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O R D R E   D E L   D I A

1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
Acta núm. 2/11, extraordinària de data 14 de febrer.

2n. Cessió parcel·les 1, 1 bis i  2 de les integrants del Projecte de Reparcel·lació de la U.A Sa 
Joveria a favor de l’Ib Salut.
3r. Proposta d’adjudicació per al concurs del servei de regulació i  control de l’estacionament de 
vehicles amb limitació horària a la via pública de determinades zones de la ciutat d’Eivissa.
4t.. Mocions amb proposta d’acord:

1.- Moció del Grup Popular amb proposta d’acord per al compliment de les mesures de 
lluita contra la morositat prevista en la llei 15/2010.

2.-  Moció  del  Grup  Popular  amb  proposta  d’acord  per  a  la  implantació  d’una  targeta 
ciutadana multiservei.
5è. Decrets i comunicacions.
6è. Mocions sense proposta d’acord:

1.- Moció del Grup Popular  sobre els resultats de la intervenció de la gestió del servei 
municipal d’estacionament regulat de la ciutat d’Eivissa.

2.- Moció del Grup Popular sobre l’incompliment de fer pública l’agenda institucional de 
l’equip de govern de l’Ajuntament d’Eivissa.
7è. Precs i preguntes:

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  CELEBRADA,  AMB  CARÀCTER  ORDINARI,  PER  L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 1 D’ABRIL DE 2011.

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. Ricardo Pedro Albín Pascual
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
Sra. María del Pilar Marí Torres
Sr. Jaime León Díaz de Entresotos Cortés
Sr. Rafael Triguero Costa
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Sra. Carolina Cava de Llano Carrió
Sr. Alejandro Marí Ferrer
Sra. Olga Martínez Parra
Sra. Adrián Trejo de la Rosa

Secretari-Acctal.:

Sr. Joaquim Roca Mata

Interventor-Acctal:

Sr. Mario Añibarro Juan

ACTA NÚM. 5/11

A la Casa Consistorial  d'Eivissa, a les onze hores del dia u d’abril  de dos mil onze; 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 ordinària de l'Excm. Ajuntament Ple, en 
primera convocatòria, per a la qual han estat citats de forma reglamentària.

Actua de secretari el Lletrat de la Corporació que subscriu.

En primer lloc, en nom de tots, vol expressar condolença a la família, a l’Ajuntament i tot el 
municipi de Sant Antoni, per la mort d’aquesta persona que va ser agredida a Sant Antoni.

DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA

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

Per unanimitat s’acorda l’aprovació de l’Acta de la sessió anterior núm. 2/11, extraordinària de 
data 14 de febrer.

2n. Cessió parcel·les 1, 1 bis i 2 de les integrants del Projecte de Reparcel·lació de la U.A Sa 
Joveria a favor de l’Ib Salut:

Vista la proposta de la regidoria d’Urbanisme de data 23.03.2011 del tenor: 

“Vista la Providència d’Alcaldia de data 15.12.2010  disposant l’inici dels tràmits necessaris per a la  
cessió de les parcel·les desafectades segons acord de Ple de data 30.09.2010 a favor de l’Ibsalut  
per a la construcció del nou Hospital a la UA 24 identificades  com parcel·les 1, 1bis i 2 de les  
integrants del Projecte de Reparcel·lació de la UA Sa Joveria.

Vistos els informes emesos següents: 
• Informe núm. 54/2011 de data 13.01.2011 dels Serveis Tècnics Municipals del departament  

d’Urbanisme d’aquest Ajuntament.
• Informe de la Intervenció de Fons de data 24.01.2011.
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• Informe núm. 008 de Secretaria General de data 31.01.2011

Atès l’anunci de l’exposició publica aparegut al Boib de data 22.02.2011, núm. 27, i la notificació 
individualitzada dirigida al Consell Insular.

Vista la diligencia de data 16.03.2011 on consta que no s’han rebut al·legacions durant el termini  
d’exposició pública (quinze dies).

Havent-se seguit el procediment establert legalment per poder cedir gratuïtament les esmentades 
parcel·les  a  favor  de l’Ib-Salut  per  a  la  construcció  del  nou  hospital,  es  proposa  el  Ple  de la  
Corporació l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Cedir gratuïtament a l’ Ib-Salut les parcel·les de titularitat municipal identificades  com a  
parcel·les 1, 1bis i 2 en el projecte de reparcel·lació de la Unitat d’actuació Sa Joveria, inscrites en 
el Registre de la Propietat núm. 2 d’Eivissa amb els números 24204, 24205 i 24206 respectivament  
per a la construcció del nou Hospital. 

De conformitat al previst a l’article 111 del RD 1372/1986 de 13 de juny, els fins pels quals s’ha 
acordat la cessió hauran de complir-se en el termini màxim de 5 anys havent-se de mantenir el seu  
destí durant els 30 anys següents.

Segon.- Que es comuniqui el present acord a l’IBSALUT i al Consell Insular d’Eivissa.

Tercer.-  Facultar a l’Alcaldessa per a realitzar totes les actuacions necessàries per a  l’execució 
dels anteriors  acords.”.

Dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Planificació Territorial i Espai Públic.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

3r. Proposta d’adjudicació per al concurs del servei de regulació i control de l’estacionament 
de  vehicles  amb  limitació  horària  a  la  via  pública  de  determinades  zones  de  la  ciutat 
d’Eivissa:

Donat compte de l’expedient de contractació 49/10, “Servei de regulació i control de l’estacionament 
de vehicles amb limitació horària a la via pública de determinades zones de la ciutat d’Eivissa”, i 
vista la proposta d’acord del tenor literal següent:

“PROPOSTA D’ACORD

Vist l’expedient de contractació 49/10, “Servei de regulació i control de l'estacionament de 
vehicles amb limitació horària a la via pública de determinades zones de la ciutat d'Eivissa”, i vista 
la proposta de la mesa de contractació de data 22 de març de 2011 que es transcriu a continuació, i 
que de conformitat al previst a l’article 89.5 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, servirà de motivació del 
present acord:

“ACTA DE LA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ PER  AL CONCURS DE “SERVEI DE REGULACIÓ 
I  CONTROL  DE L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES AMB LIMITACIÓ HORÀRIA A LA VÍA 
PÚBLICA DE DETERMINADES ZONES DE LA CIUTAT D'EIVISSA”.
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Assistents: President: Sr. Santiago Pizarro Simón.
Vocals: Sr. Juan Rubio Córdoba.

Sr. Joaquim Roca Mata
Sr. Mario Añibarro Juan
Sra. Paz Hernández Venero.

Secretària: Sra. Francisca Roig Cardona.

A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les 9,30 hores del dia 22 de març de 2011, es reuneixen 
les persones indicades per efectuar la proposta d'adjudicació del concurs de "Servei de regulació i 
control de l'estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública de determinades zones 
de la Ciutat d'Eivissa", de conformitat amb la normativa vigent.

La tècnica Municipal fa entrega al Sr. President de l’informe que a continuació es transcriu 
emès al haver-se detectat unes errades en la valoració efectuada en el sobre número 2.

El Sr. President procedeix a la lectura de l’informe del tenor literal següent: 

“ VALORACIÓ D’OFERTES TÉCNIQUES I ECONÓMIQUES  DEL CONTRACTE  DEL “SERVEI  
DE  REGULACIÓ  I  CONTROL  DE  L’ESTACIONAMENT  DE  VEHICLES  AMB  LIMITACIÓ 
HORÀRIA A LA VÍA  PÚBLICA DE DETERMINADES ZONES DE LA CIUTAT D’EIVISSA” 
INFORME
En relació  a la valoració tècnica del contracte de gestió de serveis públics “Servei de regulació i 
control de l’estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública de determinades zones 
de la ciutat d’Eivissa”  mitjançant procediment obert, s’han detectat errades i/o discrepàncies, en el 
si  de la valoració d’ofertes del procediment de concurs obert convocat per l’Ajuntament , en relació 
als apartats I.1.2 “Pla d’implantació i posada en servei. Proposició detallada de la forma en què es 
desenvoluparà  el  programa  d’implantació”  i  I.6  “Recursos  humans”  corresponents  al  sobre  2, 
referent a la ponderació dels criteris no avaluables mitjançant xifres o percentatges que s’entén 
motiven les següents correccions en les valoracions finals atorgades: 
Criteri I.1.2 – “Pla d’implantació i posada en servei. Proposició detallada de la forma en què  
es desenvoluparà el programa d'implantació.  En aquest apartat es varen  atorgar  5 punts  a les 
empreses que havien proposat el menor temps d’implantació. A partir d’aquesta puntuació màxima 
es va  calcular  el valor proporcional corresponent a cadascuna de les empreses en aplicació del 
següent criteri: cada setmana més, 0,50 punts menys. 
El  dia  7  de  febrer  va  tenir  lloc  la  mesa d’obertura  del  sobre  3  on es  varen fer  públiques  les 
valoracions atorgades a l’oferta tècnica presentada al  sobre 2 (criteris no avaluables mitjançant 
xifres o percentatges). En aquesta mesa l’empresa CONTINENTAL PARKING, S.L. va detectar una 
errada en la puntuació que se li havia atorgat  per aquest criteri la qual cosa va motivar que  la 
mesa decidís realitzar una revisió.
Aquesta errada afecta a les empreses CONTINENTAL PARKING, S.L y DORNIER,S.A. que havien 
estat puntuades amb 2,5 punts  havent de ser la puntuació per ambdues empreses de 3 punts. 
Criteri  I.6.-  Oferta de recursos humans.  En aquest  apartat   es va valorar  el  número total  de 
persones  assignades  al  contracte.  Analitzada  l’oferta  econòmica  presentada  al  sobre  3   i 
contrastada aquesta amb  l’oferta tècnica presentada al  sobre 2,  s’han detectat   les següents 
errades i/o contradiccions:
- SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.:  a l’oferta tècnica constava  un Director 
tècnic  i  1  Cap  de  servei  i  s’assenyalava  la  possibilitat  de  que  aquestes  funcions  seguin 
desenvolupades  per  la  mateixa  persona.  Analitzada  l’oferta  econòmica  es  comprova  que 
efectivament  ambdues funcions   corresponen a la mateixa persona de tal forma que el número 
total atorgat  de 32 persones,  hauria de ser  de 31 persones per la qual cosa la  puntuació final 
atorgada per aquest apartat  (7,11 punts)  hauria de ser de 6,89 punts.
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- EYSA: “ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.”: a l’oferta  tècnica presentada al sobre 2 
constava 1  tècnic  responsable en prevenció de Risc laborals que per error es va valorar  i que no 
consta a l’oferta econòmica presentada  per la qual cosa  la puntuació final atorgada per aquest 
apartat  (6,22 punts) hauria de ser de 6 punts.
En base a tot  l’exposat  la tècnica que subscriu estima que s’haurien d’incorporar les oportunes 
correccions als criteris  I.1.2 i I.6 de l’Oferta tècnica no avaluables mitjançant xifres o percentatges 
resultant  que la puntuació final  atorgada seria la següent:

CRITERIS NO AVALUABLES MITJANÇANT XIFRES O PERCENTATGES

NOM. EMPRESA PUNTUACIÓ 
TOTAL

SETEX-APARKI,S.A. 52,16
CONTINENTAL PARKING, S.L. 52,50
SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS LOCALES,S.A. 51,43
EYSA “ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS,S.A.” 50,58
COMSA EMTE APARCAMIENTOS S.L. 50,27
VINCI PARK SERVICIOS APARCAMIENTOS S.A. 49,30
DORNIER,S.A. 49,07

Això és tot el que s'informa sota el lleial entendre de la tècnica informant, no obstant això la mesa 
de contractació de l'Ajuntament d'Eivissa, amb superior criteri, resoldrà.
La qual cosa es comunica als efectes oportuns.
Eivissa,  13 de març   de 2011
Paz Hernández
Tècnica d’Urbanisme, Obres, Serveis i  Medi Ambient“

La mesa a la vista de l’anterior informe i de conformitat al previst en el mateix acorda per unanimitat 
acceptar les modificacions de les puntuacions del sobre número 2. 

