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ORDRE DEL DIA
1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
- Acta núm. 11/11, extraordinària de data 30 de juny.
2n. Designació festes locals any 2012.
3r. Modificació Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre Bens Immobles.
4t. Proposta modificació del règim de dedicació del 1r. Tinent d’Alcalde.
5è. Proposta modificació del règim de dedicació de la 2ª Tinent d’Alcalde.
6è. Proposta Concessió Medalles d’Or de la Ciutat.
7è. Mocions amb proposta d’acord:
1.- Moció del Grup Nova Alternativa amb proposta d’acord per a la construcció i explotació
comercial d’un crematori.
2.- Moció del Grup Municipal PSOE PACTE amb proposta d’acord per al reinici immediat
del procés de contractació de l’obra de remodelació de s’Alamera, Plaça del Parc i el seu entorn.
3.- Moció del Grup Municipal PSOE PACTE amb proposta d’acord per al reinici immediat
del procés de contractació del servei públic de neteja de l’espai públic i recollida de residus
municipals del municipi d’Eivissa.
8è. Decrets i comunicacions:
- Donar compte de la composició de les Comissions Informatives.
9è. Mocions sense proposta d’acord:
10è. Precs i preguntes:

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 1 D’AGOST DE 2011.
ASSISTENTS:
Sr. Alcaldessa-Presidenta:
Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez
Srs. Regidors:
Sr. Juan Daura Escandell
Sra. Catalina Sansano Costa
Sra. María del Pilar Marí Torres
Sr. Juan Mayans Cruz
Sra. Maria del Mar Sánchez Gutiérrez
Sra. Miriam Valladolid Portas
Sr. Ignacio Rodrigo Mateo
Sr. Alejandro Marí Ferrer
Sr. Raimundo Prats Ramos
Sr. Constantino Larroda Azcoitia
Sra. Lurdes Costa Torres
Sr. Marcos Costa Tur
Sra. Maria del Carmen Boned Verdera
Sr. Enrique Francisco Sánchez Navarrete
Sra. Maria Angeles Martínez Corderas
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Sr. Rafael Ruiz González
Sra. Montserrat Garcia Cuenca
Sr. Ildefonso Molina Jiménez
Sr. Vicente Ferrer Barbany
Sr. Antonio Villalonga Juan
Secretari-Acctal.:
Sr. Juan Orihuela Romero
Interventora-Acctal:
Sra. Margarita Riera Torres
ACTA NÚM. 12/11
A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les onze hores del dia u d’agost de dos mil onze; sota la
Presidència de la Sra. Alcaldessa-Presidenta, Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez, 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.
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. 11/11, extraordinària de
data 30 de juny.
2n. Designació festes locals any 2012:
Donat compte de l’escrit de la Conselleria de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears, on
ens comuniquen el calendari laboral per a l’any 2012, i on demanen que es determinin les dues
festes locals en l’àmbit municipal per a l’any 2012; i vista la proposta d’acord del tenor literal
següent:
“DE: D’ALCALDIA A: COMISSIÓ INFORMATIVA ECONÒMICA I D’ADMINISTRACIÓ
MUNICIPAL
En relació a l’escrit de la Conselleria de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears de data 6
de juny de 2011, registrat d’entrada en aquest Ajuntament el dia 7 de juny de 2011, on demanen
que es determinin les dues festes locals d’aquest municipi per a l’any 2012, pel present es proposen
els dies 11 de maig i 8 d’agost, Festa Patrimoni de la Humanitat, i Sant Ciriac, Copatró,
respectivament.
Eivissa 19 de juliol de 2011. L’Alcadessa, Sgt.: Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez”.
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa Econòmica i d’Administració Municipal.

2

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 1 d’agost de 2011

Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat.
3r. Modificació Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre Bens Immobles:
Donat compte de la proposta de modificació presentada per el Tinent d’Alcalde Delegat de l’Àrea
Econòmica i Admó. Municipal, del tenor literal següent:
“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE
BENS IMMOBLES
Vist que les modificacions introduïdes al tex de la Ordenança fiscal referida al Impost sobre Bens
Immobles compleix amb les previsions normatives que regula el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.
Vists els informes de la Intervenció i Gestió Tributaria, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció
dels següents:
PRIMER: Aprovar provisionalment per a l'exercici 2012 i següents la modificació de la Ordenança
fiscal de l'Impost sobre Bens Immobles, quedant redactats els articles modificats del tenor literal
següent:
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES
Article 2n. Tipus de gravamen i quota
El tipus de gravamen aplicable als Bens Immobles urbans serà el 0,82
El tipus de gravamen aplicable als Bens Immobles rústics serà el 0,82
L'aplicació del coeficient reductor per als immobles de naturalesa rústica d'acord amb la disposició
transitòria divuitena del R.D. 2/2004, serà del 1
Exempcions
Per raons d'economia administrativa i eficàcia, es procedeix a declarar l'exempció d'ofici als
immobles de naturalesa urbana i rústica amb una quota inferior a 9 euros
Les modificacions de la present ordenança fiscal, aprovades per acord de Ple de
data..........publicada l'aprovació definitiva al BOIB núm
de data
tindran efectes des de l'1
de gener de 2012 i romandran en vigor fins a la seva modificació o derogació.
SEGON: Que es procedeixi a l'obertura del tràmit d'informació pública mitjançant la publicació del
present acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al taulell d'anuncis de la Corporació a fi de que
en el termini de 30 dies es puguin presentar les reclamacions que s'estimen oportunes. En el
supòsit que dins el citat termini no es presentés cap reclamació o suggeriment, el present acord
s'entendrà definitivament aprovat, procedint a la publicació del text íntegre al Butlletí Oficial de les
Illes Balears. Eivissa, a 20 de juliol de 2011Sgt.: Juan Daura Escandell Tinent d'Alcalde Delegat
Àrea Econòmica i Admó Municipal.”
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa Econòmica i d’Administració Municipal.
Intervencions:
Sra. Costa: A la Comissió Informativa varen indicar que votarien a favor d’aquest punt. És un
procés que es va iniciar ja fa temps, d’ofici i perquè així ho diu la llei, a proposta del Ministeri
d’Economia i Hisenda, i almenys volen destacar que mentre el seu grup era responsable d’aquesta
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Institució, el que va fer era col·laborar amb l’Oficina del Cadastre perquè aquesta revisió pogués
tenir efecte, i es pogués fer de la manera legal, transparent i més correctament possible.
L’Ajuntament d’Eivissa es reuneix periòdicament amb l’Oficina del Cadastre, per tal de que això
sigui així.
A la Ciutat d’Eivissa feia 14 anys que no s’havia fet cap revisió, quan per llei se sol fer cada 10
anys, sinó hi ha cap imprevist, es va considerar convenient fer aquesta revisió dels valors
cadastrals, que només es comprovar que tots els coeficients estan aplicats de forma correcta, que
la transformació que ha tingut la ciutat al llarg de 10 anys, ha set la correcta, si s’han donat d’alta
tots els béns immobles, si totes les noves construccions estan ben registrades, i totes aquestes
coses, que creu que l’Alcaldessa i el regidor d’Hisenda coneixen.
Vol fer una sèrie de matisos a les declaracions que va fer l’equip de govern a la premsa, parlant
d’ocultisme, falta de transparència, d’oportunitat. Aplicar una llei i col·laborar amb una altra institució
és ocultisme? El procediment encara no està acabat, si l’equip de govern vol paralitzar la revisió
cadastral, no confonguin als ciutadans, parin el procés de revisió, el posin dins del calaix on han
posat el projecte de Vara de Rei, el contracte de neteja, el contracte d’aigües.
També parlen de que ha set una sorpresa que s’estigués fent una revisió. Qualsevol procediment
administratiu que es fa a aquest Ajuntament, no fa falta publicitar-lo, sí que hi ha que informar en el
moment adequat, i ara sí que estava previst en el procediment que es va iniciar, fer arribar unes
cartes, i fer una informació pública perquè cadascun dels ciutadans afectats en la revisió del
cadastre, puguin saber quin és el coeficient que se li aplica, i pugui fer les al·legacions que cregui
oportunes de la seua propietat, per tant res d’ocultisme.
També diuen que ara pareix que l’anterior equip de govern els va imposar un augment dels
impostos, no es veritat. Avui és quan l’equip de govern fa una proposta de revisió de l’ordenança
fiscal, que votaran a favor, però que segurament no es la que haguessin portat ells.
Per tant insisteix, que volia fer aquests aclariment, que si l’equip de govern vol baixar el rebut del
IBI està dins la llei, i pot fer-ho, i si volen paralitzar la revisió cadastral també estan en el moment de
fer-ho. Però sobretot demana que no posin en boca d’ells coses que no han dit.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Per al·lusions li vol dir que quan va parlar de les seus actituds, va parlar
d’hipòtesis, i en cap moment va fer cap afirmació, només les hipòtesis lògiques que en dret a més a
vegades fan prova.
Sr. Daura: Li sorprenen les paraules de la Sra. Costa, la darrera revisió cadastral es va fer l’any
1997, vostès portaven en el poder 12 anys, o sigui que fa 14 anys, ha esperat ara a fer la revisió,
creu que com diu la Sra. Costa, efectivament per llei s’ha de fer cada 10 anys, però es pot fer abans
també. Hagués pogut aprofitar la bonança econòmica.
Ocultisme, que vol que li digui, que la presenti esperant guanyar les eleccions, i donar-ho fet una
vegada guanyades, si que es ocultisme aquest tema. Pensa que no ha actuat amb claredat, com
s’ha manifestat.
Els agradaria molt baixar els impostos, però la Sra. Costa sap que ha deixat una herència difícil de
solucionar. La solucionaran amb ganes i treball, però no poden baixar els impostos, intentaran
igualar-los, i això és el que pretenen.
En unes declaracions a la premsa la Sra. Costa deia que l’Ajuntament tenia previst ingressar uns
700 mil euros addicionals d’aquest impost, per tant ella ja tenia constància de que anava a pujar els
impostos, l’equip de govern no. Els mantindran com puguin, i així solucionarem Eivissa amb feina i
il·lusió.
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Sra. Costa: No posin una altra vegada en boca seua, el tema dels 700 mil euros ho diu el diari que
ho va treure d’unes declaracions de l’Alcalde de Santa Eulària de fa un any, que no la comprometen
en absolut. No va deixar feta cap pujada d’impostos, ni de cap ordenança fiscal.
