats socials, amb la qual cosa el que estaven demanant era 
una congelació de les plantilles. En segon lloc demanaven una reducció en un 10% dels sous de 
tots  els  càrrecs  públics:  alcaldes,  regidors  i  personal  de  confiança,  congelació  de  dietes  i 
assistències a òrgan col·legiats, així com l’assignació als grups municipals. Tot això a l’any 2008, i 
és  exactament el que avui s’aprova en aquest punt, amb dos anys de retard.
Diuen que el Partit Popular no pot donar lliçons de política social al Partit Socialista, però el cert és 
que la primera vegada que a Espanya s’han realitzat ajudes directes de caràcter social, va ser per 
iniciativa del Partit Popular.
Amb el pacte de Toledo, que és de l’època del Partit Popular, és quan es va aprovar la fixació d’un 
percentatge automàtic de creixement de les pensions per llei.
La verdadera política social és la creació de llocs de feina, i no donar subvencions.
Lo irresponsable són totes les actuacions fetes anteriorment que han portat on estam, no l’oposició 
que no serveix per res.
Votaran  a  favor  de  la  reducció  perquè  els  pareix  una  mesura  coherent,  i  lògica.  Però  a  més 
demanen que s’insisteixi més en una política d’austeritat de l’Ajuntament.
Mai  han demanat en un ple la reducció del personal,  sinó que han demanat que s’ocupin amb 
funcionaris les lloc de feina que estan ocupats per personal eventual.

Sr. Pizarro: La Comissió Executiva de la FEMP, i en concret els grups polítics representats a ella, 
que són PSOE, PP, IU, CIU, UPN, i PAR, van fer una recomanació a tots el ajuntaments perquè 
redueixin les retribucions dels càrrecs electes i el personal de confiança amb unes taules, i que 
l’únic  que  ha  fet  l’Ajuntament  és  seguir  la  recomanació.  En  contra  del  punt  anterior,  que  era 
d’obligat compliment, en aquest cas no. Ho fan perquè creuen amb això, i que han de ser solidaris 
amb la resta de treballadors de la casa.

Sr. Díaz de Entresotos: El Sr. Pizarro no vol entrar en el debat perquè li molesten les crítiques i li 
surt  la vena roja soviètica, quan la democràcia ja està consolidada.  No esperen que tinguin un 
comportament obligat, sinó que el que esperen és que actuïn en benefici de l’interes públic. Només 
faltaria que no votessin a favor. 
El Grup Popular vota a favor perquè creu que amb això poden solucionar problemes, i ja ho havien 
dit fa molt temps.

Sr. Pizarro: Està orgullós de ser hereu de la tradició més roja d’aquest país, però al Sr. Díaz de 
Entresotos se li veu la vena blau fosca. Vostès són els fills de la dictadura.
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Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat.

6è. Proposta de modificació de les bases de execució 67 i 68 del Pressupost de l’Ajuntament 
d'Eivissa per l'any 2010:

Donat compte de la proposta presentada pel Primer Tinent d’Alcalde del tenor literal següent:
“PROPOSTA D’ACORD

ASSUMPTE:  MODIFICACIÓ  BASES  D’EXECUCIÓ  DEL  PRESSUPOST  GENERAL  DE  LA 
CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2010
Atès que en data 20 de maig de 2010 es va dictar el Reial Decret Llei 8/2010 per el que s’adopten 
mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic (BOE núm. 126, de 24 de maig de 2010)
Atès que per Resolució de 25 de maig de 2010, de la Secretaria d’Estat d’Hisenda i Pressupostos 
es varen dictar les instruccions en relació amb les nòmines dels funcionaris inclosos en l’àmbit 
d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost.
Atès que en reunió de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) es va adoptar 
l’acord d’unificar els criteris per a la seva aplicació als càrrecs electes de totes les Administracions 
Públiques de les Illes Balears.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS
PRIMER.-  Modificar  la  Base  n  º  67,  apartat  segon  d’Execució  del  Pressupost  General  de  la 
Corporació per a l’exercici 2010 referent a les assignacions als Grups Polítics que composen la 
mateixa, amb la finalitat de reduir les quantitats a percebre anualment en un percentatge del 15%.
A tals efectes, l’apartat segon de la Base nº 67 d’Execució del Pressupost quedarà redactat de la 
següent forma:
2on.- La distribució de la quantitat a percebre pels grups polítics es realitzarà en funció del nombre 
de regidors obtinguts a les darreres eleccions municipals i dels grups polítics existents.
Les quantitats a assignar seran les següents:

- Per cada Grup Polític 10.200,00 €
- Per cada regidor           850,00 €

SEGON.- Vista la proposta d'acords de la Comissió Permanent de la FELIB de dia d'avui que al 
punt  primer  diu  textualment  “Aprovar  recomanar  una  reducció  mínima  d’un  5%  de  les 
indemnitzacions que abonin els ajuntaments als seus membres com a compensació a l’assistència 
a reunions dels diferents òrgans col·legiats dels que formin part” es proposa modificar la Base n º 
68, apartat primer d’Execució del Pressupost General de la Corporació per a l’exercici 2010 referent 
a les assignacions per assistència als òrgans de la Corporació, amb la finalitat de reduir un 5% les 
quantitats a percebre.
A tals efectes, l’apartat primer de la Base nº 68 d’Execució del Pressupost quedarà redactat de la 
següent forma:

- Per  assistència  a  sessions  de  Plens,  Comissions  I  Juntes  Rectores  dels 
Patronats Municipals  dels membres de la Corporació que no tinguin dedicació 
exclusiva s’estableixen les següents quantitats per a l’exercici 2010, distingint-se 
3 supòsits:
A) Regidors Delegats d’Àrees 1.235,00 € mensuals.
B) Cap de l’Oposició 1.045,00 € mensuals.
C) Altres regidors       855,00 € mensuals

TERCER.- Que es procedeixi a la seva publicació en el BOIB, de conformitat amb el que estableix 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Eivissa, 11 de juny de 2010. Sgt. Santiago Pizarro Simón, Primer Tinent d’Alcalde delegat De l’Àrea 
d’Admó municipal.”
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Dictaminat favorablement per la Comissió informativa d’Administració Municipal.

Intervencions:

Sra. Marí Ferrer: Faran una esmena d’addició, en el sentit de què, a la vegada que es redueix els 
sous dels polítics, en càrrec a l’Ajuntament d’Eivissa, demanen que en el mateix percentatge, també 
s’apliqui a les dietes que reben de les empreses públiques. Amb aquesta addició que els pareix de 
justícia, votaran a favor de la proposta d’acord.

Sr. Pizarro: En aquest punt no hi cap això, perquè el que estan votant són bases d’execució del 
pressupost,  i  el  que proposa no estan en  aquestes  bases.  El  que  sí  té  és  el  seu compromís 
personal,  de  que  la  propera  vegada  que  es  reuneixin  el  Consells  d’Administració  d’IMVISA  i 
d’ITUSA, proposarà el que ha exposat la Sra. Marí.

Sra. Marí Ferrer: Ho redactin con vulguin, però al Grup Popular li agradaria afegir un punt quart, en 
el  sentit  que,  si  consideren  que  aquest  plenari  no  es  competent  en  aquest  sentit,  sí  que  pot 
recomanar a l’empresa pública i a la mixta, que ho facin. Creu que perden una bona oportunitat de 
deixar-ho lligat. Votaran a favor.

Sr. Pizarro: No està determinat a les bases d’execució, per tant no procedeix, però vol que consti 
en Acta que es traslladarà, per part de l’equip de govern, als òrgans de decisió d’IMVISA i d’ITUSA, 
la proposta que presenta el Grup Popular, i que es comprometen a votar-la a favor.

Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat.

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les dotze hores i quaranta minuts del dia 
divuit de juny de dos mil deu, de la qual se n’estén la present Acta que consta de dinou folis que, 
amb mi el Secretari, firmen tots els assistents.

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