A continuació, el Sr. Interventor fa entrega de l’informe emès en relació a l’apartat 13.4 del plec del 
tenor literal següent:

“INFORME DE INTERVENCIÓN
ASUNTO: VALORACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS CONTENIDAS EN EL SOBRE NÚM. 
3 DE LA LICITACIÓN DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE REGULACIÓN Y 
CONTROL DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS CON LIMITACIÓN HORARIA EN LA VIA 
PÚBLICA DE DETERMINADAS ZONAS DE LA CIUDAD DE EIVISSA (O.R.A.)
ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que de conformidad con lo establecido en la cláusula 15.3 PCAP, la Mesa de 
Contratación reunida en fecha 7 de febrero de 2011 procedió  a la apertura de los Sobres núm. 3 
presentados por los licitantes relativos a los criterios de adjudicación de la oferta técnica y oferta 
económica, evaluables mediante cifras o porcentajes. 

SEGUNDO.- Que al  objeto  de poder  proceder  a la  valoración de las diferentes propuestas 
presentadas,  clasificándolas  por  orden  decreciente  de  valoración,  de  conformidad  con  lo 
establecido en el artículo 22 del R.D. 817/2009, la Mesa de Contratación consideró preciso requerir 
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a los Servicios Técnicos municipales competentes informe sobre la valoración de los diferentes 
criterios de adjudicación contenidos en el Sobre núm. 3.

TERCERO.- Que  esta  Intervención  fue  requerida  para  que  evacuase  el  informe  técnico 
oportuno sobre la valoración de las diferentes propuestas económicas presentadas por los licitantes 
en el Sobre núm. 3, en referencia al criterio de adjudicación relativo a la oferta económica.

CUARTO.- Que una vez revisada la información contenida en los estudios económicos que de 
conformidad con lo dispuesto en la cláusula 13.4 PCAP los licitantes debían incluir en el Sobre 
núm. 3 como documentación justificativa de la viabilidad económica de su propuesta, y teniendo en 
cuenta  que  dos  de  las  ofertas  no  contemplaban  el  coste  del  I.T.P.  de  la  concesión,  esta 
Intervención evacuó informe técnico a la Mesa de Contratación donde consideraba preciso que los 
licitantes  justificasen adecuadamente  dicha cuestión  con carácter  previo  a la  valoración  de las 
propuestas económicas presentadas. 

QUINTO.- Que la Mesa de Contratación reunida en fecha 7 de marzo de 2011 acordó requerir a 
los licitantes que aportasen en el plazo máximo de cinco días hábiles  las pertinentes aclaraciones 
sobre  dicha  cuestión,  procediendo  éstos  a  la  presentación  de  los  escritos  relacionados  a 
continuación:

- Escrito de Dornier S.A. presentado en fecha 10 de marzo de 2011 y con registro de entrada 
nº 5357.
- Escrito de Setex-Aparki S.A. presentado en fecha 15 de marzo de 2011 y con registro de 
entrada nº 5898.

Que  una  vez  revisado  el  contenido  de  los  escritos  presentados,  así  como,  analizadas  las 
razones o motivos justificativos expuestos por los licitantes en relación al coste del I.T.P, y teniendo 
en cuenta que las dos entidades manifiestan que asumen dicho coste en sus ofertas económicas, 
esta Intervención entiende que ambas entidades justifican adecuadamente dicha cuestión, y por lo 
tanto, la viabilidad económica de las ofertas presentadas. 

Que teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, el funcionario que suscribe, en calidad de 
Interventor Acctal. de la Corporación y de conformidad a los criterios base de adjudicación y su 
ponderación recogidos en el PCAP, procede a emitir el siguiente

INFORME TÉCNICO

PRIMERO.- Que  en  la  Cláusula  8.2  del  Pliego  de  Prescripciones  Administrativas 
Particulares (PCAP) se establece lo siguiente en relación a los criterios base a tener en cuenta para 
la valoración de la oferta económica.
B) OFERTA ECONÒMICA: 80 PUNTS
A la millor oferta econòmica l’hi correspondran 80 punts, assignant-se a la resta de proposicions els  
punts que  proporcionalment l’hi pertoquin per diferència amb la millor oferta segons la següent  
formula: 
Pt = 80  x (Oo / (Ot)
On:  “Pt” es la puntuació  de cada oferta, “Ot” és el valor quantitatiu de la oferta que es  valora y  
“Oo” es el valor quantitatiu de la millor oferta. 
Totes les puntuacions s’arrodoniran al segon decimal. 

SEGUNDO.- Que vistas las propuestas económicas presentadas por los diferentes licitantes en 
el Sobre núm. 3, esta Intervención procede a continuación a la valoración de dichas ofertas en 
aplicación de los criterios y ponderación establecidos en la cláusula 8.2 PCAP
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Empresas Total Coste 
Anual

Oferta 
Económica Puntuación

Estudio Económico Ajuntament 1.217.049,79

Setex-Aparki, S.A. 1.045.650,87 1.045.650,87 69,64

Dornier, S.A. 1.085.593,72 910.231,54 80,00

Comsa Emte Aparcamientos, S.L. 987.028,94 987.028,94 73,78

Continental Parking, S.L. 1.132.476,22 1.132.476,22 64,30

Vinci Park Servicios Aparcamientos, S.A. 984.658,00 984.658,00 73,95

Eysa: "Estacionamientos y Servicios,S.A." 926.997,00 926.997,00 78,55

Servicios e Infraestructuras Locales, S.A. 1.216.698,48 1.216.698,48 59,85

Que no obstante lo expuesto anteriormente, la Mesa de Contratación con su superior criterio 
resolverá. 

Eivissa, 16 de marzo de 2011.
EL INTERVENTOR
Fdo; Mario Añibarro Juan
Interventor Acctal.”

La Mesa a la vista de l’anterior informe i de conformitat al previst al mateix accepta les puntuacions 
que consten en el mateix.

A continuació, la Sra. Paz Hernandez fa entrega de l’informe emès en relació a la documentació 
presentada per les empreses en el sobre número 3 del tenor literal següent: 

“VALORACIÓ D’OFERTES TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES (SOBRE NÚM. 3) DEL CONTRACTE 
DE  “SERVEI  DE  REGULACIÓ  I  CONTROL  DE  L’ESTACIONAMENT  DE  VEHICLES  AMB 
LIMITACIÓ  HORÀRIA  A  LA  VIA   PÚBLICA  DE  DETERMINADES  ZONES  DE  LA  CIUTAT 
D’EIVISSA” 

INFORME

En el present informe s’han avaluat les propostes relatives als criteris establerts en els apartats 
I.3.1, I.3.2, I.4, 1.5, II.3 i II.4 de l’oferta tècnica, avaluables mitjançant xifres o percentatges, 
així  com l’oferta  econòmica per  a  la  licitació  del  present  contracte  de gestió  de  serveis 
públics “Servei de regulació i control de l’estacionament de vehicles amb limitació horària a 
la via pública de determinades zones de la ciutat d’Eivissa” mitjançant procediment obert. 
Les empreses  valorades han  estat les següents:

1. SETEX-APARKI, S.A. 
2. DORNIER,S.A.
3. COMSA EMTE APARCAMIENTOS S.L.
4. CONTINENTAL PARKING, S.L.
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5. VINCI PARK SERVICIOS APARCAMIENTOS, S.A. 
6. EYSA: “ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.”
7. SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. 

Els  criteris  establerts  als  apartat  1.3.1,1.3.2,1.4,1.5,  II.3  i  II.4  avaluables  mitjançant  xifres  o 
percentatges són els següents:
1.3.1 Expenedors de tiquets amb possibilitat d’introducció de matrícula -3 punts
1.3.2 Mecanismes que permetran gestionar una rotació forçada- 3 punts.
1.4 Dispositius electrònic d’última tecnologia – 4 punts
1.5 Ús de vehicles de manteniment elèctric- 1 punt per cada vehicle elèctric i 0,50 per ciclomotor, 
fins a un màxim de 3 punts
II.3.- Realització d’un informe diari- 4 punts
II.4.- Equipament de control local- 5 punts. 
En aplicació  de cadascun dels  criteris  de valoració  assenyalats  s’han establert  les puntuacions 
atorgades a les diferents  empreses. Aquestes puntuacions s’especifiquen en excell adjunt.
En quant a l’oferta econòmica, en aplicació de l’establert al Plec de Prescripcions tècniques que 
regeix el present contracte, s’ha valorat de la següent forma:
A la millor oferta econòmica l’hi han correspon 80 punts, assignant-se a la resta de proposicions els 
punts que proporcionalment l’hi ha pertocat per diferència amb la millor oferta segons la següent 
formula:
Pt=80 x (Oo/Ot)
On: “Pt “ és la puntuació de cada oferta, “Ot” és el valor quantitatiu de l’oferta que es valora i “Oo” 
és el valor quantitatiu de la millor oferta.
Totes les puntuacions s’han arrodonit al segon decimal
Les puntuacions finals atorgades a l’oferta econòmica  s’especifiquen en excell adjunt
La puntuació final atorgada a la suma dels criteris de l’Oferta tècnica  avaluables mitjançant xifres o 
percentatges  i l’oferta econòmica  ha estat la següent:

CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT XIFRES O PERCENTATGES + OFERTA 
ECONÓMICA

NOM. EMPRESA

TOTAL CRITERIS 
AVALUABLES 
MITJANTÇANT 

XIFRES O 
PERCENTATGES

OFERTA 
ECONÒMICA TOTAL

SETEX-APARKI,S.A.
22 69,64 91,64

CONTINENTAL PARKING, S.L.
22 64,30 86,30

SERVICIOS  E 
INFRAESTRUCTURAS 
LOCALES,S.A.