Torna a insistir, no és l’Ajuntament d’Eivissa qui té la competència per fer la revisió cadastral, és el
Ministeri d’Economia i Hisenda, i no li digui que l’haurien d’haver fet abans. Modificaven o no les
ordenances com fa ara l’equip de govern, però no varen iniciar la revisió cadastral, va ser el
Ministeri d’Economia que mitjançant la seua oficina provincial del cadastre, va proposar a
l’Ajuntament que, donat que feia 14 anys que no s’havia fet una revisió cadastral, perquè s’havien
detectat diferències i incorreccions i que feia falta fer una revisió, no només per incrementar el valor
i posar-lo a un valor actual, sinó per detectar que totes les vivendes noves que s’han fet estan
donades d’alta. Per tant li assegura que no va prendre, ni va deixar de prendre cap decisió en
funció de les eleccions.
També se li diu que va signar una carta el dia 5 de maig, aquest dia ella era l’Alcaldessa, i per
seguir el calendari de programació de la revisió cadastral, havia de signar aquesta carta, on deia
que s’ajustava a la llei del cadastre i a la normativa urbanística de la ciutat, i que es podia continuar
amb el procediment, no era cap aprovació de res.
Està segura que cap tècnic de la casa li ha dit que l’herència que ha rebut es difícil, perquè pot
parlar en qualsevol dels tècnics, i amb molts de bancs de la ciutat o de la comunitat, que el que es
diu més be, és que l’Ajuntament d’Eivissa és un dels Ajuntaments que té l’economia més sanejada
de tot Balears, per tant deixin de confondre la gent, perquè han rebut una herència amb molt de
projectes aprovat, amb consignació pressupostària aprovada, i l’únic que fan es paralitzar-la.
Votaran a favor d’aquesta ordenança fiscal.
Sr. Daura: L’equip de govern no ho podia parar, el cadastre estava treballant feia molts mesos, i si
s’hagués parat hauria provocat un gran problema. L’Ajuntament té la potestat de dir quan s’ha de
fer la revisió cadastral, no té perquè esperar que sigui el cadastre. Vostès han estat molt temps en
el poder i ho tindrien que haver demanat abans, quan hi havia bonança econòmica, no ara.
Quant a l’herència ja tindran ocasió de parlar-ne un altre dia.
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat.
4t. Proposta modificació del règim de dedicació del 1r. Tinent d’Alcalde:
Donat compte de la proposta d’acord presentada per l’Alcaldessa del tenor literal següent:
“PROPOSTA D’ACORD MODIFICACIÓ RÈGIM DE DEDICACIÓ DEL PRIMER
TINENT
D’ALCALDE.
Atesa la petició realitzada pel Primer Tinent d’Alcalde, Sr. Juan Daura Escandell relativa a la
modificació del règim de dedicació per a l’exercici de les seves funcions de Regidor acordat en el
Plenari celebrat el dia 30 de juny de 2011 mitjançant la present, i conforme m’autoritzen les
disposicions vigents i en concret els articles 74 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i
de Règim Local de les Illes Balears, i 13 de RD 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, es proposa
l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Modificar el règim de dedicació exclusiva i les retribucions del Primer Tinent d’Alcalde,
Sr. Joan Daura Escandell aprovat amb data 30 de juny de 2011 passant el Primer Tinent d’Alcalde,
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amb efectes del dia 1 de juliol de 2011, a exercir el seu càrrec en règim de dedicació parcial de 32
hores setmanals, amb una retribució bruta anual de 40.000.-Euros, que es percebran amb 14
pagues, dotze corresponents a cadascuna de les mensualitats de l’any i les altres dues
corresponents a les mensualitats de juny i desembre.
SEGON.- Que es notifiqui el present acord a l’interessat. Eivissa a 20 de juliol de
2011.L’Alcaldessa, sgt. Marienna Sánchez-Jáuregui Martinez”;
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa Econòmica i d’Administració Municipal.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat, amb els vots a favor de les Sres. Sánchez-Jáuregui,
Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid, i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, Larroda i
Villalonga, i l’abstenció de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García i Srs. Costa, Sáchez, Ruiz,
Molina i Ferrer.
5è. Proposta modificació del règim de dedicació de la 2ª Tinent d’Alcalde:
Donat compte de la proposta d’acord presentada per l’Alcaldessa del tenor literal següent:
“PROPOSTA D’ACORD MODIFICACIÓ RÈGIM DE DEDICACIÓ DE LA SEGONA TINENT
D’ALCALDE.
Atesa la importància de les funcions que té atribuïdes la segona Tinent d’Alcalde que fan
convenient una modificació del règim de dedicació parcial que fou aprovat amb data 30 de juny de
2011, mitjançant la present i conforme m’autoritzen les disposicions vigents i en concret els articles
74 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, i 13 del
RD 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Corporacions Locals, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Modificar el règim de dedicació parcial i les retribucions de la Segona Tinent d’Alcalde,
Sra. Catalina Sansano Costa aprovat amb data 30 de juny de 2011 passant la Segona Tinent
d’Alcalde, amb efectes del dia 1 d’agost de 2011, a exercir el seu càrrec en règim de dedicació
exclusiva, amb una retribució bruta anual de 51.611,98.-Euros, que es percebran amb 14 pagues,
dotze corresponents a cadascuna de les mensualitats de l’any i les altres dues corresponents a les
mensualitat de juny i desembre.
SEGON. Que es notifiqui el present acord a la interessada. Eivissa a 22 de juliol de
2011.L’Alcaldessa, sgt: Marienna Sánchez-Jáuregui Martinez”
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa Econòmica i d’Administració Municipal.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat, amb els vots a favor de les Sres. Sánchez-Jáuregui,
Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid, i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, Larroda i
Villalonga, i l’abstenció de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García i Srs. Costa, Sáchez, Ruiz,
Molina i Ferrer.
6è. Proposta Concessió Medalles d’Or de la Ciutat:
Donat compte de la proposta d’acord de l’Alcaldessa, del tenor literal següent:
“PROPOSTA D'ACORD
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Atès l’expedient instruït per a l’atorgament de les medalles de la ciutat a favor dels senyor Cosme
Vidal Juan, el senyor Antoni Marí Calbet i el senyor Joan Castelló Guasch.
Vists els informes que obren a l’expedient emesos pel senyor Felip Cirer, historiador i Director de
l’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera i pel senyor Joan Prats Bonet, arquitecte polític i historiador
favorables a l’atorgament de les Medalles d’Or a les persones citades anteriorment, i vist el
dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, igualment favorable a l’atorgament de les medalles,
mitjançant la present de conformitat als informes que obren a l’expedient i al dictamen de la
Comissió Informativa de Cultura, i en virtut del previst a l’article 8.6 del Reglament per a la
concessió d’honors i distincions de l’Excel:lentíssim Ajuntament d’Eivissa es proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Concedir la Medalla d’Or de la Ciutat d’Eivissa al Senyors Cosme Vidal Juan,
Antoni Marí Calbet i Joan Castelló Guasch.
SEGON.- Que es comuniqui el present acord als interessats.
Eivissa, 27 de juliol de 2011
L’ALCALDESSA
Marienna Sánchez Jáuregui Martinez.”
Dictamina favorablement per la Comissió Informativa de Cultura, Joventut, Educació, Serveis
Socials, Esports i Promoció Turística i Econòmica.
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat.
7è. Mocions amb proposta d’acord:
7.1.- Moció del Grup Nova Alternativa amb proposta d’acord per a la construcció i explotació
comercial d’un crematori.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“D. Antonio Villalonga Juan, con DNI 41.454.357-P,
con domicilio a efectos de notificación Av. Ignacio Wallis 8, 1º, 1ª de Eivissa,
concejal de esta corporación y portavoz de Nova Alternativa de Eivissa,
quiere hacer llegar a Vd. la siguiente MOCIÓN para ser incluida en el Orden del Día
y debatida en el Pleno del Próximo día 1 de Agosto de 2011.
Durante los últimos años, se ha intentado sin éxito hasta el momento por parte de esta
corporación, la construcción de un Crematorio y un Tanatorio en el municipio.
La edificación de un crematorio es imprescindible y necesaria, dada la demanda existente,
agravada por el elevado coste actual de una incineración (cercana a los seis mil euros), así como el
tiempo necesario para la misma (una semana). En otras circunstancias distintas se encuentra el
Tanatorio, servicio cubierto por la empresa privada.
Por tanto, para paliar la grave carencia existente de un crematorio y dar respuesta a una
gran demanda social del mismo, solicitamos:
Que se realicen con carácter urgente y prioritario los trámites de redacción del pliego de
condiciones que regule el concurso de adjudicación de la construcción y explotación comercial de
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un crematorio, cediendo el ayuntamiento terreno destinado a equipamientos en el Cementerio
Nuevo de Eivissa.
Eivissa, a 26 de julio de 2011
Fdo. Antonio Villalonga Juan.”
Intervencions:
Sr. Villalonga: En base al Reglament de Policia Sanitària Mortuòria de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, és obligatori que en els municipis amb més de tres-cents mil habitants existeixi un
crematori, encara que el nostre municipi no arriba a aquesta quantitat de població, però el que sí
succeeix és que, tant en el nostre municipi com a l’Illa, hi ha una gran necessitat que es construeixi
un crematori. Actualment les incineracions s’efectuen a Mallorca i tenen un cost molt elevat, a més
comptant que moltes vegades els cadàvers s’han de traslladar via Barcelona, pel tipus d’avions que
s’han d’utilitzar, podent arribar a passar més d’una setmana des de la mort fins a la incineració.
També hi ha que tenir en compte que si per al trasllat se superen les 72 hores, el cadàver ha de ser
embalsamat, la qual cosa encara encareix més el cost de la incineració.
Estadísticament a una ciutat on hi ha un crematori se solen incinerar el 20% dels cadàvers.
Anualment, entre Eivissa i Formentera, es produeixen al voltant de 800 defuncions, i en el nostre
municipi al voltant de les 210, amb la qual cosa poden calcular que en el municipi d’Eivissa
estaríem entre les 40 o 50 cremacions, i a la resta de l’Illa serien un total de 160.
Fins ara tenim que l’Ajuntament havia anunciat el passat mes de febrer, fer un crematori i un
tanatori conjunt, i el seu cost estava al voltant dels 6 milions d’euros. A part, per al seu manteniment
es necessitaria una plantilla d’entre 15 i 20 persones, i el seu cost anual seria d’un cinc-cents mil
euros, a això hi ha que sumar la compra de vehicles, i material per al seu correcte funcionament.
