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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.
2n.Prorroga  contracte  a  l’empresa  concessionària  del  servei  de  recollida  de  residus  urbans, 
transport i neteja diària del municipi d’Eivissa.
3r.Propostes aprovació relacions de factures.
4t. Propostes modificacions de crèdit.
5è.Autorització a l’empresa municipal IMVISA per a la renovació d’una operació de crèdit a curt 
termini per import de 1.500.000€.
6è. Mocions amb proposta d’acord:

1.-Moció del Grup Municipal PSOE- PACTE amb proposta d’acord per instar al Govern de la 
Comunitat Autònoma a no rebaixar les partides pressupostàries consignades per Educació i Sanitat 
als pressupostos de l’any 2012.

2.-Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE amb proposta d’acord per a la creació d’un centre 
integral de promoció de l’autonomia i atenció a la dependència.

3.-Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE amb proposta d’acord per a l’obertura al públic del 
Baluard de Santa Tecla.

4.-Moció del Grup Municipal Nova Alternativa amb proposta d’acord sobre els deutes pendents 
d’Entitats Públiques per aquest Municipi.

5.-Moció del Grup Municipal Nova Alternativa amb proposta d’acord per a la unificació de criteris 
a zones d’oci nocturn.
7è.Decrets i comunicacions.
8è.Mocions sense proposta d’acord.

1.-Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE de control sobre el seguiment que està realitzant 
l’equip de Govern de les obres ja en marxa.

2.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE de control sobre quines estan sent i seran les línies 
d’actuació de l’actual equip de govern respecte de la protecció del patrimoni.
9è. Precs i preguntes.

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  CELEBRADA,  AMB  CARÀCTER  ORDINARI,  PER  L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 27 D’OCTUBRE 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
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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
Sr. Rafael Ruiz González
Sra. Montserrat Garcia Cuenca
Sr. Ildefonso Molina Jiménez
Sr. Vicente Ferrer Barbany
Sr. Antonio Villalonga Juan

Secretari-Acctal.:

Sr. Joaquim Roca Mata

Interventora-Acctal:

Sra. Margarita Riera Torres

ACTA NÚM. 15/11

A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les onze hores i vint minuts del dia vint-i-set d’octubre 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  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

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

Sra. Costa: En primer lloc, en nom del seu grup vol felicitar a la Regidora Sra. Mar Sánchez, per la 
seva  maternitat,  i  agrair-li  que  avui  faci  l’esforç  d’estar  aquí  complint  les  seves  obligacions  i 
compartint amb ells aquesta sessió plenària.

Entrant ja en el tema de l’Acta, a la pàgina núm. 18, a la resposta que la Sra. Alcaldessa dóna a 
una de les seves preguntes, sobre el concurs de l’aigua, entén que està incompleta, perquè es va 
parlar en concret del nom d’una empresa, es va parlar també de se li havia demanat un pressupost, 
i en canvi no figura el nom a l’acta. En els diaris sí que consta el nom de l’empresa. Creu que 
s’hauria de revisar aquesta intervenció, de manera que escoltant la cinta es pogués completar i fos 
més fidedigna i real del que aquí es va dir.
També vol dir que a la pàgina 22 quan es varen referir al CETIS, la Sra. Alcaldessa va mencionar 
que hi havia un informe tècnic i que no havia tingut temps de llegir-lo, va demanar que s’adjuntés a 
l’acta i tampoc hi està inclòs ni adjunt a la mateixa, per tant vol reclamar el text d’aquest informe.
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Sr. Sánchez: A la pàgina 5, en la moció sobre la construcció del tanatori i el crematori, no es recull 
tota  una  intervenció  que  va  fer  l’Alcaldessa  en  un  tercer  torn  de  paraula,  en  la  qual  va  fer 
afirmacions significatives i que sí va recollir la premsa. Demana que consti.

Sr. Secretari: Informa als Srs. Regidors que no estem davant un diari de sessions sinó davant una 
acta. Demana als regidors que si volen que consti alguna cosa concreta en acta ho diguin en el 
moment de la intervenció. 