22 59,85 81,85

EYSA “ESTACIONAMIENTOS Y 
SERVICIOS,S.A.” 22 78,55 100,55
COMSA  EMTE 
APARCAMIENTOS S.L. 22 73,78 95,78
VINCI  PARK  SERVICIOS 
APARCAMIENTOS S.A. 22 73,95 95,95
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DORNIER,S.A.
22 80,00 102

S’han incorporar així mateix les correccions  dels criteris I.1.2 i I.6 de l’Oferta tècnica no avaluables 
mitjançant xifres de l’oferta tècnica presentada al sobre núm. 2 i  que han estat admeses per la 
Mesa,  com a resultat de lo qual la puntuació final atorgada  al sobre 2  és la següent:

CRITERIS NO AVALUABLES MITJANÇANT XIFRES O PERCENTATGES

NOM. EMPRESA PUNTUACIÓ TOTAL

SETEX-APARKI,S.A. 52,16
CONTINENTAL PARKING, S.L. 52,50
SERVICIOS  E  INFRAESTRUCTURAS 
LOCALES,S.A.

51,43

EYSA  “ESTACIONAMIENTOS  Y 
SERVICIOS,S.A.”

50,58

COMSA EMTE APARCAMIENTOS S.L. 50,27
VINCI  PARK  SERVICIOS  APARCAMIENTOS 
S.A.

49,30

DORNIER,S.A. 49,07

En base  a tot l’exposat  la puntuació final atorgada  a la suma de:  criteris de l’Oferta tècnica no 
avaluables mitjançant xifres o percentatges + criteris de l’Oferta tècnica avaluables mitjançant xifres 
o percentatges + oferta econòmica  seria la següent:

SUMA OFERTA TÈCNICA + OFERTA ECONÒMICA

NOM DE LA 
EMPRESA

TOTAL CRITERIS 
NO 

AVALUABLES 
MITJANTÁNT 

XIFRES O 
PERCENTATGES

TOTAL CRITERIS 
AVALUABLES 
MITJANTÁNT 

XIFRES O 
PERCENTATGES

      
OFERTA 

ECONÒMICA
TOTAL

EYSA 
“ESTACIONAMIE
NTOS  Y 
SERVICIOS,S.A.”

50,58 22 78,55 151,13

DORNIER,S.A. 49,07 22 80 151,07

COMSA  EMTE 
APARCAMIENTO
S S.L.

50,27 22 73,78 146,05

VINCI  PARK 
SERVICIOS 49,30 22 73,95 145,25
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APARCAMIENTO
S S.A.

SETEX-
APARKI,S.A.

52,16 22 69,64 143,80

CONTINENTAL 
PARKING, S.L. 52,50 22 64,30 138,80

SERVICIOS  E 
INFRAESTRUCT
URAS 
LOCALES,S.A.

51,43 22 59,85 133,28

No obstant això es posa en coneixement de la Mesa, als efectes de valoració, el següent: s’ha 
observat  una  possible  disconformitat  i/o  contradicció  en  l’oferta  de  l’empresa  Eysa 
“Estacionamientos y Servicios,S.A.”  referent al criteri 1.5 “Vehicles elèctrics”.

Al criteri 1.5 es valoren els vehicles  que siguin  elèctrics  concedint  1 punt per cada vehicle elèctric 
i  0,5 per  cada ciclomotor  fins un màxim de 3  punts.  L’oferta de l’empresa  Eysa,  a  l’apartat  4 
“Vehicles d’inspecció i manteniment”  ofereix el següent:

- 1 vehicle per a feines  de control i gestió del servei que utilitzarà el cap del servei, que 
s’assenyala que serà elèctric model REVA o similar,  tot i que a l’estudi econòmic (Tomo II, 
pág. 17) es detecta una contradicció directa ja que s’estableix que el  vehicle per al cap del 
servei  serà un model Prius o similar, que és un model  híbrid.

-  2 vehicles elèctrics model BEEPO (tipus furgoneta) 
- 1 vehicle amb  lector  automàtic de matrícules que de  la lectura de la pàgina 142  de l’oferta 

presentada al sobre 2  és desprèn que serà elèctric tot i que  no s’especifica en la relació i 
descripció de vehicles de  l’oferta presentada al  sobre 3

-  1 motocicleta elèctrica.  
D’aquesta manera, a l’oferta d’Eysa “Estacionamientos y Servicios S.A.” (Tomo I pág 34)  s’ofertan 
els  vehicles  elèctrics  assenyalats   però  no  obstant  això,  es  detecta  que   podria  donar-se  un 
incompliment del número de vehicles  mínim  exigit al Plec de prescripcions tècniques  que regeix 
el present concurs on s’estableix al punt 5.2 MEDIS MATERIALS que: “ Els medis materials que els 
licitadors considerin necessaris per a la gestió del servei seran objecte de descripció  detallada en 
la oferta i  a l’estudi econòmic, sent objecte de valoració els medis materials proposats per a la  
realització d’aquest servei, així com el  manteniment necessari per a cadascun dels mateixos”, i es 
consideren  mínims  a  tenir  en  compte  entre  altres “ els  vehicles”    respecte  als  quals  el  Plec 
assenyala  al   punt  5.2.4  Vehicles,   que  l’empresa  adjudicatària  haurà  de  comptar  amb  un 
equipament de transport mínim de: 2 vehicles multiús (dels quals al menys un  haurà de ser un tipus 
furgoneta o similar)  i 2 ciclomotors per a desplaçaments del personal de manteniment.  L’oferta de 
l’empresa Eysa es compromet a acomplir amb tot l’establert al Plec de prescripcions tècniques que 
regeix el present contracte però en cap moment describeix l’aportació de 2 motocicletes  i a l’estudi 
econòmic  (pag.9 sobre 3) únicament es recull 1 motocicleta per a feines de manteniment. 
Atenent a la literalitat de l'establert en el plec de prescripcions tècniques i a la literalitat de l'oferta de 
la licitant i donada  la proximitat de les ofertes, s’ha estimat que  no procedeix l'esmena d'errors  o 
contradiccions substancials que es detectin en les ofertes en aquesta fase de valoració i ponderació 
dels criteris d'adjudicació en  base al respecte als principis generals del dret i els informadors de la 
contractació  pública  (concurrència,  no  discriminació  i  igualtat  de  tracte)  que  poguessin  veure's 
vulnerats si s'atorgués al  licitant la possibilitat d'esmena o aclariment,  per la qual cosa  no s’ha 
sol·licitat aclaració al respecte.
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En base a lo anteriorment exposat,  la tècnica que subscriu informa a la Mesa de Contractació 
constituïda  a  tal  efecte  amb  la  finalitat  que   procedeixi  a  la  determinació  de  les  possibles 
conseqüències, en cas escaint, que es deriven d’aquesta disconformitat  i/o contradicció que podria 
suposar una variació en la puntuació final i en  l’adjudicació del present contracte.
Això és tot el que s'informa sota el lleial entendre de la tècnica informant i es  trasllada a la mesa de 
contractació de l'Ajuntament d'Eivissa per a què, amb superior criteri, resolgui.
La qual cosa es comunica als efectes oportuns.
Eivissa, 14 de març    de 2011
Paz Hernández Venero
Tècnica d’Urbanisme, Obres, Serveis i  Medi Ambient
S'adjunta a la present acta com a annex el full d'excell amb les puntuacions de cada empresa”.

A la vista de les consideracions que consten a l’anterior informe, el Secretari Acctal, examinada la 
documentació presentada per l’empresa EYSA relativa a l’apartat I.5 de la oferta tècnica (I.5.- Ús de 
vehicles de manteniment elèctrics ( es concedirà 1 punt per cada Vehicle elèctric fins un màxim de 
3 punts: 1 punt per cada vehicle i 0,5 punts per cada ciclomotor), manifesta que considera que la 
valoració que consta a l’informe emès per la tècnica és correcte doncs a l’oferta queden clarament 
definits els vehicles elèctrics que s’oferten, sense que existeixi  cap disconformitat o contradicció 
respecte als vehicles mínims amb els que s’ha de prestar el servei els quals es troben previstos en 
el  plec  de prescripcions  tècniques,  doncs  en el  sobre  número 3 els  licitadors  únicament  estan 
obligats a manifestar quants vehicles elèctrics oferten, si és que en volen ofertar algun, fet que és 
independent  del  compliment  de la obligació  prevista en el  plec de gaudir  com a mínim de dos 
vehicles i dues motocicletes. En el cas d’EYSA, l’empresa s’ha compromès al compliment íntegre 
del previst en  els plecs, fet que suposa haver de destinar a la concessió com a mínim dos vehicles i 
dues motocicletes sense que sigui necessari reiterar i per tant descriure de forma expressa en la 
seva oferta l’aportació d’aquests vehicles mínims necessaris. Per tant no es considera que de la 
documentació presentada se’n desprengui un incompliment del plec en relació als vehicles mínims 
a aportar, sinó que EYSA haurà de destinar a la concessió els vehicles elèctrics ofertats que es 
troben detallats a la oferta, i a més una motocicleta no elèctrica que ve establerta com a obligació 
en el plec, que com s’ha dit EYSA s’ha compromès a complir. 

Per altre banda, el Secretari manifesta que  en relació al fet de que l’estudi econòmic no hi constin 
detallats  de  forma  concreta  cadascun  del  tots  els  mitjans  materials  que  es  destinaran  a  la 
concessió, no suposa una contradicció que pugui motivar la exclusió de les ofertes, doncs el que 
preval és lo establert en el plec i lo ofertat en el sobres número 2 i 3, aspectes que s’hauran de 
complir en l’execució del contracte  pel preu total que consta a l’estudi econòmic, essent el sentit de 
l’estudi econòmic acreditar la viabilitat i coherència de lo ofertat pel preu total fixat, fet que resulta 
avalat per l’informe emès per l’interventor de fons. 

A la vista de les anteriors consideracions el Sr. Secretari manifesta que es mostra d’acord amb les 
valoracions que consten a l’informe de la tècnica, i que la oferta d’Eysa no es troba en cap dels 
supòsits previstos a l’article 84 del Reglament de la Llei de Contractes que puguin motivar l’exclusió 
de la proposició presentada. 

Mostrant-se  conforme  tots  els  membres  de  la  Mesa  amb  les  consideracions  realitzades  pel 
Secretari, a excepció de la Sra. Hernandez, de conformitat al previst a la clàusula 16 del plec de 
clàusules administratives particulars i a l’article 22 del RD 817/2009 s’acorda que les puntuacions 
finals dels concurs siguin les que a continuació es transcriuen i essent la oferta econòmicament 
més avantatjosa la presentada per EYSA, s’acorda proposar l’adjudicació del contracte a la citada 
empresa.
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SUMA OFERTA TÈCNICA + OFERTA ECONÒMICA

NOM DE LA 
EMPRESA

TOTAL CRITERIS 
NO 

AVALUABLES 
MITJANTÁNT 

XIFRES O 
PERCENTATGES

TOTAL CRITERIS 
AVALUABLES 
MITJANTÁNT 

XIFRES O 
PERCENTATGES

      
OFERTA 

ECONÒMIC
A

TOTAL

EYSA 
“ESTACIONAMIENT
OS  Y 
SERVICIOS,S.A.”