La seua proposta és que l’Ajuntament cedeixi un terreny en el Cementeri Nou, i que sigui una
empresa privada la que gestioni i realitzi l’explotació d’un crematori. El cost d’aquest crematori pot
estar estimat al voltant de tres-cents mil euros. Els avantatges que tindria per al nostre municipi,
primer, seria que respondrien a una gran demanda social. Segon, si es fa aquesta opció en
referència a l’anterior, no es sacrifiquen 1.500 metres de sòl industrial. En el plec de condicions es
pot incloure que per als residents en el municipi, el preu de la incineració sigui més econòmica, i
també l’estalvi a l’import de la incineració. Igualment es podria negociar que es fessin anualment
una sèrie d’incineracions sense cost per a l’Ajuntament, quan hi hagi una defunció d’un indigent.
Per tots aquests motius, demanen que es construeixi un crematori en el nostre terme municipal.
Sr. Larroda: Estan d’acord quasi en tot el que ha plantejat el Sr. Villalonga, el que passa és que en
els termes expressats a la proposta, és a dir, en termes d’urgència com ho ha plantejat, no ho
poden aprovar, però ho estudiaran, i creu que es podrà portar endavant.
Sr. Sánchez Navarrete: Facin el projecte que ja està en marxa. Aprofitin el que els hi ve, perquè
parlen del cinturó de ronda, parlen de Vara de Rei, el crematori també, segueixin els projectes que
ja estaven en marxa.
Respecte a les condicions que ha dit el Sr. Villalonga, tant en el tema d’explotació com en el de la
ubicació, són exactament igual que fa un any. Està bé que estiguin d’acord en la ubicació i en la
forma d’explotació. De totes formes creuen que també és necessari un tanatori. El tanatori i el
crematori són serveis que es complementen i que han que ser públics, de qualitat i a preu raonable.
Un tanatori establiria millores evidents per als ciutadans d’Eivissa, en el tema de preus raonables,
en el tema d’un aparcament còmode que no existeix avui dia a l’Illa, el tema tant senzill com una
cafeteria, i en la millora dels espais de les sales i l’atenció als familiars dels difunts del municipi.
Sr. Larroda: El projecte que hi havia era d’un tanatori i un crematori. El que proposa el Sr.
Villalonga és un crematori. El tema del tanatori està cobert amb el servei que ja hi ha a l’Illa. El
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projecte de tanatori i crematori només estava pendent de licitació, encarregar-ho a una empresa el
cost seria d’entre 30 i 35 mil euros, i creu que no estan en època de gastar sous en licitacions que
després no es poden portar a terme. Creu que és més interessant la proposta del Sr. Villalonga de
fer un crematori, el cost seria menor, donaria servei a l’Illa a uns preus raonables, i si es fa en el
municipi d’Eivissa, seran preus pactats per als ciutadans del municipi.
La proposta del Sr. Villalonga creu que és correcta i es qüestió d’estudiar-la, però en els termes que
la plantejava d’urgència, s’hauria d’estudiar, perquè tal com l’ha presentat no la poden aprovar.
Sr. Villalonga: Hi ha una sèrie de diferències entre aquest projecte i l’anterior. L’anterior costava
quasi sis milions d’euros, i aquest costa tres-cents mil euros, aquí no hi ha tanatori. L’empresa que
actualment té la funerària a l’illa, té previst construir un nou tanatori a la carretera de Sant Antoni,
molt més ampli amb un millor aparcament. Aquest projecte té dos forns, el de l’Ajuntament només
en té un. Si l’impediment perquè s’aprovi aquesta proposta, són una sèrie de paraules, no té
inconvenient en canviar la moció, i senzillament sol·licitar que s’efectuïn els tràmits oportuns perquè
es construeixi un crematori en el Cementeri Nou, eliminant la part de la urgència.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Donat que fa una modificació de la moció. Veu que tots els grups polítics
estan d’acord amb la necessitat d’un crematori. Dit això, com ja ha dit el Sr. Larroda no podien
acceptar la moció en els termes que la plantejava el Sr. Villalonga, primer per la urgència, i segon
perquè donava una forma jurídica, que igual és la que procedeix o igual no. Si fa aquesta
modificació en el sentit de que aquest projecte, s’estudiï i una vegada estudiat, el que sigui més
viable i tingui la forma jurídica que correspongui per portar-lo endavant, si es rectifica i consta en
Acta, estant disposats a acceptar la moció.
Sr. Sánchez Navarrete: Li agradaria saber a quin projecte es refereix el Sr. Villalonga, perquè
existeix un arquitecte que ha fet el projecte, existeix un economista que ha fet un estudi de viabilitat.
El que té el Sr. Villalonga és una idea, i està bé és una bona idea, que ja fa un any el va posar en
marxa l’Ajuntament d’Eivissa, per això estan d’acord amb el Sr. Villalonga que és urgent fer un
crematori per part de l’Ajuntament d’Eivissa.
El Sr. Larroda estableix en la seua argumentació que el cost de licitació podria ser uns trenta mil
euros, i que no estan per gastar. Suposa que faran una licitació només per al crematori, doncs
s’aprofita es fa una licitació per al crematori i per al tanatori i s’estalvia. Després parla de preus
pactats per al ciutadans del municipi per al crematori, també per al tanatori, millor per als ciutadans
d’Eivissa. Tenen que ser defensors del servei per a tots els ciutadans, i no d’una empresa privada.
Quant al tema de si és o no econòmicament viable, tenen exemples prop, com és la zona d’Inca i
Benissalem, 7,5 kms. de distancia tenen tanatori les dues ciutats, un d’ells és públic.
Els polítics no tenen que ser tècnics, per això estan els tècnics especialitzats que facin els estudis
de viabilitat. Varen tenir empreses especialitzades en la gestió d’aquests tipus de recursos, que
estaven interessades en quan varen tenir la notícia, i suposa que estarien interessades perquè
veurien negoci.
El tanatori de Benissalem és públic i es va obrir en 2010 en període de crisis, pel Partit Popular que
governa allí. Per la qual cosa quan un servei públic és necessari, és prioritari i urgent.
Menorca, una illa que en condicions i característiques es pareix molt a Eivissa, per cert, amb menys
població, té al menys tres empreses funeràries, una d’elles té un tanatori municipal a Maó.
En el mes de febrer de 2011 hi ha unes declaracions del Sr. Vicent Costa, anterior regidor
responsable a l’Ajuntament de Sant Antoni de l’àrea, on deia que es projectava una idea d’un camp
sant de 4 mil places, un tanatori amb sales de vetlla, amb una sala multiconfessional. Igual la idea
que té el Partit Popular és, una vegada més, plegar-se al Partit Popular de Sant Antoni, o al de
Santa Eulària, que són els que realment estan prenent les decisions que estan afectant als
ciutadans d’Eivissa.
Demana al Partit Popular d’Eivissa que doni un cop de puny a la taula, s’imposi i defensi els drets i
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les necessitats dels ciutadans del municipi, un tanatori i un crematori, només faltaria veure construir
un tanatori a l’Ajuntament de Sant Antoni, i aquí haver dit que no era prioritari. No son defensors de
les empreses, són defensors dels ciutadans d’Eivissa, un tanatori i un crematori, que ja tenen el
projecte, només s’ha de desenvolupar.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Queda rectificada la moció en el sentit de que: Per l’Ajuntament es faci un
estudi, quan abans possible, d’un projecte de crematori.
Sr. Sánchez no li capi el menor dubte que l’Ajuntament d’Eivissa pren les decisions d’acord amb les
necessitats dels ciutadans del municipi, i que quan s’estudiï un projecte, s’estudiaran totes les
possibilitats. Potser que del projecte que ja existeix es pugui tenir alguna cosa en compte, però
sobre la marxa ja podran anar veient.
Sotmès l’assumpte a votació amb la modificació abans transcrita, és aprovat, amb els vots a favor
de les Sres. Sánchez-Jáuregui, Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid, i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo,
Marí, Prats, Larroda i Villalonga, i en contra de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García i Srs.
Costa, Sánchez, Ruiz, Molina i Ferrer.
7.2.- Moció del Grup Municipal PSOE PACTE amb proposta d’acord per al reinici immediat del
procés de contractació de l’obra de remodelació de s’Alamera, Plaça del Parc i el seu entorn.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“MARC COSTA TUR, regidor del grup municipal PSOE-PACTE PER EIVISSA, i en virtut de l’article
97 del RD 2568/1986 pel que s’aprova el ROF.
EXPOSA
1.- Que en data 17 de juny de 2011 i per publicació al Perfil del Contractant del Consorci Eivissa
Patrimoni de la Humanitat (Web de l’Ajuntament d’Eivissa), ens varem assabentar del DECRET DE
LA PRESIDENTA DEL CEPH I ALCALDESSA DE LA CIUTAT, SUSPENENT LA TRAMITACIÓ
ADMINISTRATIVA DEL CONCRUS PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA DE REMODELACIÓ DE
S’ALAMERA, PLAÇA DES PARC I EL SEU ENTORN, concurs, l’inici del qual, va ser publicat el dia
2 de juny del mateix any.
2.- Que en data 20 de juny de 2011 aquest grup presentà recurs de reposició contra aquest acord
per tal que l’Alcaldessa aixequés la suspensió i reiniciés la tramitació de l’expedient, aturat en base
a una “excusa” en forma d’al·legacions presentades, només, pel propi Partit Popular.
3.- Que aquest grup defensa, i així es pactà amb els comerciants afectats, que les obres han de
començar el 15 de setembre de 2011 per tal que finalitzin en 8 mesos i no afectin a la temporada
2012.
Per tot l’anterior
PROPOSAM
1.- Que la presidenta del CEPH i Alcaldessa de la Ciutat aprovi DECRET reiniciant d’immediat el
procés de contractació de l’obra esmentada anul·lant l’anterior publicat el 17 de juny de 2011.
2.- Que es procedeixi a la publicació d’aquest decret al BOIB a fi i efecte que les empreses que
estaven preparant les seves ofertes coneguin d’immediat el nou termini.
Eivissa a 27 de juliol de 2011”
Intervencions:
Sr. Costa: Ja fa dies que parlen del projecte que l’anterior equip de govern va deixar llest, inclosa la
publicació i amb consignació pressupostària, per tal que es licités l’obra de la peatonització de Vara
de Rei i de tot el seu entorn. Assisteixen amb preocupació a aquesta paralització. És una obra
pública important per reactivar tot el sector de la construcció, independentment de les virtuts que té
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el fet de fer Vara de Rei i el seu entorn una plataforma per a vianants, però és que a més, en els
moments que estam és important generar una mica d’activitat.
Varen presentar unes al·legacions després de que per Decret l’Alcaldessa paralitzés aquesta obra,
entenen que d’una manera molt partidària. Vol recordar que aquesta paralització només es basa en
unes al·legacions, que el propi Partit Popular va presentar. Cap entitat veïnal, ni de comerciants, ni
cap col·legi professional, ni cap qui estigui involucrat en aquesta obra, va presentar al·legacions per
paralitzar aquest projecte.
És absolutament arbitraria aquesta aturada d’un projecte que està molt pactat, no es poden aturar
projectes que estan tancats, on hi ha consignació pressupostària, on tot el procés de participació
ciutadana s’ha fet amb correcció. Un projecte que en gener de l’any 2010 es va adjudicar
definitivament amb el vot favorable del Partit Popular. Un projecte que a més la Comissió de Control
de PEPRI, ha aprovat amb la participació i amb l’informe favorable del col·legi d’Arquitectes i del
col·legi d’Aparelladors.
Encara estan esperant que es contestin les al·legacions. Demanen que anul·li el Decret avui i que
demà torni a reactivar aquest procediment.
Sr. Villalonga: El sentit del seu vot, és que estan en contra de que es reiniciï aquest projecte, no
perquè Vara de Rei no necessiti una reforma que, evidentment la necessita, sinó perquè el
finançament d’aquestes obres venia a càrrec del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat. Com
ha dit el Sr. Costa entre els objectius estaven reactivar la construcció, generar activitat econòmica, i
activar Vara de Rei i el seu entorn.
Es va fer aquest Consorci per defensar i promoure la Necròpolis, Dalt Vila, el jaciment de sa Caleta,
la posidònia, i alguns d’aquests llocs estan en un estat deplorable, per això estan en contra, perquè
els sous del Consorci s’han de destinar als béns que estan integrats en aquest, i no fer altre tipus
d’obres, que si que pot venir finançament, per exemple, de la declaració de capitalitat d’aquest
municipi quan es tingui.
Sr. Ferrer: Vol transmetre la inquietud que ha creat aquesta situació, principalment en els
comerciants ja que s’havia arribat a un consens entre tots per portar endavant aquest projecte, i
sobretot començant en unes dates molt determinades, per no afectar als seus comerços i a la seva
industria. Molta gent els ha demanat que fessin esforços perquè aquest projecte continués.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Li sorprèn la demagògia que utilitzen. Diuen que fan les obres en el
moment oportú i que correspon. Vostès han estat 12 anys, i resulta que l’obra de Vara de Rei
s’aprova per resolució de Presidència de data 20 de maig de 2011, dos dies abans de les eleccions,
i a més es publica en data 2 de juny de 2011. És a dir, que havent tingut quatre anys, s’ha d’aprovat
dos dies abans de les eleccions, quan no sabien si realment els ciutadans de la ciutat d’Eivissa els
donarien la confiança, la qual cosa li pareix fora de lloc i de tota ètica, i en absolut és el moment
oportú. Varen fer el mateix amb el plec de condicions de la neteja.
Les coses s’han de gestionar dins dels quatre anys de legislatura, i mai en el moment de produir-se
les eleccions, o que ja han passat, perquè els vol recordar que han fet actuacions com a govern en
funcions.
En segon lloc, quan l’equip de govern parla de l’obscurantisme i de l’ocultisme, és una altra actuació
que veu que la solen portar a terme, perquè resulta que el projecte es para, s’hauria d’haver parat
immediatament quan es presentaren les al·legacions, dona igual que siguin del Partit Popular, de
qualsevol ciutadà, o de qualsevol altre grup polític. Quan arriben unes al·legacions, tenen que anar
a Secretaria, perquè el Sr. Secretari té que fer les actuacions que corresponguin, i l’actuació que
hagués correspost, i el Sr. Costa és advocat com ella, és la suspensió immediata d’aquesta
actuació, i aquestes al·legacions no arribaren al Secretari fins que l’actual equip de govern ja havia
pres possessió, que s’havien parat no saben a on, si això no és ocultisme vostès diran que és.
Per la qual cosa el projecte el para per Decret, però perquè hi ha unes al·legacions, i jurídicament
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és el que procedeix.
Però també li vol dir que, els ciutadans d’Eivissa han votat al Partit Popular, i ho han fet perquè
portaven un programa, els hi han explicat i han posat la confiança en aquest programa, i el Grup
Popular ara té aquest compromís.
La reforma de Vara de Rei és necessària, creu recordar que ja estava inclòs en algun programa del
Partit Popular, però aquest projecte és l’adequat? És el moment adequat? El pressupost és
l’adequat?
Evidentment com que aquest projecte no estava en el programa del Partit Popular, abans de fer cap
actuació, creu que el que procedeix és veure si aquesta actuació, en primer lloc, és el que volen
tots els ciutadans. Tenen constància de que no són tots els comerciants i ciutadans de Vara de Rei
els que volent exactament aquesta reforma. Es va reunir amb els comerciants de Vara de Rei i li
varen dir que el 85% estaven d’acord, però a pesar d’estar d’acord ja comentaven coses del
projecte que no tenien molt clares. Es va comprometre que farien un estudi amb els tècnics per
veure si aquest és el projecte més adequat. Quan s’estigui executant el projecte, i no s’acabi dins
del termini previst, els ciutadans ja no es recordaran que és una herència de l’anterior equip de
govern, és el Partit Popular qui està governant i la responsabilitat, com no pot ser d’altra manera,
recaurà sobre l’equip de govern. Evidentment vol tenir responsabilitat però del que facin amb
consciència del que fan, no de les herències que els venen i que no coneixen.
Vol dir-li una altra cosa, vostès han començat la casa pel terrat. No resolen amb l’actual projecte, i
això està verificat, els problemes del transit, ni de l’aparcament, que són dos problemes
fonamentals. De fet parlen posteriorment a la reforma, d’un possible aparcament en el Parc Reina
Sofia, que abans de començar ja és inviable. Un altre problema important és el paviment, que
pareix ser que no és el més adequat, qualsevol projecte que falla el paviment, és un projecte
arruïnat, amb la qual cosa no té sentit que si estan dubtant del paviment que comencin el projecte.
En tercer lloc vol dir, que quan s’inicià aquest projecte tenia un cost d’un milió i mig d’euros, i
actualment té un cost de quasi quatre milions d’euros, i damunt ve d’una partida pressupostària del
Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat. Vara de Rei és el lloc emblemàtic de la Ciutat, però no
està dins del que és el casc històric, i en aquest sentit està d’acord amb el Sr. Villalonga, tot el
pressupost del Consorci Patrimoni de la Humanitat, és per destinar-ho a les coses pròpies del casc
històric, amb la qual cosa ni siquiera la partida pressupostària està assignada dins del que
correspondria, sinó dins del Consorci. Encara no han tingut temps de veure si en el Consorci
Patrimoni de la Humanitat, hi ha altres coses que tenen prioritat. Com que ara estan governant,
volen fer les actuacions i prioritzar-les d’acord amb el compromís electoral que té el Partit Popular
amb els ciutadans d’Eivissa.
Per la qual cosa vol que sàpiguen que aquest projecte està en estudi, tal i com es va comprometre
amb els comerciants de Vara de Rei, que quan estigui fet l’estudi diran si es reinicia, si es modifica,
i el moment de fer-lo. Amb aquesta actuació assumiran totes les responsabilitats que tinguin que
assumir.
Sr. Costa: L’Alcaldessa ha dit que havien tingut quatre anys per intentar portar aquest endavant el
projecte de Vara de Rei. Si el Partit Popular no hagués boicotejat el Consorci Eivissa Patrimoni de
la Humanitat, no haguessin perdut dos anys de l’anterior legislatura per tal de reactivar el Consorci i
buscar el finançament, que el trobaren a través un crèdit sindicat de 21 milions d’euros. Amb això li
volen recordar que en el Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat hi ha 21 milions d’euros, és a
dir, set per cada anualitat, 2009, 2010 i 2011, siguin responsables i aprofitin-los, després no diguin
que en aquest Ajuntament no hi ha sous. Al Consorci enguany hi han set milions d’euros i els altres
ja estan compromesos, igual que estaven compromesos aquests tres milions d’euros pel projecte
de Vara de Rei.
Quan després dins d’un mes hagin fet l’auditoria, revisin els comptes del Consorci estan
impecables. Quan ha dit que no han tingut temps de mirar-se el tema del Consorci. Hi ha un llistat
de projectes, i allí està el què estan consignats aquests projectes. Una de les consignacions
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d’enguany és el projecte de l’aparcament al Parc Reina Sofia, que és un projecte d’aparcament
altament possible, perquè el PEPRI i el Pla General ho permeten.
Recordar-li que els primers dos anys del Consorci no es va poder activar per culpa de l’actitud del
Partit Popular, i que varen tenir exactament dos anys per convocar un concurs d’idees, muntar una
exposició, on la majoria de ciutadans la varen poder visitar. En el Centre Cultural de s’Alamera
varen estar exposats el projecte guanyadors, 22 projectes amb un concurs internacional, els millors
arquitectes d’Espanya estaven en aquest concurs. El que va guanyar el concurs és un dels millors
arquitectes d’aquest moment.
Que els sous d’aquest projecte no poden estar dins del Consorci. Vara de Rei i la Plaça del Parc, a
ningú se li escapa que és la porta d’entrada al Patrimoni de la Humanitat. Aquest projecte acaba en
el Baluard de Sant Pere, amb la qual cosa també afecta a l’entrada a Dalt Vila.
Han d’aclarir si volen fer aquest projecte o no, tot indica que no el volen fer. Els comerciants li han
demanat una reunió i es varen reunir amb vostè el dia 27 de juny, ja han passat molts dies, se
l’havien d’estudiar. Si repassen i estudien molt aquest projecte, vol entendre que el grup popular no
té un projecte per Vara de Rei. Tenen el que s’estan mirant que es el que varen heredar, ja no de
l’anterior equip de govern, sinó d’aquesta ciutat, perquè està tant parlat. El Grup Popular va votar a
favor d’aquest projecte, i les mateixes persones que varen votar a favor tres dies abans de anarse’n varen presentar les al·legacions, que li han servit a l’Alcaldessa d’excusa per parar aquest
projecte.