50,58 22 78,55 151,13

DORNIER,S.A. 49,07 22 80 151,07

COMSA  EMTE 
APARCAMIENTOS 
S.L.

50,27 22 73,78 146,05

VINCI  PARK 
SERVICIOS 
APARCAMIENTOS 
S.A.

49,30 22 73,95 145,25

SETEX-APARKI,S.A. 52,16 22 69,64 143,80

CONTINENTAL 
PARKING, S.L. 52,50 22 64,30 138,80

SERVICIOS  E 
INFRAESTRUCTURA
S LOCALES,S.A.

51,43 22 59,85 133,28

A continuació entren a la Sala els Srs. Miguel A. Poza, DNI núm. 07.497.358-W, i el Sr. José 
Luis Gonzalo, DNI núm. 12226211-D, en representació de Estacionamientos y Servicios SA, els 
Srs. Antonio Jiménez, DNI núm. 50.100.808-T, el Sr. Carlos Díaz, DNI núm. 08.931.078-V i el Sr. 
Luciano Verdi, DNI núm. 5464228-A en representació de Dornier SA i el Sr. Juan F. Ribas, DNI 
núm.  41.442.470-M,  en  representació  de  Servicios  e  infraestructuras,  els  quals  havien  estat 
degudament convocats per a assistir a la present sessió de la Mesa.

El Sr. President dona compte de les rectificacions de les puntuacions del sobre número 2 
acordades per la Mesa, informa als assistents de les puntuacions de les ofertes incloses en el sobre 
número 3, de les puntuacions finals del concurs, i de que la Mesa ha acordat proposar l’adjudicació 
a favor de l'entitat Estacionamientos y Servicios SA. 

El Sr. President convida als assistents a que exposin, si escau, les observacions o reserves 
que estimin oportunes en relació a l’acte celebrat, no formulant-se cap observació per part dels 
assistents.
No formulant-se cap tipus de manifestació pels assistents a l’acte, es dóna per finalitzat el mateix, 
essent les 10,10 hores del dia 22 de març de 2011.”
          Vist l’escrit presentat amb data 29 de març de 2011 per part de DORNIER S.A., així com 
l’informe jurídic emès al respecte amb data 31 de març  del qual se’n desprèn la extemporaneïtat de 
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l’escrit presentat així com la procedència de desestimar el contingut del mateix.
Atès  l'anterior,  mitjançant  la  present  i  de  conformitat  al  previst  a  l’article  135 de la  Llei 

30/2007, de contractes del sector públic i a la clàusula núm. 17 del plec de clàusules administratives 
particulars, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent 

ACORD: 

PRIMER.- Classificar,  de  conformitat  amb  la  proposta  de  la  Mesa  de  contractació,  les 
proposicions  presentades  a  la  licitació  per  ordre  decreixent  atesos  els  criteris  d'adjudicació 
establerts en el plec de clàusules administratives particulars, resultant el següent:

1) Estacionamientos y Servicios SA...........................................151,13  punts
2) Dornier SA............................................................................. 151,07 punts.
3) Comsa Emte Aparcamientos SL............................................ 146,05 punts.
4) Vinci Park Servicios Aparcamientos.....................................  145,25 punts.
5) Setex Aparki SA..................................................................    143,80 punts.
6) Continental Parking SL ..........................................................138,80 punts.
7) Servicios e Infraestructuras Locales SA.................................133,28 punts.

SEGON.-  Requerir a ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A., per ser l'entitat que ha 
presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, perquè en un termini de deu (10) dies hàbils des 
del següent a la recepció d'aquest requeriment, presenti la documentació justificativa de:

- trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social  -o  autoritzi  a  l'òrgan de contractació  per,  en  el  seu cas,  obtenir  de  forma directa 
l'acreditació d'aquest fet- ,

- disposar efectivament dels mitjans que s'hi hagués compromès a dedicar o adscriure a 
l'execució del contracte en el seu cas,

- i d'haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent,

De no fer-ho així s'entendrà que el licitador ha retirat l'oferta, amb els efectes previstos a l'article 
135.2 in fine de la LCSP. 

Eivissa, 22 de març de 2011
EL TINENT D’ALCALDE DELEGAT DE L’ÀREA

D’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL
Sgt. Santiago Pizarro Simón.”

Intervencions: 

Sra. Marí Ferrer: Demana un recés per examinar la documentació que li ha entregat el Secretari.

Sr. Trejo: No entrarà en valoracions tècniques, perquè per això hi ha  els tècnics.
El punt fonamental és la referència a l’empresa que finalment surt beneficiària a la proposta de la 
Mesa de Contractació, “Estacionamientos y Servicios, S.A.”, que té un problema com assenyala un 
del  tècnics,  i  és  que  en  la  seua  oferta  inclou  únicament  una  motocicleta  elèctrica  per  a 
manteniment. Sembla que dins d’una contracta de tants diners això no té importància, però el Grup 
Popular considera que sí que en té, perquè el plec de condicions tècniques en el punt 5.2.4 relatiu 
als vehicles, es diu que l’empresa adjudicatària comptarà amb un equipament de transport, com a 
mínim de dos vehicles multiusos, i  en el següent punt diu que comptarà com a mínim, amb dos 
ciclomotors per al desplaçament del personal de manteniment.
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En les valoracions finals de la Mesa, EYSA que és la primera, guanya per dècimes a la segona 
DONIER SA, és a dir una diferència mínima, i per això un detall mínim potser importantissim.
La tècnica de mobilitat, en el seu informe, diu que podria donar-se un incompliment del nombre de 
vehicles mínim exigit en el plec de condicions que regeix aquest concurs, en el qual es considera 
com a mínim a tenir en compte dins dels vehicles, que l’empresa adjudicatària ha de comptar amb 
un equipament mínim de dos vehicles,  i  dos ciclomotors, per tot  això estima que no procedeix 
l’esmena d’errors o contradiccions substancials que es detecten en les ofertes, i que això podria 
portar a què el procediment d’adjudicació no hagués set correcte.
El Sr. Secretari considera que és una de les condicions del plec i s’ha de complir. Li crida l’atenció 
que si està recollit en el plec, perquè fan que aclareixin altres coses com per exemple l’ITP, i fan 
aclarir  això.
Entén que l’empresa que ha quedat en segon lloc, no estarà d’acord i que recorreran, això seran 
retards i costos per a l’Ajuntament, i no entén com deixen passar l’oportunitat que hagués set idònia 
per acabar amb aquest plec, perquè s’adjudiqués quan abans i les coses poguessin entrar en un 
funcionament normal, i no caure en errors del passat.
Demana que expliquin el perquè d’aquesta decisió de tirar endavant amb aquesta empresa, a pesar 
de que la distancia amb la següent és mínima.

Sr. Rubio: La proposta de l’informe tècnic de puntuació és la que la Mesa ha aprovat. La tècnica 
també diu que entén que hi ha una qüestió que es té que clarificar, i en el debat de la Mesa queda 
bastant clar que totes les empreses, i  aquesta en concret,  accepta el mínims que marquen els 
plecs, i no tenen perquè especificar-los. Quan s’adjudica a una empresa un contracte, ha de complir 
el que diu el plec i les millores que oferten.
No poden deixar fora quan diuen que ho faran. 
Aquesta empresa,  “Estacionamientos y Servicios S.A.”, pel preu que ofereix té que pagar tot el que 
hi ha a l’oferta tècnica i el que marca el plec.

Sr. Trejo: No li ha contestat on està la segona moto. Perquè reclamen que es justifiqui el tema de 
l’ITP i no el de la moto?
Ja saben que l’ITP el tenen que pagar, no fa falta que ho diguin.
Encara tenen una oportunitat per fer les coses bé.
Entre el que digui el Sr. Rubio i el que digui un tècnic es creu al tècnic.
Per no especificar correctament en un plec de condicions de fa alguns anys, els ciutadans i aquest 
municipi  pagaran  més  de  quatre-cents  cinquanta  mil  euros  per  l’impost  de  Transmissions 
Patrimonials d’una altra empresa, i ara pel tema de la moto  hi haurà problemes amb l’empresa que 
ha quedat segona. Votaran en contra.

Sr. Rubio: L’empresa guanyadora assumeix tot el plec, i per tant està inclòs el que diu aquest, o 
sigui dos cotxes i  dues motos, tot. Hi ha moltes ofertes que no especifiquen tot detalladament, com 
els ordinadors, els mobles, etc.
Els  tècnics han considerat  que hi  havia elements que podien distorsionar  aquest  concurs,  com 
podia ser l’ITP, i han demanat aclariment a empreses que no ho deixaven clar, perquè poden fer 
que la viabilitat econòmica sigui diferent.
L’oferta econòmica és global, i cobraran el que han marcat en la seua oferta. La valoració que es va 
votar a la Mesa, i que es porta avui a Ple és la que proposa la tècnica, amb les consideracions que 
varen introduir el Sr. Secretari i el Sr. Interventor.

Sotmès  l’assumpte  a  votació,  és  aprovat  amb  els  vots  a  favor  de  les  Sres.  Costa,  Mayans, 
Fernández, Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez, i en contra 
de les Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Martínez, Cava de Llano i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, 
Triguero, Trejo i Marí Ferrer.
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4t. Mocions amb proposta d’acord:

4.1.- Moció del Grup Popular  amb proposta d’acord per al  compliment  de les mesures de lluita 
contra la morositat prevista en la llei 15/2010.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT D'EIVISSA AMB PROPOSTA 
D'ACORD PER AL COMPLIMENT DE LES MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT 

PREVISTES EN LA LLEI 15/2010

Dª. VIRTUDES MARÍ FERRER, portaveu del Grup Municipal Popular, a l'empara de l'establert en 
l'article 97 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 discussió i eventual aprovació per part 
del Ple la següent moció amb proposta d'acord.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
Els  efectes  de  la  crisi  econòmica  s'han  plasmat  en  un  increment  de  retards,  impagaments  i 
pròrrogues en la liquidació de factures vençudes que afecten a tots els àmbits, i especialment, a 
aquelles petites i mitges empreses subjectes a unes limitacions de tresoreria que compliquen la 
seva activitat i el funcionament de la qual depèn en gran mesura del crèdit a curt termini.
Entre les mesures engegades per contribuir a superar la crisi i evitar la deterioració de la rendibilitat de 
les empreses per falta de liquiditat es troba la nova normativa inclosa en la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol, que modifica la Llei 3/2004 per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, i que va entrar en vigor el passat 7 de juliol de 2010. El nou text legal 
pretén  a  més  incrementar  la  transparència  en  la  fixació  dels  terminis  de  pagament  en  les 
transaccions comercials i el compliment dels mateixos.
Pel que afecta a l'Administració Local, aquesta Llei estableix l'obligació d'elaborar un informe trimestral 
sobre el compliment per part de l'entitat local dels terminis legals per al pagament de les seves 
obligacions. D'aquesta manera, l'article 4 estableix el següent: 

3.  Els  Tresorers  o,  en  defecte  d'això,  Interventors  de  les  Corporacions  locals  elaboraran 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al  
pagament de les obligacions de cada Entitat local, que inclourà necessàriament el nombre i  
quantia global de les obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini.
4. Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de la Corporació local, 
aquest  informe  haurà  de  remetre's,  en  tot  cas,  als  òrgans  competents  del  Ministeri  
d'Economia  i  Hisenda  i,  en  el  seu  respectiu  àmbit  territorial,  als  de  les  Comunitats 
Autònomes que, conformement als seus respectius Estatuts d'Autonomia, tinguin atribuïda 
la tutela financera de les Entitats locals. Tals òrgans podran igualment requerir la remissió dels  
citats informes.
5. La informació així obtinguda podrà ser utilitzada per les Administracions receptores per a 
l'elaboració d'un informe periòdic i de caràcter públic sobre el compliment dels terminis per al  
pagament per part de les Administracions Públiques. 

A tot això cal afegir l'establert en els apartats 1) i 4) de l'article 5 en el sentit següent:
1. L'Entitat local disposarà d'un registre de totes les factures i altres documents emesos pels 
contractistes a l'efecte de justificar les prestacions realitzades pels mateixos, la gestió dels 
quals correspondrà a la Intervenció o òrgan de l'Entitat local que tingui atribuïda la funció de 
comptabilitat. 
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4.  La  Intervenció  o  òrgan  de  l'Entitat  local  que  tingui  atribuïda  la  funció  de  comptabilitat 
incorporarà a l'informe trimestral al Ple regulat en l'article anterior, una relació de les factures 
o documents justificatius pel que fa als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de 
la seva anotació en el citat registre i no s'hagin tramitat els corresponents expedients de 
reconeixement de l'obligació o s'hagi justificat per l'òrgan gestor l'absència de tramitació dels 
mateixos. El Ple, en el termini de 15 dies explicats des del dia de la reunió en la qual tingui  
coneixement d'aquesta informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i  
documents que se li hagin presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació.

Resulta obvi que l'Administració local ha de contribuir a minimitzar els efectes de la crisi sobre les 
petites i mitges empreses situades en cada terme municipal cuidant al màxim el compliment dels 
terminis de pagament fixats legalment. A més, és obligació de cada govern municipal contribuir a 
una major transparència donant publicitat a tota la informació sobre aquest compliment. L'oposició 
política té, per la seva banda, el deure exigir la consecució de les majors quotes de transparència 
possibles a través del Ple, mentre que òrgan de control de l'acció de govern. 
En la mateixa línia, l'Administració local pugues i ha de prestar, en la mesura de les seves possibilitats, 
tot  el  seu  suport  a  les  petites  i  mitges  empreses  que  subcontracten  amb  les  empreses 
adjudicatàries, aspecte aquest últim contemplat en el tercer punt d'aquesta moció. 
Per tot això, el grup de regidors del Partit Popular a l'Ajuntament d'Eivissa proposa al Ple el següent

ACORD  
El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda donar compliment a l'establert en els articles 4 i 5 de la Llei 
15/2010 i, en aquest sentit, s'acorda

1.- Que l'equip de Govern doni compte trimestralment (Plens ordinaris de gener, abril, juliol i 
octubre),  previ  coneixement  de  la  Comissió  Informativa  que  inclogui  l'àrea  d'Hisenda,  de 
l'informe  trimestral  elaborat  per  la  Tresoreria  Municipal  sobre  el  compliment  dels  terminis 
previstos en la Llei  15/2010 per al  pagament de les obligacions de cada Entitat  local,  que 
inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les quals 
s'estigui incomplint el termini. 
Aquest informe inclourà a més una relació de les factures o documents justificatius pel que fa als 
quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i 
no  s'hagin  tramitat  els  corresponents  expedients  de  reconeixement  de  l'obligació  o  s'hagi 
justificat per l'òrgan gestor l'absència de tramitació dels mateixos. Aquesta relació s'elaborarà 
per part de la Intervenció Municipal. 
2.- També de forma trimestral, el Ple publicarà un informe agregat de la relació de factures i 
documents que se li hagin presentat, agrupant-los segons el seu estat de tramitació, per a la 
seva publicació a la pàgina web municipal.
3.- En els plecs de contractació municipals s'inclourà l'obligació de les empreses de presentar, a 
31 de desembre de cada any,  un certificat sobre el compliment dels terminis de pagament 
marcats per la Llei 15/2010 amb els seus proveïdors o subcontractistes en els contractes en què 
són  adjudicatàries.  En  ell,  indicaran  expressament  la  data  de  recepció  de  cada  factura  o 
document  justificatiu  i  la  seva  data  de  pagament.  D'aquests  certificats  es  donarà  també 
explicació al Ple.

Eivissa, a 21 de març de 2011
Virtudes Marí Ferrer

Portaveu del Grup Municipal Popular
Ajuntament d’Eivissa”

Intervencions:

Sra. Marí Ferrer: Creu que tots són conscients de que, en aquest moment, les empreses estan 
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passant  un  moment  complicat  i  difícil.  Una  de  les  queixes  que  totes  diferents  agrupacions 
d’empresaris  fan  és  la  falta  de  liquides,  i  que  un  dels  principals  deutors  són  les  diferents 
administracions.
L’objectiu final és que l’administració, que té el seu finançament assegurat per via de pressupostos, 
no sigui un problema més per a moltes empreses. Això és pot fer millorant la gestió,  i  un dels 
estímuls perquè l’Ajuntament millori la seva gestió és recolzar la transparència.
En aquest sentit  entenen que es necessari,  a part de que ho digui la llei,  que el plenari  tengui 
coneixement dels terminis amb que s’estan fent front a les obligacions de pagament. La darrera 
informació que tenen és que estan pagant  a 90 dies,  aproximadament.  En segon lloc,  i  com a 
complement  d’això,  és  necessari  que  quan  contractin  amb  una  persona,  tinguin  garantit  que 
l’empresa  que  estan  contractant,  faci  efectiu  després  aquests  pagaments  als  subcontractistes, 
perquè a vegades l’Administració compleix i  paga les certificacions a l’empresa amb la qual ha 
contractat,  i  després  aquesta  deixa  penjats  a  tots  els  subcontractistes,  que  solen  ser  petites 
empreses implantades a l’Illa.
Per tant, tot allò que puguin fer entenen que serà una peça més perquè sigui una ajuda.

Sra. Costa: Volen saludar a un grup escolar del col·legi Poeta Villangómez, que avui estan visitant 
Dalt Vila.

Sr. Pizarro: El sentit del vot de l’equip de govern, serà en contra de l’aprovació de la moció.

Sra.  Marí  Ferrer: Avui tenien una ocasió molt  bona per donar mostra de les bones pràctiques 
dialèctiques i democràtiques, i acaba de fer un flac favor al que tenen que aprendre els nostres 
escolars, al qual saluda en nom del Grup Popular, i desitja que en el futur algun d’ells s’animi i 
s’assegui en algun d’aquestos escons.
L’únic que li pot dir, és que acaba la legislatura molt malament, i que és un irrespectuós

Sr. Pizarro: La Sra. Marí hauria de saber que en el departament de Tresoreria d’aquesta casa, hi 
treballen 3 persones i que tenen feina suficient al llarg de l’any gestionant el pressupost, com per 
anar fent informes a l’oposició.
Respecte a l’educació dels al·lots, està segur que els seus mestres i els seus pares, els hi donen 
tota la que correspon.

Sotmès l’assumpte a votació, és desestimat amb els vots en contra de les Sres. Costa, Mayans, 
Fernández, Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez, i a favor de 
les  Sres.  Marí  Ferrer,  Marí  Torres,  Martínez,  Cava  de  Llano  i  Srs.  Prats,  Díaz  de Entresotos, 
Triguero, Trejo i Marí Ferrer.

4.2.- Moció del Grup Popular amb proposta d’acord per a la implantació d’una targeta ciutadana 
multiservei.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT D'EIVISSA AMB 
PROPOSTA D'ACORD PER A LA IMPLANTACIÓ DE UNA TARGETA CIUTADANA 

MULTISERVEI

Dª. VIRTUDES MARÍ FERRER, portaveu del Grup Municipal Popular, a l'empara de l'establert en 
l'article 97 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 discussió i eventual aprovació per part 
del Ple la següent moció amb proposta d'acord.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

L’Ajuntament d’Eivissa ha de treballar per a un millor servei als ciutadans. Ha arribat el moment de 
donar  un  avanç  més  ambiciós  en  la  modernització  de  la  gestió  dels  serveis  municipals,  amb 
l'objectiu  que  els  veïns  d'Eivissa  disposin  d'una  Administració  municipal  que  funcioni  el  més 
àgilment possible, que li estalviï temps i complicacions innecessàries. 
La unificació  en una sola  targeta intel·ligent  multiservei  de tots els  diferents  serveis  municipals 
permetria  a  cada  veí  tenir  tots  ells  a  l'abast  de  la  mà  i  a  l'Ajuntament  disposar  d'una  font 
d'informació  de  tots  els  consums  en  l'àmbit  municipal.  Això  ajudaria  a  l'Administració  Local  a 
prendre les decisions adequades per millorar els diferents serveis que es presten al ciutadà. Al 
mateix temps, la targeta permetria molts altres serveis al ciutadà que li permetria estalviar temps en 
tràmits. 
A  manera  d'exemple,  la  targeta  ciutadana  emesa  per  l'Ajuntament  d'Eivissa  facultaria  per  als 
següents usos:

a) Identificació del titular en tots els serveis i tràmits municipals. 
b) Accés i abonament als centres esportius municipals. 
c) Accés al futur servei de préstec de bicicletes. 
d) Identificació i préstec a la biblioteca. 
i) Aparcament de l'ORA. 
f) Wifi municipal. 
g) Accés i abonament de totes les activitats que es realitzen per part del Consistori. 
h) Qualsevol altre servei de micro-pagaments existent o de futura implantació. 

Per tot l'exposat, el grup municipal Popular a l'Ajuntament d'Eivissa eleva al Ple el següent 

ACORD 

1.- Que l'Ajuntament d'Eivissa iniciï els tràmits necessaris perquè, en un termini no superior a un 
any, pugui ser implantada a la nostra ciutat, i estar a la disposició dels veïns que la sol·licitin, una 
targeta ciutadana que permetria l'accés i  el  pagament,  si  escau,  de tots els serveis  municipals 
possibles.

2.- Que s'elaborin unes normes d'utilització d’aquesta targeta ciutadana.