La tramitació d’aquest projecte, formalment comença el 23 de gener de 2010, quan s’adjudica
definitivament. En la comissió de control del PEPRI el Partit Popular, la societat de comerciants,
tothom vota a favor d’aquest projecte.
El Partit Popular no portava en el programa electoral una proposta per Vara de Rey.
Els comerciants varen demanar una reunió amb l’Alcaldessa perquè estaven preocupats. La
majoria dels comerciants, independentment de si volen fer alguna puntualització, volen que aquesta
obra es comenci el 15 de setembre, tal com desitjaven, perquè fa 20 anys que s’està parlant de la
reforma de Vara de Rey. Aconseguir un consens amb una obra com aquesta, i que després de 20
anys posar d’acord a tothom per tirar endavant aquest projecte, és molt difícil.
Sr. Villalonga: Només vol indicar que també amb sous del Consorci, es va finançar la reforma de
l’Avinguda d’Espanya, que en relació amb Dalt Vila, la necròpolis, sa Caleta i la posidònia, té una
relació escassa. Gràcies a aquests tipus de finançaments estan com estan actualment, la
necròpolis, i sa Caleta.
Sr. Ferrer: Només vol dir que la Sra. Alcaldessa li ha donat la raó, un 85% de ciutadans i sobretot
botiguers de la zona estan d’acord amb aquest projecte. Creu que és una majoria absoluta que
interessava a tothom que es comencés aquest projecte el més aviat possible.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Deixarà que contesti la Sra. Marí, perquè ella és la que va estar a la
Comissió per part del Grup Popular, i coneix el tema millor que ella. Només vol fer una precisió, en
primer lloc, la doble vara de mesurar que vostès tenen amb el temps, perquè realment els hi han
quedat un munt de projectes sense fer, que ara tendran que executar o no, i el seu equip de govern
ha estat quatre anys, més el temps que han estat anteriorment, i ara pretenen que el Grup Popular
que no porta ni dos mesos, ja ho tenguin tot vist, tot estudiat i tot previst. Encara no han dit que no
es faci el projecte, l’estan estudiant que és el compromís que varen adquirir amb els comerciants.
Sra. Marí: El Sr. Costa està parlant de consens, si realment estàs consensuat al cent per cent
podria tenir continuïtat. Efectivament les al·legacions les va presentar el Partit Popular.
El Grup Popular va formar part del jurat que va resoldre el concurs d’idees que va resoldre sobre el
projecte de Vara de Rey, quan es va prendre la decisió el projecte era el millor dels que s’havien
presentat, així i tot es varen fer una sèrie de prescripcions molt importants a tenir en compte. Va
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passar més d’un any fins que es va rectificar el projecte per part de l’arquitecte, i es va presentar
amb les prescripcions, entre elles s’eliminava l’ascensor que anava a la murada, és a dir, es reduïa
en gran mesura el projecte, i moltes de les actuacions previstes. Després ja no es va tornar a reunir
el jurat, es va decidir un projecte inicialment, i poc després d’un any, el grup popular va demanar en
varies ocasions al Sr. Costa que es tornés a reunir el jurat, i no va ser així. Hi va haver una reunió
tècnica, i els tècnics varen dir que s’havien recollit les prescripcions en el projecte.
Després va passar per la Comissió del PEPRI, i el Partit Popular no va votar a favor perquè no
estava clar el tema del paviment, ni el tema del finançament, ni el moment els pareixia oportú. I a
més deu constar en acta que la Sra. Virtudes Marí, que va ser qui va prendre la paraula en aquesta
Comissió, va incidir en què el paviment no era el que apareixia inicialment en el projecte, i que
s’havia encarit més de dos milions d’euros, tenint en compte que a més el projecte s’havia reduït.
Per tant s’ha de deixar clar que el consens inicial estava en que la remodelació de Vara de Rei era
necessària, en això estan tots d’acord. En que s’havia de fer un projecte integrador i que a més
preservés el centre de la ciutat. Quan ja el projecte era definitiu i abans de la seua adjudicació, el
Partit Popular no estava d’acord ni en el paviment, ni en l’encariment, a més es plantejaren dubtes
sobre la circulació, el tràfic, l’accés al Port, etc. El tema es va precipitar, i la Sra. Virtudes Marí en
nom del Grup Popular, va demanar en la Comissió que s’aplacés per fer una mostra del paviment, o
sigui que el consens es va rompre, perquè es va licitar sense haver consensuat el paviment, ni
haver debatut els costos, ni sobretot el tema del tràfic.
Una vegada aclarit això li vol dir que, amb molta raó el nou equip de govern vulgui replantejar
aquest projecte.
Sotmès l’assumpte a votació és desestimat, amb els vots en contra de les Sres. Sánchez-Jáuregui,
Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid, i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, Larroda i
Villalonga, i a favor de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina
i Ferrer.
7.3.- Moció del Grup Municipal PSOE - PACTE amb proposta d’acord per al reinici immediat del
procés de contractació del servei públic de neteja de l’espai públic i recollida de residus municipals
del municipi d’Eivissa.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“RAFEL RUIZ GONZÁLEZ, regidor del grup municipal PSOE-PACTE PER EIVISSA, i en virtut de
l’article 97 del RD 2568/1986 pel qual s’aprova el ROF.
EXPOSA
1.- Que en data 17 de juny de 2011 i per publicació al Perfil del Contractant al Web de l’Ajuntament
d’Eivissa ens varem assabentar DE LA SUSPENSIÓ DEL PERIODE DE PRESENTACIÓ
D’OFERTES PER AL CONTRACTE DEL SERVEI PÚBLIC DE NETEJA DE L’ESPAI PÚBLIC I
RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS DEL MUNICIPI D’EIVISSA, publica en el BOIB NUM. 77
DE FECHA 26.05.2011
Per tot l’anterior
PROPOSAM
1.- Que l’Alcaldessa de la Ciutat aprovi DECRET reiniciant d’immediat el procés de contractació de
l’expedient esmentat anul·lant l’anterior publicat el 17 de juny de 2011.
Eivissa a 1 d’agost de 2011”
Intervencions:
Sr. Ruiz: Si en alguna cosa es va caracteritzar el Partit Popular quan estava a l’oposició, era en
criticar que la ciutat estava molt bruta. Ara que governen presenten un pla de xoc, que no se sap
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que costa ni de que consta. A canvi aturen un concurs d’un nou servei, que com els diu la seua
experiència, els tècnics de la casa, i empreses especialitzades que són expertes en estudiar els
problemes de la neteja de les ciutats, no és un problema de neteja, el problema és que es una
contracta caduca, que té 18 anys i que en nombre d’enguany estarà exhaurida. Per això es va fer
un esforç, perquè quan caduqui hi hagi un nou plec que millori les condicions d’aquesta contracta,
una recollida de residus més eficient, una neteja de l’espai públic més moderna, amb més
maquinària i més personal. Està molt bé que facin plans de xoc, però perquè aturen aquesta
contracta? Perquè ho varen fer els últims dies de la legislatura como diu l’Alcaldessa. Els últims
dies també pertanyen a la legislatura.
Quan reprendran el concurs? Li pot dir si en novembre tendran una nova contracta, o faran
pròrrogues i seguiran pagant factures extres a les empreses, perquè els serveis que estan fent ara
són serveis extres. La pregunta és concreta, què passarà en novembre?
Sr. Mayans: El pla de xoc era necessari, perquè la ciutat estava més que bruta. Vol recordar que
l’anterior equip de govern va aprovar aquest plec el dia 18 de maig, tres dies abans de les
eleccions, que es correcte i legal, però com ha dit l’Alcaldessa, èticament dona molt que pensar. A
més amb aquesta aprovació es condicionava a l’equip de govern entrant a assumir-lo. Es per això
que han suspès aquesta tramitació, perquè s’han presentat moltes al·legacions al plec, plantejant
molts dubtes sobre aquest.
Secretaria no tenia constància de cap de les al·legacions presentades, no saben perquè. Aquest
plec tampoc cobreix les expectatives d’aquest equip de govern, respecte a la neteja, que és un dels
seus objectius fonamentals. No saben si hi haurà modificacions, o si en faran un de nou. Han de dir,
i volen que consti en acta, que aquest plec va costar 48 mil euros més IVA, i el Sr. Ruiz està dient
que la gent d’aquest casa va fer feina per aquest plec, no dubte que la gent de la casa hagi fet feina
en aquest plec, perquè confia plenament amb ells, però la feina es va contractar fora.
Tampoc entén la urgència que a dia d’avui té el Grup PSOE-Pacte, que els porta a presentar
aquesta moció sobre la nova contracta. S’estan resolvent les al·legacions, i tard o d’hora es posarà
en marxa aquesta nova contracta, que volen que sigui la millor que tengui, no només Eivissa, sinó
Balears.
Sr. Ruiz: No li ha contestat a la seua pregunta. Què passarà en novembre quan caduqui l’actual
contracta?
Quan a les al·legacions fa un mes que els hi ha demanat, i encara no els hi han donat, que els hi
han negat el dret d’estudiar-les i venir al Ple amb una idea més clara d’aquestes al·legacions.
Sospiten que poden ser al·legacions tipus com les que han parlat de s’Alamera. Són al·legacions
tècniques, o és un caprici polític d’aturar per aturar? Si els criteris són tècnics els expliqui, i si són
polítics també els pot explicar.
La neteja de la Ciutat, com podran comprovar durant aquest quatre anys, és molt difícil i serà
complicat aconseguir que la Ciutat millori considerablement, perquè el volum de població per metre
quadrat que té aquesta Ciutat és complex, però bé diuen que ho arreglaran, ja és veurà, no dubta
de la seua capacitat, simplement diu que és un tema complex. Pot fer plans de xoc, abans també
en feien. En premsa va sortir i la gent ho diu pel carrer, que el pla de xoc és de dubtosa efectivitat.
Espera que l’equip de govern presenti qué ha costat aquest pla.
Els agrairia que les al·legacions arribin quan abans, perquè les han demanat per escrit. I què
passarà en novembre?
Sr. Mayans: No és molt difícil millorar la neteja de Vila, tal i com estava. Però té aquest repte
d’intentar-ho i està convençut que millorarà la neteja de la Ciutat.
Amb la nova contracta, també està totalment convençut que millorarà la neteja d’avui dia a Vila.
Quan a si començarà la nova contracta a primer de novembre, com veu s’han de contestar les
al·legacions. Segurament hi haurà una pròrroga de la concessió. Miraran si el plec de condicions és
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modificable, o n’han de fer un de nou. Han de tenir en compte que la nova contracta costa 65
milions d’euros per 10 anys, és un contracte que firmarà Vila amb una empresa per millorar els
serveis i la qualitat de vida de tots i cadascun dels ciutadans d’aquest municipi. Per la qual cosa es
digne d’estudi, de veure les pautes que tenen que tenir cap a aquesta contracta. L’únic que li
demana és paciència, que no tengui tanta presa, ja que només porten 60 dies en el govern. El que
volen és intentar que sigui, com li ha dit abans, la millor contracte de tot Balears.
Sotmès l’assumpte a votació és desestimat, amb els vots en contra de les Sres. Sánchez-Jáuregui,
Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid, i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, i Larroda, a favor
de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García i Srs. Costa, Sáchez, Ruiz, Molina i Ferrer, i l’abstenció
del Sr. Villalonga.
8è. Decrets i comunicacions:
8.1.- Donar compte de la composició de les Comissions Informatives.
Vistes les propostes formulades pels Portaveus dels Grups Municipals, i de conformitat
amb el que disposa l’article 125 del RD 2568/86, de 28 de novembre, és dona compte de la
composició de les Comissions Informatives Permanents següent:
- COMISSIÓ INFORMATIVA ECONÒMICA I D’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL
Sr. Juan Daura Escandell
Sra. Catalina Sansano Costa
Sr. Juan Mayans Cruz
Sr. Ignacio Rodrigo Mateo
Sr. Raimundo Prats Ramos
Sr. Alejandro Marí Ferrer
Sr. Enrique Sánchez Navarrete
Sr. Ildefonso Molina Jiménez
Sra. Lurdes Costa Torres
Sr. Vicente Ferrer Barbany
Sr. Antonio Villalonga Juan
- COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, OBRES, MEDI AMBIENT I SERVEIS MUNICIPALS
Sr. Alejandro Marí Ferrer
Sr. Constantino Larroda Azcoitia
Sr. Juan Mayans Cruz
Sra. Catalina Sansano costa
Sra. Miriam Valladolid Portas
Sra. Pilar Marí Torres
Sr. Marc Costa Tur
Sr. Rafael Ruíz González
Sra. Lurdes Costa Torres
Sr. Vicente Ferrer Barbany
Sr. Antonio Villalonga Juan
- COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA, JOVENTUT, EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS,
ESPORTS I PROMOCIÓ TURÍSTICA I ECONÒMICA
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Sra. Catalina Sansano Costa
Sr. Raimundo Prats Ramos
Sra. Pilar Marí Torres
Sra. Miriam Valladolid Portas
Sra. Mar Sánchez Gutiérrez
Sr. Ignacio Rodrigo Mateo
Sra. Angeles Martínez Corderas
Sra. Carmen Boned Verdera
Sra. Montserrat García Cuenca
Sr. Vicente Ferrer Barbany
Sr. Antonio Villalonga Juan
Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.
8.2.- 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.
9è. Mocions sense proposta d’acord:
No se n’han presentat.
De conformitat amb el que disposa l’article 91.4 del RD 2568/86, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, la
Sra. Alcaldessa pregunta si algun grup vol sotmetre a la consideració del Ple per raons d’urgència,
algun assumpte no compres a l’ordre del dia i que no tengui cabuda en el punt de precs i preguntes.
Es dona compte de la proposta de nous nomenaments de representants a òrgans col·legiats, del
tenor literal següent:
“PROPOSTA DE NOUS NOMENAMENTS DE REPRESENTANTS A ÒRGANS COL·LEGIATS,
“CONSORCI EIVISSA-MIRALL”
Sent intenció de l’equip de govern de procedir a la liquidació del Consorci Eivissa Mirall, i sent
necessari el nomenament de dos nous representants, de conformitat amb l’article 11 del Estatuts
del Consorci, i al previst a l’article 38.c) del R.D. 2568/86 de 28 de novembre, es proposa el
nomenament de la Sra. Pilar Marí Torres, Titular, i el Sr. Juan Mayans Cruz, Suplent, com a
representant en el Consorci Eivissa Mirall, juntament amb els regidors nomenats en el Ple de data
30 de juny de 2011.
Eivissa, 29 de juliol de 2011
L’ALCALDESSA,
Sgt.: Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez”
Intervencions:
Sra. Daura: La urgència és deguda a que es té que dissoldre el Consorci Eivissa Mirall, i tenir que
esperar al proper Ple de finals de setembre, es perdria un temps que és necessari recuperar.
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Sr. Marí: Degut a la visita que han rebut per part del Govern Balear, pretenen dissoldre el Consorci
Eivissa Mirall en aquesta anualitat, i el fet que el Ple se celebri a finals de setembre, que pot
retardar tot el tràmit administratiu, podria córrer el risc que no arribessin a temps, que acabés l’any i
no donés temps a la dissolució d’aquest Consorci. Per tant aprofitant aquest Ple ho presenten per
urgència, per avançar el treball quan abans, i poder iniciar i presentar la seua dissolució a la major
brevetat possible.
Sotmesa a votació la urgència del tractament de la proposta, és aprovada amb els vots a favor de
les Sres. Sánchez-Jáuregui, Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid, i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo,
Marí, Prats, Larroda i Villalonga, i l’abstenció de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García i Srs.
Costa, Sáchez, Ruiz, Molina i Ferrer.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb els vots a favor de les Sres. Sánchez-Jáuregui,
Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid, i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, i Larroda, i
l’abstenció de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García i Srs. Costa, Sáchez, Ruiz, Molina, Ferrer i
Villalonga.
10è. Precs i preguntes:
10.1.- Sra. Costa: Els agradaria conèixer i saber quines són les peticions que, per a la Ciutat
d’Eivissa, va fer l’equip de govern al President del Consell a la reunió que varen tenir fa unes
setmanes. Varen llegir a la premsa que es va parlar del primer cinturó de ronda.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Com s’han fet unes al·legacions, els hi donaran trasllat per escrit de les
al·legacions, i així veuran el que han demanat respecte a l’execució del primer cinturó de ronda.
Sra. Costa: La seua pregunta va en el sentit de quines altres peticions s’han fet per a la Ciutat i per
aquests quatre anys.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Com ja va sortir en els mitjans de comunicació, aquella reunió va ser
realment de presentació. Com que s’havia de començar i ja havia acabat el termini per al·legacions
del primer cinturó de ronda, es va tractar especialment aquest tema, en el que es demanaren més
aparcaments, l’embelliment quan abans possible, i també la segona etapa de l’entrada per l’Avgda.
Sant Josep de sa Talaia, i varen quedar que els altres punts, que són molts i d’una entitat important,
que s’hauran de tractar monogràficament, es tractarien en reunions successives, que quan es facin
es posaran de manifest, i així es podrà saber el que es demana per a la ciutat d’Eivissa.
Sra. Costa: També sap que el 22 de juny es va celebrar a Paris el Comitè de Patrimoni Mundial, on
es revisava la declaració d’Eivissa Patrimoni de la Humanitat. Els hi consta perquè ho han llegit a la
premsa, que la UNESCO va fer una sèrie de recomanacions, de les qual no tenen coneixement. Li
vol dir que des de que es va iniciar l’expedient per a la declaració de patrimoni de la humanitat, ha
set un tema que s’ha portat per consens, i del qual sempre hi ha hagut un canvi d’informació, cosa
que ara lamenta no haver tingut. A la primera reunió que varen tenir, quan encara era Alcaldessa en
funcions, amb la Sra. Sánchez-Jáuregui, li va posar en coneixement tot el tema de patrimoni, com li
agradaria que pogués seguir sent a partir d’ara i seguir tenint aquest consens. De tota manera li
agradaria poder conèixer exactament quines són aquestes recomanacions. Quines són les mesures
que es pensen prendre per poder atendre les recomanacions de la UNESCO, per tal que no perilli
en cap sentit la declaració.
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Sra. Sánchez-Jáuregui: Per suposat que la mantindran informada, no sols això sinó com molt bé
sap a l’anterior mandat, el Grup Popular que estava a l’oposició, no formava part Consorci Patrimoni
de la Humanitat, i en aquesta ocasió el PSOE-PACTE si que en formen part. Amb la qual cosa
estaran informats, encara que ho estarien de qualsevol manera.
Té la paraula la Regidora de Cultura i Patrimoni, Sra. Sansano, que va ser la que va estar a Paris.
Sra. Sansano: Creu que l’informe que es va fer, quasi el coneixen millor vostès que l’equip de
govern, perquè l’informe quan ells varen arribar, ja estava fet i enviat, era un informe contestant a
unes denuncies que hi havia hagut sobre l’estat de la posidònia, ateses les obres que s’estan fent
en el dic.
Aquest informe va ser aprovat juntament amb el que havia presentat Autoritat Portuària, i que com
saben davant el Comitè ho defensa el Ministeri de Cultura, i es va aprovar sense cap debat. Va
preguntar quan enviarien les actes definitives, i li varen dir que tardaven al voltant d’un mes i mig, i
a dia d’avui no té coneixent de que hagin arribat aquestes actes. El que ha sortit en premsa, que no
ho ha passat l’equip de govern, és en base a un document que posava “confidencial”, però
teòricament és allò el que es va aprovar.
Sra. Costa: Ha tingut coneixement que aviat la Sra. Alcaldessa, assistirà a un viatge del Grup de
Ciutats Patrimoni de la Humanitat. Li agradaria saber quin objectiu concret té el viatge i on es va?
Quin paper en concret té l’Alcaldessa dins d’aquesta acció, que suposa que es promocional? i si
pensa seguir participant en les accions que aquest Grup està fent, i que en tanta frivolitat tracten
algun dels seus regidors?
Sra. Sánchez-Jáuregui: Per suposat l’altra dia hi va haver a Tarragona una reunió de les tretze
ciutats Patrimoni de la Humanitat d’Espanya, com bé sap. La reunió va ser molt genèrica, perquè
molts dels alcaldes que estan al front de ciutats patrimoni són nous. Es va parlar molt genèricament
del que era aquesta Assemblea, dels projectes, de la situació econòmica que és de pena, de fet els
projectes del segon semestre, no es podran portar a terme per tal i com està el tema econòmic. Es
va parlar de les Comissions, que com sap la Sra. Costa Eivissa és la presidenta de la Comissió de
Turisme. I varen quedar que es faria una altra reunió en setembre per poder parlar ja de temes molt
concrets. Vol dir que tenen molt bon record, els Alcaldes que es mantenen, d’una visita que es va
fer a la ciutat d’Eivissa. Quan es pugui constituir la Junta Rectora del Consorci, que encara estan
pendents dels nomenaments del Govern Balear, de tot això se’n donarà compte amb més detall.