Eivissa, a 21 de març de 2011
Virtudes Marí Ferrer

Portaveu del Grup Municipal Popular
Ajuntament d’Eivissa”

Intervencions:

Sr.  Marí: Presenten  aquesta  moció  perquè  pensen  que és  un benefici  directa  per  als  nostres 
ciutadans. El que pretenen és que es millori el servei als ciutadans.
A part d’això aquesta targeta suposaria un ambiciós avanç de modernització en la gestió directa 
municipal,  perquè  si  volen  ser  un municipi  capdavanter  en  noves  tecnologies,  seria  una  bona 
oportunitat.
A part d’això, la implantació d’aquesta targeta serviria perquè cada vegada la nostra administració 
funcionés de forma més àgil, i el més còmoda possible per als nostres ciutadans, perquè al final 
suposaria un estalvi de temps i complicacions als ciutadans.
El que sol·liciten és la unificació amb una sola targeta de tots els serveis municipals que hi ha en 
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aquest moment, i que en un futur es puguin donar en el municipi.
Per tant, el que farien seria beneficiar directament als ciutadans, i a la vegada es beneficiaria el 
Consistori,  perquè  seria  una  font  interessant  d’informació  que  ajudaria  a  l’equip  de  govern 
corresponent, a prendre les mesures per suplir les possibles demandes que es poguessin detectar.
El que estan proposant és que els carnets per diferents serveis municipals (biblioteca, ús de zones 
blaves, etc.), quedin reduïts amb una única targeta.
Demanen que sigui acceptada aquesta moció, i que en un termini no superior a un any es pugui 
implantar a la nostra ciutat, perquè estigui a disposició dels vesins del municipi.

Sra. Costa: Assumirà la defensa d’aquesta moció. Li avança que votaran a favor, perquè tenien 
alguna cosa similar prevista en el programa electoral, per tant serà fàcil poder-ho portar endavant. 
El curiós és que ho presentin avui, a poc més d’un mes i mig de les eleccions. Creu que abans de 
les eleccions no ho podran complir,  i  sí  que esperen poder-ho complir  des del mateix lloc a la 
pròxima legislatura. Estan d’acord amb aquesta targeta multiservei, i intentaran posar-la en servei 
abans d’un any.

Sr. Marí: Si presenten una moció per beneficiar als ciutadans, dóna igual quan es presenti, perquè 
les decisions les pren l’equip de govern, governi qui governi.
Està content que quasi a punt d’acabar la legislatura els hi acceptin aquesta moció.

Sra.  Costa: Els  pareix  una  bona  proposta.  Espera  tenir  aquesta  any  de  temps  per  poder-ho 
executar, i a més ho porten en el programa electoral. Es nota que ho han copiat d’algun lloc, ja que 
el nostre Wifi és gratuït des del primer dia i no fa falta que es pagui a través de cap targeta.
La voluntat d’aquest equip de govern durant tota la legislatura, ha set facilitar l’accés dels ciutadans 
als serveis municipals, per això s’està fent molta feina per intentar centralitzar tots els serveis, i 
simplificar  totes les tramitacions.  A partir  de la setmana que ve es traslladaran tots els serveis 
municipals,  a  excepció  d’Alcaldia  i  Urbanisme  al  CETIS,  perquè  també  físicament  estiguin 
centralitzats aquests serveis. També s’ha estat treballant molt amb el sistema de teleadministració. 
No fa molt temps fa signar un conveni de col·laboració entre el Consell i els Ajuntaments de l’Illa, i 
els tècnics d’aquest Ajuntament donaven assessorament i suport als altres Ajuntaments, perquè 
poguessin copiar models i sistemes de teleadministració que ja s’estan aplicant. Per la qual cosa 
s’ha estat fent molta feina en aquest sentit, intentant simplificar i millorar els serveis administratius 
als ciutadans, i amb aquesta línia seguiran treballant, amb els sistema afegit de la targeta, i a més 
intentaran fer-la intel·ligent com proposava el Sr. Marí, perquè funcioni millor.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

5è. Decrets i comunicacions:

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

6è. Mocions sense proposta d’acord:

6.1.- Moció del Grup Popular sobre els resultats de la intervenció de la gestió del servei municipal 
d’estacionament regulat de la ciutat d’Eivissa.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
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“MOCIÓ DE CONTROL DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE ELS RESULTATS DE LA 
INTERVENCIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’ESTACIONAMENT REGULAT DE LA 

CIUTAT D’EIVISSA

Dª. VIRTUDES MARÍ FERRER, 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 passat mes de febrer es va complir un any des que l'Ajuntament va prendre la decisió d'intervenir 
l’empresa Park Control, 2000, responsable de la gestió de la zona blava d’Eivissa, i nominar un 
interventor  que va prendre el  control  mentre no es resolgués la  concessió  del  servei  municipal 
d’estacionament regulat. 
L’interventor  es  va  nomenar  per  fiscalitzar  l’empresa,  amb  les  següents  atribucions:  control 
econòmic-financer  de la  comptabilitat,  control  i  verificació  dels  ingressos públics  i  privats  de la 
concessió, informe previ de propostes de despesa i contractació, intervenció prèvia de pagaments i 
confecció d’informes quinzenals per a l’Ajuntament.
D'acord amb l'exposat, el Grup Municipal Popular planteja la següent moció de control per conèixer 
els resultats de la intervenció de la gestió de la contracta del servei municipal  d'estacionament 
regulat de la ciutat d'Eivissa.

En Eivissa, a 21 de març de 2011
Virtudes Marí Ferrer

Portaveu del Grup Municipal Popular
Ajuntament d’Eivissa”

Intervencions:

Sr.  Díaz  de  Entresotos: El  motiu  d’aquesta  moció  és  saber  com  estan  els  resultats  de  la 
intervenció a la qual ha set sotmesa l’antiga empresa concessionària del servei d’estacionament 
regulat.
En març de l’any passat es va decretar l’embargament dels drets concessionals d’aquestes dues 
explotacions, amb l’objecte de que es pogués recuperar el deute liquidat però no pagat, provinent 
del cànon fix.
El Grup Popular va manifestar que el sistema elegit per executar l’embargament entenien que no 
era  el  més adequat,  perquè  suposava  posar  en  risc  els  ingressos  de  l’Ajuntament,  ja  que  es 
mantenien els  comptes a nom de la  companya Park Control,  i  sobre aquests s’intervenien  els 
pagaments, i l’excedent s’anava ingressant en els comptes municipals.
L’equip de govern no va acceptar la proposta del Grup Popular, i va mantenir la intervenció en el 
termes que s’havien previst inicialment. Es va nomenar un interventor extern que fiscalitzava els 
pagaments, i informava periòdicament dels ingressos que resultaven excedents.
Volen saber com està la cosa. Quan s’ha cobrat fins ara?
Quan deute de cànon fix encara està pendent de ser cobrat?
Quan cànon fix ha set produït i no cobrat?, i
Saben  alguna  cosa  de  les  liquidacions  del  cànon  variable?  La  decisió  de  l’Ajuntament  de  no 
procedir a la liquidació del cànon variable d’aquesta companya, dels anys 2007, 2008, 2009 i 2010, 
fins a la finalització del contracte, des del punt de vista del Grup Popular, és una mesura discutible 
que el  que evita és que puguin posar de manifest  la verdadera magnitud del deute que s’està 
generant.
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Sr. Torres: La cosa va bé, i quan tinguin les dades els hi proporcionaran.

Sr. Díaz de Entresotos: Això és una falta de respecte.
No els hi volen dir les xifres, i no volen informar a la població del que s’ha recuperat del deute.
No ho volen dir perquè tenen por que es sàpiga la veritat. La veritat és que es probable que s’hagi 
recuperat bastant del cànon fix, perquè l’Interventor ha fet bé la seua feina, i ha aconseguit que una 
gran quantitat de diners dels ingressos de Park Control, hagin passat a les arques de l’Ajuntament 
per poder assumir el cànon fix.
Però queda el cànon variable, que l’equip de govern ja s’ha encarregat de prendre la decisió de no 
liquidar-lo com s’hauria d’haver fet dins d’uns terminis determinats, sinó que es farà en el marc de la 
liquidació final per al tancament dels comptes amb l’empresa Park Control.
Avui  acaben  d’aprovar  la  nova  concessió  de  l’aparcament  regulat,  per  tant  ja  haurien  d’estar 
liquidades les relacions amb Park Control.
L’altre  problema és d’on estan sortint  els  diners.  Si  agafen les  condicions  de la  contracta i  el 
contracte tal i com es va firmar, diu que el que tenia que pagar Park Control eren dos quantitats, 
una d’elles  el  cànon fix,  que es basava en una quantitat  fixa  per cada una de les places que 
explotava, i l’altre el cànon variable, que la última liquidació que es va fer, va ser l’any 2006.
De les  dades que tenen dels  anys  2004,  2005 i  2006,  que són els  únics  que estan liquidats, 
demostren  que  només  una  de  les  concessions  d’aquell  moment,  resultava  amb  un  excedent 
suficient  per  pagar  el  cànon  variable,  i  rondava  aproximadament  els  200  mil  euros  per  any. 
Suposant que les coses hagin seguit igual, significaria que, com a mínim,  hi hauria uns 900 mil 
euros  generats  pel  cànon  variable,  que  són  uns  diners  que  tenen  que  passar  a  les  arques 
municipals.
El problema està que quan es liquidi, en el cas que s’hagués pogut cobrar tot el cànon fix, quedaria 
encara un deute d’1.000.000 d’euros de cànon variable, i Park Control haurà desaparegut del mapa 
i no cobraran res.
Aquest és el motiu perquè no volen informar i falten al respecte als ciutadans.
Els agradaria que abans de que s’acabi la liquidació amb Park Control, prenguin alguna mesura 
més dràstica 

Sr. Torres: No entén tanta insistència en un tema que està a punt de tancar-se definitivament..
Repeteix el que li ha dit el Sr. Pizarro, de que no han de fer treballar als funcionaris dues vegades, 
si les dades les han de donar d’aquí a pocs dies.
Confon el respecte amb que li diguin el que vol sentir.

Sra. Costa: Quan es faci la liquidació la coneixeran.

6.2.- Moció del Grup Popular sobre l’incompliment de fer pública l’agenda institucional de l’equip de 
govern de l’Ajuntament d’Eivissa.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DE CONTROL DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE L’INCOMPLIMENT DE FER 
PÚBLICA L'AGENDA INSTITUCIONAL DE L'EQUIP DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 

D’EIVISSA
Dª. VIRTUDES MARÍ FERRER, 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
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Amb data 24 de juny de 2009, el Grup Municipal Popular va presentar una proposició al Ple de 
l'Ajuntament d'Eivissa per la qual se sol·licitava que es fes pública, pels mitjans que  s'estimessin 
oportuns, l'agenda institucional de l'alcaldessa de la ciutat d'Eivissa, amb la finalitat de que tots els 
ciutadans  poguessin  estar informats dels actes a les quals aquella assisteix en representació del 
municipi. 
Aquesta proposta va ser rebutjada per l'equip de Govern  encara que el portaveu municipal i primer 
tinent  d'alcalde,  Sr.  D.  Santiago Pizarro, es va comprometre a posar a la pàgina web l’agenda 
institucional de l’equip de Govern, segons consta en l'acta de la sessió i el contingut literal de la qual 
es reprodueix a continuació:

Sr.  Pizarro:  Està vist  que no hi  ha acord i  votaran en contra.  De totes maneres 
posaran a la pàgina web l’agenda institucional de l’equip de govern.

La moció presentada llavors pel grup municipal Popular responia al fet que des de la constitució de 
l'actual  Corporació,  al  juny  de  2007  i  sota  la  presidència  de  Dª.  Lurdes  Costa,  han  estat 
incomptables les ocasions que el  Grup de Regidors del Partit  Popular  ha tingut  coneixement a 
través dels mitjans de comunicació de la celebració d'actes oficials, presidits per l'alcaldessa o per 
algun dels regidors que ostenten delegacions d'Ajuntament i que formen part de l'actual equip de 
Govern, sense que prèviament s'hagués informat o convidat a participar en els mateixos al Grup 
Municipal del Partit Popular. 
Transcorreguts nou mesos des d'aquell compromís verbal del Sr. Pizarro, l'equip de Govern segueix 
sense fer pública la seva agenda institucional a la pàgina web com queda demostrat a la vista dels 
continguts inclosos  en l'apartat  ‘Actes Institucionals’  de la  setmana 14 al  20 de març i  que es 
reprodueixen a continuació:
Actes institucionals

• Convocatòria de Ple Ordinari de 24 de febrer 2011

• Convocatòria Ple Extraordinari de 14 de febrer 2011

• Convocatòria Ple Ordinari de 27 de gener 2011

• Celebració del Ple de sa Sobrassada el proper dimecres 22 de desembre
• El proper dimecres 22 de desembre, a les 13.00 hores es celebrarà el ple de la sobrassada, 

la darrera sessió plenària de l'any amb l'ordre del dia que s'especifica al document adjunt.

• Ordre del dia del Ple Extraordinari de 17 de desembre de 2010
• 1ª convocatòria: 17 de desembre a les 9.00 h
• 2ª convocatòria: 20 de desembre a les 9.00 h

• Convocatòria del Ple ordinari de l'Ajuntament d'Eivissa
• Data: dijous 25 de novembre a les 11.00 h en 1ª convocatòria
• Data: dilluns 29 de novembre a les 11.00 h en 2ª convocatòria

d'Eivissa 
• Convocatòria del Ple extraordinari de l'Ajuntament
• Data: dimarts 30 de novembre a les 9.00 h en 1ª convocatòria
• Data: dijous 2 de desembre a les 9.00 h en 2ª convocatòria
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• Ordre del dia del Ple Ordinari de 27 d'octubre de 2010

Al llarg d'aquesta mateixa setmana, la alcaldessa i/o el seu equip de Govern van participar en la 
presentació de la proposta ‘Reinterpretar Eivissa’ guanyadora del concurs d'idees per al parc de Ca 
n’Escandell, en un homenatge a l'esportista Felipe Vivancos per la seva carrera i en una visita a les 
obres d'adaptació i ampliació del poliesportiu d'és Pratet, per citar només alguns exemples. Cap 
d'aquests actes institucionals van aparèixer anunciats en l'agenda inclosa en la web ni es va girar 
invitació alguna al Grup Municipal Popular.

La voluntat  demostrada per  part  de l'actual  equip  de Govern de no informar,  no ja  al  grup de 
regidors del Partit Popular, sinó a tota la ciutadania d'Eivissa sobre els actes i reunions als quals 
participa l'alcaldessa o qualsevol regidor delegat per la mateixa en representació de l'Ajuntament no 
pot per menys que ser qualificat de obscurantisme, en un intent evident d'escapar al control dels 
administrats.

Per tot això,  el Grup Municipal  Popular  planteja la següent moció de control per a  conèixer els 
motius de l'incompliment del compromís de fer pública a la web municipal l’agenda institucional de 
l’equip de Govern de l’Ajuntament d’Eivissa.

En Eivissa, a 21 de març de 2011

Virtudes Marí Ferrer
Portaveu del Grup Municipal Popular

Ajuntament d’Eivissa”

Intervencions:

Sra. Marí Torres: L’any 2009 el Grup Popular va presentar una moció demanant que es fes pública 
l’Agenda de la Sra. Alcaldessa. L’equip de govern va votar en contra, però varen dir que a la pàgina 
web de l’Ajuntament es farien públics tots els actes institucionals al que assistissin els membres de 
l’equip de govern.
Pensen que ara que acaba la legislatura és un bon moment per fer balanç de gestió, i per això 
pregunten  perquè  s’ha  incomplert  aquesta  proposta,  privant  als  habitants  d’Eivissa  de  tenir 
informació a la qual tenen dret, i dificultant als membres de l’oposició de poder exercir la feina que 
legítimament han de fer, que és controlar la feina que fa l’equip de govern.

Sr. Pizarro: Aquest Ajuntament penja a la pàgina Web aquells actes que considera que són de 
rellevància, i és la única institució de l’Illa que ho fa.
Que demanin que es pengi tota l’agenda de l’Alcaldessa, contradiu el que deien fa uns dies en 
premsa de què ha estat tres anys sense fer res.
Respecte a la moció anterior, l’equip de govern els va proposar una transaccional, per arribar a un 
acord sobre el que eren actes institucionals, i la varen rebutjar. Per això els varen dir que penjarien 
els actes que consideressin que són de rellevància.
Quan se’ls convida a actes que creuen que són de rellevància institucional, el Grup Popular no hi 
assisteix.

Sra. Marí Torres: En democràcia el normal és que els membres de l’oposició, siguin del partit que 
siguin, puguin realitzar sense traves l’oposició de control. No tenen cap interès particular en saber 
que  fa  l’Alcaldessa  a  títol  personal,  però  quan  representa  al  municipi  d’Eivissa,  saber  que  fa 
l’Alcaldessa, és un dret constitucional de tenen els ciutadans i els membres de l’oposició.
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No varen dir que en tres anys no s’hagués fet res, el que si van dir que hi ha hagut molt temps per 
fer coses que no s’han fet, i que es presenten ara a l’últim moment.

Sr. Pizarro: El treball diari no creu que s’hagi de posar a la web, sinó posar el que creuen que és 
de rellevància institucional per als ciutadans i per a l’oposició. Va llegir en premsa que varen dir que 
havien estat tres anys sense fer res.
Els inviten quan creuen que és necessària la seva presència, als actes rellevants.

7è. Precs i preguntes:

7.1.- Sr. Prats: Ahir va sortir en el mitjans de comunicació, la instal·lació d’uns punts de recàrrega 
elèctrics  a  Vara  de  Rey.  Demana  que  no  gastin  sous  posant  instal·lacions  a  un  lloc  que 
properament remodelaran.

7.2.- Sra. Marí Torres: Encara no s’ha definit l’ús de la casa de sa Colomina?

Sr. Pizarro: S’estan iniciant les obres de rehabilitació, i en principi s’estan sanejant parets, canviant 
portes, finestres i sostres, però encara no està definit l’ús.
Han  decidit  que  l’empresa  ho  entregarà  a  l’Ajuntament  amb  la  inversió  que  tenen  que  fer,  i 
l’Ajuntament  la  propera  legislatura  decidirà  a  que  la  destinen.  Estan  pensant  amb  un  punt 
d’informació turística.

7.3.- Sr. Trejo: A l’Avinguda. Sant Jordi on està el col·legi Poeta Villangómez, demana que estudiï 
la possibilitat d’instal·lar un semàfor o un pas de vianant per evitar accidents dels nens que surten 
del col·legi, ja que aquests han de creuar per enmig del carrer.

Sra. Costa: Prenen nota d’aquest prec. És un tema important que estudiaran.

7.4.- Sra. Martínez: Com està el tema del menjador de l’escola de Can Misses?

Sra.  Costa: La  Conselleria  està  fent  el  projecte  del  menjador  integrada  a  l’escola,  perquè 
funcionalment és el millor per tots, i la zona verda que es demanava per fer l’edifici s’incorporarà al 
pati, i l’Ajuntament s’ha compromès a fer les gestions oportunes perquè així sigui.

7.5.-  Sr.  Marí: 1.  En referència  a  l’expedient  43/10,  sobre  posada  en funcionament  d’un  grup 
electrogen per garantir el subministrament d’energia elèctrica al CETIS, perquè s’han convidat a 
tres empreses madrilenyes i no a empreses locals?
Per aquesta setmana santa, l’equip de govern té previst posar en marxa el servei de bus circular, 
des dels pàrkings dissuasoris fins al centre de la ciutat?

Sr. Pizarro: 1. Les empreses s’inviten a proposta dels tècnics competents, imagina que deu ser en 
raó de la seva competència. Ho miraran però creu que ho feia Sampol que és mallorquina.

Sr. Ferrer: 2. Començarà a funcionar a l’estiu, com va passar l’any passat.

Sr. Rubio: 2. S’han acabat les obres per fer les parades de bus dins la E-10, ja s’hi paren els 
autobusos de Santa Eulària i Sant Antoni, i a l’estiu començarà el bus circular,

7.6.- Sra. Cava de Llano: 1. A la nova concessió de l’ORA, el personal actual queda subrogat?
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Sra. Costa: Si.

Sra. Cava de Llano: 2. Quan acabaran les obres de la passarel·la del camí de ses Feixes?
3. Hi ha alguna cosa prevista respecte del bus al centre de Salut?
4. Per quan la marquesina de la parada d’autobusos de l’Avda. Sant Josep?

Sr. Rubio: 1. No només es subroguen, sinó que milloren les seves condicions laborals.
2. No inauguraran la passarel·la perquè està prohibit. De seguida que estigui acabada estarà en 
funcionament. Calculen que serà d’aquí a dos o tres setmanes.
3. S’ha fet alguna millora de parades, però encara no han millorat les freqüències.
4. No es carrer és carretera i pertany al Consell, ja han parlat amb ells perquè la instal·lin. Posaran 
el model urbà perquè siguin totes iguals. Intentaran que estiguin abans de l’estiu.

7.7.- Contestació escrita del Regidor Sr. Enrique Sánchez, següent:

“Eivissa a, 28 març de 2011

Benvolguda Sra Cava de Llano.

Us adreço resposta a la seva pregunta formulada en ple ordinari de l'Ajuntament d'Eivissa de data 
24 de febrer de 2011, sobre les mesures correctores que s'han realitzat relatives a les avaluacions 
de riscos laborals dels centres de treball d'aquest Ajuntament.