10.2.- Sr. Costa: Quines actuacions ha fet la Policia Local per tal de desallotjar tots els vehicles que
estan aparcant a la zona protegida de ses Feixes?
Sra. Sánchez-Jáuregui: Es va intervenir immediatament, perquè com sap el Sr. Costa, on estan
aparcant són solars privats. Es varen posar en contacte amb els propietaris, havien fet córrer una
pedra que no era prou pesada. Pareix ser que s’està buscant la forma de posar un medi que sigui el
suficientment fort, per evitar que els cotxes puguin treure la cadena, o córrer les pedres per entrar.
Hi ha col·laboració del propietaris per evitar això, i creu que si el problema no està resolt, està en
vies d’estar-ho.
Sr. Mayans: El tema ja està solucionat des de divendres, s’han posat dos pivots a l’entrada, i ja no
hi pot aparcar cap vehicle. L’anterior vegada que havien entrat en el terreny confrontant, va ser
perquè varen moure dos pedres, varen entrar tres o quatre vehicles, però ja està arreglat
Sr. Costa: Seguint en el tema de l’aparcament, des de ja fa més d’un mes i mig, assisteixen amb
preocupació a l’incompliment de les ordenances municipals, en aquest cas del Pla Especial de
Reforma Interior de Dalt Vila. S’està aparcament a un lloc on no es pot, que és la Plaça d’Espanya.
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El PEPRI diu que en aquesta plaça només hi pot aparcar una ambulància. És una pregunta i un
prec, si us plau compliu amb les ordenances municipals, des d’un punt de vista urbanístic i de
policia local, igual que han fet a ses Feixes.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Li contestarà en el pròxim ple, perquè ha demanat un informe, per saber
realment quina es la situació, i quina solució se li pot donar.
10.3.- Sra. Boned: Han rebut queixes per part dels comerciants i de la ciutadania de les zones de
platges de la Ciutat, per la presència massiva de venedors ambulants il·legals, que molesten als
turistes i converteixen les platges en un mercat. Volen saber quines mesures o actuacions portaran
a terme per acabar amb aquest problema.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Li contestaré en el pròxim ple, perquè han de demanar un informe a la
Policia Local, per veure que està passant, i evidentment les ordenances s’han de complir.
Sra. Boned: L’article 10 de l’Ordenança de Publicitat, prohibeix qualsevol publicitat que faci ús de
missatges sexistes o contraris a la normal integració de les dones a la societat. Prega que s’adoptin
les mesures correctores necessàries, per garantir que es mantingui neta la zona del Port i la
Marina, de certes publicitats que fan alguns establiments o clubs nocturns i que s’apliquin les
sancions pertinents.
Sr. Rodrigo: L’equip de govern ha tingut una reunió amb totes les discoteques, i els negocies i
establiments que han detectat que estan fent les cercaviles, amb el fi que es compleixi l’ordenança
municipal, donar-los la llicència oportuna, i sobre tot, a rel de detectar que hi ha un parell clubs
d’alternació, que estan fent una cercavila que no aporta valor al que és la imatge de la nit
eivissenca, a part de la denigració que comporta per les integrants d’aquestes cercaviles. La decisió
de l’equip de govern ha set prohibir la seua circulació pel Port, i això a més fent complir l’ordenança
de publicitat dinàmica, el que els ha portat un poc de temps ordenar-ho, per fer-ho d’una manera
justa i equitativa que tot el mon tengués l’opció de demanar la llicència. Les discoteques compleixen
amb els requisits i aquests dos clubs no.
10.4.- Sr. Sánchez: Quina és la raó que justifica l’ampliació de dates de la reducció de l’horari dels
treballadors de l’Ajuntament d’Eivissa en els mesos d’estiu, respecte de l’any passat?
Sra. Sánchez-Jáuregui: No hi ha cap explicació especial, simplement que en comptes de ser els
dos mesos exactes, s’agafa una setmana abans i una després.
Sr. Sánchez: S’ha reunit ja la mesa d’exclusió social per decidir la fórmula jurídica a utilitzar, per
complir l’acord del Consell d’Alcaldes en el finançament de l’alberg municipal? I en tot cas, quin és
el model que té previst defensar l’Ajuntament d’Eivissa, respecte a aquesta fórmula jurídica?
Sra. Sánchez-Jáuregui: Encara no s’han reunit, i en el pròxim Ple li contestaran a la seva pregunta
sobre el model.
Sr. Sánchez: Com a principal responsable de la Policia Local, quina mesura prendrà per evitar
l’abusiu aparcament a la zona de prohibida del carrer Pere Tur, enfront a l’edifici de Can Botino?
Sra Sánchez-Jáuregui: Quan ha arribat el primer que ha fet ha set trucar a la Policia Local, i
demanar que venguessin i fessin complir les ordenances. No sap que ha passat perquè ha estat
reunida amb l’equip de govern i ara en el Ple. Però de seguida que acabi el Ple aclarirà la situació. I
està clar que les ordenances s’han de fer complir.
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Sr. Sánchez: Entén que l’informarà en el pròxim Ple de les mesures que s’hagin pres, per part de la
Policia.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Sense cap dubte sí.
Sr. Sánchez: Demana a l’Alcaldessa i a l’equip de govern que no aparquin a la zona prohibida del
carrer Pere Tur, enfront de Can Botino, per evitar donar exemple de com no s’ha d’actuar en
aquestos casos.
Per altra banda, tal i com s’ha desenvolupat el Ple, volen demanar el mateix nombre de torns
d’intervenció que tingui el Partit Popular.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Respecte al tema de l’aparcament del cotxe, és veritat, no ho nega,
perquè quan arriba si no hi ha lloc, s’aparca malament però a un lloc que puguin passar els altres
vehicles. Però és cert que és un tema que s’ha de solucionar. No ha set tots els dies, sempre
procura aparcar a una zona que es pugui aparcar. Atenent a més que han decidit no utilitzar cotxe
oficial, només per algun acte institucional que hi hagi fora de la Ciutat.
Demana disculpes si no se n’ha donat compte, quan ha passat la paraula, s’han fet els mateixos
torns. Quan ha passat la paraula ha fet una precisió. Al menys era la seva intenció, si el Sr.
Sánchez ha entès que era una actuació incorrecta, ho tindrà en compte en el proper Ple.
10.5.- Sra. Martínez: Vol saber quines solucions han donat a les famílies que utilitzen el servei de
l’escola d’estiu, sobre les queixes que han fet arribar per no poder utilitzar els serveis municipals de
piscina, la totalitat de l’alumnat?
Sr. Prats: Això ja venia previst de la seva etapa de govern, que aquest any pel tema de la crisis, no
es podien portar tots els grups a la piscina, i es portarien els nens a partir dels 7 anys. De totes
formes han instal·lat unes piscines inflables en els col·legis perquè els nens es puguin refrescar.
Sra. Martínez: Era en referència a que les famílies no estaven d’acord amb les piscines inflables,
perquè deien que pagaven el mateix que la resta d’alumnat, i perquè hi havia aquesta diferència?
Sr. Prats: Aquesta pregunta li contestaran en el següent Ple, perquè se’ls hi posaren unes activitats
complementàries per compensar als que no anessin a la piscina.
10.6.- Sr. Villalonga: Prega que aquestes sessions de Ple, que són tant entretingudes, en el
successiu poguessin ser retransmeses amb càmera web, perquè tots els conciutadans poguessin
compartir l’experiència, i veure com es realitza el treball.
Prega, d’alta banda, que a la pàgina Web de l’Ajuntament, s’anunciés el Ple publicant l’ordre del
dia, i també amb més diligències les Actes dels Plens.
Demana igualment que negociïn amb els propietaris de l’aparcament des Pratet, un major nombre
de places de pàrking per als vesins, i també que s’obrís aquest aparcament al barri, ja que amb les
entrades que existeixen, hi ha gent que no pot accedir al barri.
En el mateix barri d’es Pratet, en el carrer Pere Francès, 22, hi ha un contenidor de fems que està
al costat d’un pas per a vianants, que impedeix la visibilitat, i pot ser un motiu de risc per als
ciutadans.
Seria interessant que els comerciants que estan en el Mercat Pagès, tinguessin un punt
d’electricitat, i també una presa d’aigua i un lavabo públic.
Vol felicitar-los per la instal·lació del punt d’informació turística en el Mercat Vell, que animarà més
el barri, i és de gran utilitat. Però per fer que aquest punt d’informació llueixi més, els demanaria que
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s’instal·li algun sistema perquè els focus que estan dins del mercat, no estiguin encesos tot el dia.
En el mateix mercat seria interessant que s’instal·li algun sistema dissuasori de coloms a les bigues,
ja que els excrements poden caure en el menjar.
Demana que la neteja del mercat es faci els dilluns, perquè el mercat s’embruta més els caps de
setmana. I també que els tendals d’aquest mercat es netegin o es reemplacin.
A la zona de la Marina-sa Riba, creu que hi ha més relacions públiques per bar dels que toca, a part
que no estan identificats. Hi ha una ocupació abusiva de la via pública, no es mantenen els espais
acordats. Les mampares publicitàries, i expositors dels comerços estan superant la normativa
municipal, hi ha televisors en els carrers que també l’incompleixen. Es projecten imatges a les
fatxades, que no sap tenen permís municipal. Hi ha altaveus a les finestres camuflats darrera de
gelosies. També s’estan col·locant rètols de metacrilat, i para-sols que incompleixen el PEPRI de la
Marina. Que pensen fer perquè es compleixin les ordenances municipals, que veu amb agrado que
és una de les seues intencions?
Sr. Rodrigo: Quant al tema del mercat, accepten tots els seus precs. De fet ja han demanat un
pressupost per netejar, primer els excrements dels coloms, i poder instal·lar un sistema, no
dissuasori en quan a son, sinó directament els típics que es posen a les pollegueres de les
finestres.
Quan al punt d’informació turística, li posaran un parell de rètols més perquè es pugui veure des de
la costa del Portal de ses Taules.