1).-Colocación de medios de extinción en los centros que eran inexistentes:
- Cementerio Nuevo.
- Cementerio Viejo.
- Baluarte de San Pere.
- Baluarte de Santa Lucia.
- Depósito de coches  de Sa Coma.
- Almacén de Obras de Sa Coma.
- Garita de Acceso a Dalt Vila.
- Casetas de  Jardines.
- Finca Can Tomeu
- Centro Recuperación de Animales
2).-Colocación  de  la  señalización  correspondiente  en  materia  de  seguridad  en  función  de  las 
evaluaciones de PRL de los centros.
- UTS Ponent.
- Eivissa Ocupació
- Plan Municipal de Drogas.
- UTS Eixample
- Escoleta
- Casal de Dones
- Casetas de Jardines.
- Oficina Turística del Parque de la Paz.
- Oficina Turística de Plaza Julia Verdera.
3).-Revisión de las luces de emergencia y de los medios de extinción de los centros municipales:
- UTS Ponent.
- UTS Eixample.
- Plan Municipal de Drogas
- Finca Can Tomeu
- Oficina turística del Parque de la Paz.
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- Oficina Turística de Plaza de Julia Verdera
- Baluarte de San Pere.
- Plaza  España
- Mac (sala capital)
- Almacén Brigada.
- Eivissa Ocupació
- Casal Dones
- Sac
- Vivero Empresa
- LA Curia.
- MAdina Yabisa.
4).-Registro de los equipos de trabajo de la Brigada de Obras, Brigada de Jardines, Cementerios, 
Escoleta, Finca Can Tomeu.
5).-Registro de los vehículos del Ayuntamiento con sus correspondiente ITV: Brigada de Obras, 
Brigada de Limpieza,  Cementerios.
6).-Colocación de la reposición de los botiquines en todos los centros del Ayuntamiento.

Així mateix s'informa de les mesures correctores comunicades als responsables de les brigades i 
altres departaments.

Brigada de Obras:
− Mantener un riguroso orden y limpieza en las dependencias de la Brigada de Obras.
− Disponer de las protecciones de seguridad en todos los equipos de trabajo.
− Colocación adecuada de las grasas, aceites, disolventes potencialmente inflamables lo más 

alejado de focos de ignición.
− Fotocopias de las ITV de los vehículos de la Brigada de Obras.
− Prohibición  de fumar en los centros de trabajo (Brigada).
− Revisión del mantenimiento de las escaleras Modulares.
− Minimizar los sobreesfuerzos de los trabajadores de obra en la carga y descarga de 

maquinaria en los vehículos de la empresa.
− Colocación de barandillas (Plaza España, Can Botino, Escuela Taller).
− Solucionar los problemas de humedades  (Eivissa Ocupació).
− Quitar todos los clavos y tornillos que existen en una superficie del suelo que pueda 

ocasionar caída al mismo nivel de los trabajadores del centro. (Eivissa Ocupació).
− Colocación de una barandilla protectora anticaída en un altillo que se encuentra en el 

cementerio viejo donde los trabajadores acceden y desciende para realizar tareas de 
almacenamiento.

− Colgar extintores que se encuentran  en el suelo (UTS de Eixample, Can Ventosa).
− Adiestrar todas las estanterías a la pared o al techo para impedir la caída de objetos 

almacenados.

Brigada de Jardines:
8. Almacenar de forma adecuada los productos fitosanitarios, aceites,  gasolinas de la 

maquinaria y los esmaltes antioxidantes y colocarlos lo más alejado de focos de ignición.
9. Adiestrar todas las estanterías a la pared para impedir caídas de objetos.
10. Fotocopiar todas las ITVS  de los vehículos de la Brigada de Jardines.
11. Prohibición  de fumar en los centros de trabajo acogiéndonos a la normativa; Ley 28/05 de 

26 de diciembre de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el 
suministro, el consumo y la publicación de los productos del tabaco (art. 7). Ley 4/2005, de 
29 de abril, sobre drogodependencias y otras adicciones en las Illes Balears (art. 21.4).
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12. Revisión del mantenimiento de las escaleras modulares.
13. Que exista una buena ventilación en las áreas de almacenamiento de productos.
14. Realizar formación en manipulación de cargas para los operarios de la Brigada de Jardines 

entre los meses de octubre- noviembre.
15. Que todos los equipos de trabajo dispongan del marcado CE y los que no dispongan buscar 

el manual de instrucciones que lo verifique o realizar una certificación del marcado OCA de 
los equipos de trabajo. (Se adjunta fotocopia de la evaluación de riesgos laborales de los 
equipos de trabajo de la Brigada de Jardinería que no disponen de marcado CE).

Departamento de Educación.
- Se deben anclar todas las estanterías (a la pared o al techo) que se encuentren en los 

cuartos de mantenimiento de los Bedeles y  en los cuartos de limpieza de todas las 
dependencias educativas del Ayuntamiento de Eivissa para impedir la caída de objetos.

- Se debe realizar un inventario de las escaleras de mano por centro educativo y realizar una 
revisión de mantenimiento donde cumplan con los requisitos exigidos de seguridad  y sino 
cumplen con los requisitos de seguridad retirar las escaleras por riesgo para los 
trabajadores del centro.

- Colocar la reposición de los botiquines en todos los centros educativos.
- Realizar un inventario y  revisión anual de los extintores que se encuentran en los centros 

educativos.

Por centro:

Colegio del Poeta Villangomez.
- Inexistencia de lámparas sin carcasas de protección (cuarto de la limpieza).
- Inexistencia de extintores en las inmediaciones de algunos cuadros eléctricos 
(instalaciones generales).
- Inexistencia de tapa protectora de la Boca de Incendios Equipada (instalaciones 
generales).

Colegio Portal Nou:
− Inexistencia de lámparas sin carcasas de protección (cuarto de la limpieza).

Colegio de Sa Graduada:
8) Inexistencia de lamparas sin carcasas de protección (cuarto de la limpieza).
9) Riesgo de caídas durante las operaciones de limpieza de las escaleras o durante el acceso 

a los diferentes  niveles como las operaciones de limpieza de despachos con acceso a los 
balcones. Durante la visita se observo que las trabajadoras tenían que saltar por una 
ventana para acceder a las cristaleras, el balcón al que acceden no tiene protección contra 
caídas.

10) Inexistencia de extintores en las inmediaciones de algunos cuadros eléctricos (instalaciones 
generales).

11) Inexistencia de tapa protectora de la Boca de Incendios Equipada (instalaciones generales).
12) Solucionar los problemas de la sirena de emergencia.

Escuela de Adultos.
− Poner luz de emergencia en el cuarto de limpieza.

Colegio de Sa Bodega.
− Poner tapas de los cuadro de luces en el cuarto de limpieza.
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− Riesgo de caída al mismo nivel por tropiezos y resbalones en el pasillo que da acceso a las 
clases de infantil, existe un desnivel, por lo que en los días de lluvia el agua se estanca y 
potencia el riesgo de caída.

− Riesgo de caída a distinto nivel debido a la existencia de escalera para el acceso del 
almacén, que esta cerca de la caldera. El acceso a la caldera se hace, por un espacio 
estrecho que deja las escaleras, a sus laterales. Se debe colocar una barandilla anticaída. 
Si por algún motivo no se esta de acuerdo con esta medida correctora de este centro 
educativo comuníquelo por escrito. 

Colegio de Cas Serres.
− Poner protección de carcasas a las luminarias que carezcan de ellas (cuarto de 

mantenimiento).
− Pérdida de seguridad en operación por medios de control de seguridad deficiente; debido a 

que el alumbrado de emergencia esta fundido (Instalaciones Generales). 

Colegio de Can Canto.
− Poner llave al armario de la limpieza.
− Mejorar la ventilación del cuarto de mantenimiento con la colocación de un extractor que 

ayude a una mejor ventilación.
− Extintor  que esta oculto  en el  cuarto de mantenimiento  colocarlo  en una zona visible  y 

recomendable al lado de un cuadro de luces.
− Riesgo de contactos eléctricos directos debido a la ausencia  de una tapa protectora en el 

cuadro de luces del cuarto de mantenimiento.

Colegio de Can Misses.
− Existencia de extintores sin anclar colgados en las cajas sin tapa protectoras.
− Ausencia de extintores en las inmediaciones de algunos cuadros de luces (en las 

instalaciones generales.).
− Existencia de fluorescentes  sin carcasa protectora (en las instalaciones generales).
− Ausencia de señalización de recorrido  de evacuación en todas las instalaciones, así como 

la luz de emergencia en el Hall de salida.
− Desprendimiento de baldosas desde las fachadas que dan al patio infantil y en el aseo.
− Ausencia de Papeleras higiénicas en aseos.
− Caída de personas al mismo nivel  por existencia de suelo irregular y con losas levantadas 

en el patio exterior (instalaciones generales)

Colegio de Blanca Dona.
− Inexistencia de carcasas protectoras en las luminarias (cuarto de la limpieza).
− Inexistencia de extintores en las inmediaciones de algunos cuadros de luces (instalaciones 

generales).
− Inexistencia  de  la  tapa  protectora  de  la  Boca  de  Incendios  Equipada  (instalaciones 

generales).

Colegio Es Pratet.
− Riesgo de caída al mismo nivel a consecuencia de que el suelo presenta irregularidades, 

debido a que el  revestimiento del  suelo  se encuentra levantado en algunas  juntas.  Se 
deberá  instalar  un  revestimiento  del  suelo  que  sea  fijo,  estable  y  no  resbaladizo,  sin 
irregularidades ni pendientes peligrosas.

Aquestes mesures ja s'estan corregint des dels departaments corresponents.
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Em poso a la seva disposició per a resoldre els possibles dubtes.
Atentament,

Enrique Sánchez Navarrete
Regidor de Benestar Social i Recursos Humans”

La Sra. Alcaldessa demana si hi ha algú del públic que vulgui intervenir, i així el podrà escoltar 
abans de marxar.

Intervé el Sr. Villalonga preguntat què s’ha fet en relació a l’aigua del Carrer Canàries.

Sr. Rubio: S’han dirigit a l’òrgan que té que gestionar, que és Recursos Hídric. Sap que han anat a 
veure l’edifici, i no li pot dir si tenen solucions.
En  la  nova  adjudicació  de  l’aigua,  hi  ha  una  quantitat  important  per  fer  aquestes  obres.  Els 
enginyers  estan mirant  de  poder  fer  un dipòsit  a  la  zona del  pàrking  de Multicines,  per  poder 
aprofitar aquesta aigua.

Sr. Villalonga. On han anat les faroles velles? Algú les ha volgut comprar?

Sr. Rubio: Ho tendria que verificar, però  l’Ajuntament no ven aquestes coses. El que hi ha és un 
protocol de reciclatge.

Sra.  Costa: N’hi  havia  moltes  que  estaven  en  mal  estat,  doncs  feia  molts  anys  que  estaven 
posades i possiblement moltes no serien reutilitzables.

Sr. Pizarro: Vol dir que  tenia raó el Sr Marí. Els grups dels aires condicionats ho ha instal·lat una 
empresa que no sap si és de Madrid o no, que es diu Instalaciones Electricas Jiro, S.L. En tot cas 
les propostes de les empreses que s’inviten les fan els tècnics de cada àrea.

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les dotze hores i quaranta minuts del dia u 
d’abril de dos mil onze, de la qual se n’estén la present Acta que consta de vint-i-nou folis que, amb 
mi el Secretari, firmen tots els assistents.

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