Quant al tema de la neteja, sí que és veritat que es pot millorar, ara està cobert, bé amb CESPA o
bé amb una col·laboradora que han cedit del SOIB a temps parcial. Acceptaran la seua proposta, i
intentaran que la neteja es faci el dilluns.
Respecte als informadors dels bars, o els de publicitat dinàmica, no ni pot haver més dels que estan
permesos, perquè l’ordenança d’octubre de l’any passat, no en permet cap. Si es descobreix que hi
ha informadors s’hauran de fer inspeccions, i no hi haurà altre remei que sancionar, si els
establiments no s’adapten a la legislació que hi ha ara mateix vigent. Una altra cosa és que, l’equip
de govern, en un futur valori, amb vistes a la temporada que ve, si és convenient mantenir
l’ordenança tal i com està, o si es considera o no que s’hagin excedit en la regulació que els
permetia la llei general de les Balears en quan a ordenar i el que s’ha fet es prohibir, però això serà
un detall que tendran que valorar des de la Comissió de Govern, i actuar en conseqüència.
Sr. Mayans: Quant al contenidor del carrer Pere Francès, 22, pren nota i dir-li que els soterrats que
hi ha en aquest carrer, no funcionen des de fa mesos. Estan estudiant amb els tècnics de la casa la
ubicació de tots aquests contenidors. Quant a la neteja del mercat vell, valoraran amb els tècnics si
es convenient fer la neteja els dilluns, com proposa el Sr. Villalonga.
10.7.- Sr. Ferrer: Vol agrair al Sr. Rodrigo que ha acabat un projecte que varen començar ells, que
és la mostra de Producte Local.
10.8.- Sr. Molina: L’altre dia a l’entrega de diplomes de la UIB, el President del Consell Insular, va
adquirir el compromís públic de que a partir de l’any 2012, totes les classes de la Universitat de les
Illes Balears, l’extensió universitària d’Eivissa, fossin a l’edifici de la Comandància Militar. Entenen
que això transforma el pla d’usos que tenia aquest edifici, i així es perden els espais que, en
principi, s’havien assignat a Eivissa Ocupació, i també a centre de convencions. Els agradaria saber
la valoració que fa l’equip de govern d’aquest pla d’usos.
Sra. Sánchez-Jáuregui: No poden fer cap valoració, perquè no tenen coneixement oficial.
Sra. Sansano: Ja ho estudiaran i li contestaran. El Sr. Molina fa referència a un pla d’usos. Ja ha
conegut més d’un pla d’usos de la Comandància, el primer, es referia a albergar a part de la
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Universitat, estudis del mar, i a l’arxiu d’imatge i so insular, aquest era el primer i després n’hi ha
hagut d’altres.
Sr. Ruiz: Vol destacar el problema dels taxis pirata, que existeix no només a la ciutat sinó a tota
l’illa, i que enguany s’han multiplicat per dos respecte de l’any passat. Li agradaria saber com
pensen frenar aquesta problemàtica.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Li contestaran més endavant o en el següent Ple, perquè aquest tema
serà objecte d’estudi. La Policia Local està col·laborant amb el Consell Insular, per intentar frenar
aquest problema, que com a dit el Sr. Ruiz és molt complex.
Sr. Ruiz: Quan pensen obrir l’estació d’autobusos de sa Colomina?
Sra. Sánchez-Jáuregui: Li contestaran en el pròxim Ple.
Sr. Ruiz: Quan es posarà en marxa el nou contracte d’aigua?
Sr. Mayans: Ho estan estudiant, igual que el contracte de neteja. Són plecs imposats, i estan
intentant veure que és el millor per Vila.
La Sra. Alcaldessa diu que d’acord amb l’article 88.3 del ROF, permetran que el públic pugui fer
preguntes, i peticions d’assumptes d’interès municipal.
Intervé el Sr. Carlos, ve com a portaveu del moviment “Ibiza toma la Plaza”, en general el “15M”.
Vol agrair a l’Alcaldessa que els hi doni aquest torn de paraula, que era el que demanaven des d’un
principi. Li agradaria fer dos precs i una pregunta.
El primer prec és respecte als Plens. Aquest Ple s’ha fet en dilluns quan tradicionalment eren els
dijous, se’ls ha informat amb el temps exacta que marca la legislació, però si es pretén buscar la
participació ciutadana, com a ciutadans els resulta difícil si els ho comuniquen a l’últim moment, els
agradaria que si és possible se’ls hi comuniqués amb més temps, o es marqués un dia fix perquè
puguin estar preparats.
L’altre punt important, respecte a varis dels punts que es tracten avui, en el Ple no s’informa perquè
ja hi ha hagut unes comissions informatives que els han treballat, i aquestes no son obertes, i per
això no sap que estan aprovant i no pot opinar sobre ells. Com a ciutadà entén que hauria de donar
cobertura a això i poder tenir accés a les comissions informatives per saber de què s’està parlant en
el Ple.
Fa unes setmanes varen tenir una reunió amb l’Alcaldessa, en la que li varen fer les primeres
peticions, verbalment li varen demanar que les transmetés al Ple. Però hi ha un punt que si li
agradaria preguntar al Ple en conjunt, que pensen sobre la participació dels ciutadans en els Plens.
Per últim, està un poc espantat perquè veu que els corporatius parlen molt entre ells, i li preocupa
un poc, perquè no sap si són conscients de que això no és un joc entre varis partits, per veure qui
és capaç de responsabilitzar a l’altre de les coses que passen, sinó que han de governar per al
conjunt de la ciutadania. Li sorprèn quan veu que un plec de condicions ha costat 48 mil euros, i
s’està plantejant directament fer-ne un de nou, o quan s’està plantejant de parlar amb uns tècnics
seus, ja que els tècnics privats també costen molts sous, no es poden tirar els sous simplement
perquè ho ha plantejat un altre partit.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Moltes gracies. Es veritat que els Plens seran sempre l’últim dijous de
cada mes, excepte el de juliol sempre es fa al principi del mes d’agost.
Ja els hi va manifestar els temes que eren que sí, els que s’havien d’estudiar, ho segueix mantenint,
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i de fet els propers dies ja els hi diran el tema de la via pública.
Està bé que algú del públic expressi la sensació que donen els corporatius, perquè es posen a
parlar dels temes i no són conscients de com pot arribar a públic el que estan parlant. També és
cert que no donen compte dels temes, perquè ja s’han vist a les comissions informatives, i ja es
dona per fet que tots els que conformen el Ple ja saben de que van els punts de l’ordre del dia, però
no hi ha inconvenient en donar lectura de les comissions informatives en el pròxim Ple.
No parlava dels seus tècnics, sinó dels tècnics de l’Ajuntament, o en col·laboració amb el Govern
Balear. Són conscients de la situació econòmica, han dit que en tot moment que el tema de
l’austeritat estarà aquí, i el tema de la transparència també. No pretenen fer res arbitràriament, ni
perquè ho hagi fet un altre partit, perquè el que hagin fet i estigui ben fet seguirà endavant. No per
haver-ho fet un altre partit, té que ser necessàriament dolent i no portar-lo endavant. El sentit comú
els indica que tenen un compromís amb els ciutadans, i que abans de portar endavant segons quins
projectes tenen que veure si realment és el que coincideix amb el seu programa, i amb el que volen
els ciutadans.
Sra. Costa: Agraeix la intervenció d’aquest ciutadà que ha vengut al Ple. La veritat és que enriqueix
el debat que estan fent. Creu que efectivament s’hauria d’explicar les propostes dels punts de
l’ordre del dia, perquè un ciutadà que no ha tengut coneixent d’aquesta documentació, quan un
tema ve consensuat i no hi ha debat no se n’entera.
Li agradaria rebre la carta amb les propostes que han presentat, per poder-les estudiar i després
poder-les respondre. Quan al tema de la participació ciutadana, creu que quan més gent participi en
els temes municipals i els que afecten a la ciutat, més rica serà la solució.
També està preocupada per com a anat el debat d’aquest Ple, perquè no estan estudiats els temes,
no estan preses les decisions, i dubte que l’equip de govern tengui un projecte de ciutat.
Sr. Ferrer: Vol donar-li les gracies per participar. Quan va ser regidor responsable varen fer un
reglament de participació ciutadana, perquè creuen en la participació ciutadana, i estan contents
que hi hagi públic que participi en els Plens.
Sr. Villalonga: Els que estan aquí hi estan per servir. Si poden servir via una carta acceptant
suggeriments, estan per això. També estan encantats de veure públic, els vol agrair l’assistència i
animar-los venguin als Plens i plantegin les seues inquietuds.
Sr. Carlos: Agraeix molt que tots agraeixin tant que participin, però el fet de que la gent no participi,
no només és un problema de la gent, sinó que probablement no hi ha hagut moltes intencions reals
de que participin. Segur que si això canvia vendrà molta més gent.
Sra. Carmen Tur: Fa diverses queixes sobre la neteja dels carrers, i, sobretot, de la Plaça de sa
Graduada: la brutícia, el mal estat del monument de la UNICEF, els jocs infantils, de la sorra,
manca de cura de les jardineres. Els arbres que falten a l’Avda. Isidor Macabich. Manca de reg a
diversos jardins de la Ciutat. Els hi ensenyarà un reportatge fotogràfic que ha fet, perquè vegin la
realitat del que els hi està dient. Igualment estan els jardins de Blanca Dona.
Per últim, fa molt temps que els hi ha parlat del Tanatori del Crematori, ve de temps del Sr. Tarrés,
fa més de 12 anys, s’ha parlat de projectes i d’intencions. El cert és que avui encara ha quedat poc
definit. Quan en 6 mesos el crematori podria estar fet. Tem que els ciutadans de Vila no es podran
beneficiar d’aquest crematori, perquè algú ens passarà davant. Això no es tracta d’estudiar molt, es
tracta de voluntat. Li agradaria que es posessin a treballar perquè d’aquí a mig any tinguéssim el
crematori. Tanatori no en tindrà aquest Ajuntament, han perdut l’oportunitat que tenien.
Sra. Sánchez-Jáuregui: Tot el que ha transmès la Sra. Carmen Tur és molt interessant i important.
Faran una revisió de tot el tema de les jardineres. Quan al tema del crematori ja ha vist que han
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quedat que ho estudiaran per portar-ho endavant.
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les tretze hores i vint-i-cinc minuts del dia
u d’agost de dos mil onze, de la qual se n’estén la present Acta que consta de vint-i-cinc folis que,
amb mi el Secretari, firmen tots els assistents.
De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific.
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