Sra. Costa:. Si vol li fan el matisos que demanen. El que diu el Sr. Sánchez es que falta tota una 
intervenció íntegre. En relació a la intervenció a la que es refereix relativa a l’aigua, és que es 
mencioni el nom de l’empresa que va dir que es contractaria, que ja havien contactat amb ella i 
s’havia demanat inclús un pressupost del que costaria aquest informe. També va parlar de que 
s’havia inclòs a l’expedient una al·legació que havia entrat fora de temps, però que es tindria en 
compte. Creu que tots aquests punts sí que són importants que constin en acta, per si en un futur hi 
hagués algun problema.

Sra. Sánchez-Jauregui: Com que els Plens es graven, ho verificaran.
Respecte al tema de l’empresa no va dir el nom en el Ple, el va dir quan va sortir i ho va comentar a 
la premsa.
Quan a l’informe del CETIS, poden demanar una còpia compulsada, perquè recorda que va dir que 
introduir-lo a l’acta era molt extens perquè va acompanyat d’annexes de documentació, i se’ls hi 
facilitarà.

En relació a la observació realitzada per la Sra Costa, verificada la gravació de la sessió, per part 
d’aquesta Secretaria s’informa que no procedeix introduir les rectificacions sol·licitades al plasmar 
l’acta les intervencions realitzades per la Sra. Alcaldessa de forma correcte.

En relació a la observació del Sr. Sánchez, s’informa que no consta plasmada l’acta la intervenció 
que va realitzar la Sra. Alcaldessa, pel que es corregeix l’acta afegint a la pàgina 5 després de la 
última intervenció del Sr. Daura la següent intervenció:

 
Sra.  Sánchez-Jáuregui: Contestarà  al  Sr.  Sánchez  per  al·lusions.  Duen  tres  mesos  intentant 
arreglar la seva mala gestió que no vol qualificar fins que tingui l’informe  d’auditories que es faran. 
Els  únics que han demanat coses a empreses privades per sobre de l’interés  general  han set 
vostès i es provarà. Aquest equip de govern mira l’interés general per sobre de tot, i ara mateix 
l’interés general demana un crematori, ja que ara no estan en condicions de gastar més. Quan hi 
hagi sous es farà el tanatori. Demana al Sr. Sánchez que parli amb rigor. 

Per unanimitat s’acorda l’aprovació de l’Acta núm. 13/11, ordinària de data 29 de setembre, amb les 
anteriors rectificacions

2n. Prorroga contracte a l’empresa concessionària del servei de recollida de residus urbans, 
transport i neteja diària del municipi d’Eivissa:

Donat compte de la proposta d’acord de la Regidoria de Medi Ambient, del tenor literal següent:

“PROPOSTA D’ACORD
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Atès l'expediente de contractació 19/1994, “Adjudicación directa de la contratación de los servicios  
de recogida de residuos sólidos urbanos, su transporte a vertedero y limpieza viaria del municipio  
de Eivissa”, modificat en diverses ocasions i que va ser objecte de pròrroga en virtut de l'expedient 
40/2001 (“Pròrroga del servei de neteja viaria i recollida selectiva del T.M. D'Eivissa” ) fins a l'1 de 
novembre de 2011. 

Vist l'expedient de contractació 13/11 (“Serveis de neteja de l'espai públic i recollida de residus  
municipals”)   aprovat per Acord plenari  de 18 de maig de 2011, la tramitació del qual es troba 
actualment suspesa per Decret de 17 de juny de 2011 de conformitat amb l'article 188.3 de la Llei 
20/2006, municipal i de règim local de les Illes Balears (suspensió publicada en el BOIB  núm. 93, 
de 23-06-2011).

Atesa  la  consideració  de  servei  públic  de  prestació  obligatòria  que  té  el  servei  de  neteja  de 
conformitat amb l'article 26.a)  de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local (LBRL) 

Vist l'article 4 del plec de clàusules administratives particulars de l'expedient inicial, segons el qual:

“2.  Quedará  prorrogada,  la  presente  concesión,  en  los  términos  que  se establecen  en la 
legislación vigente por disposición del Ayuntamiento, en virtud del principio de continuidad en  
la prestación de servicios públicos de carácter permanente, hasta el momento en que el nuevo 
concesionario se haga cargo de la prestación de los servicios.
Esta prórroga es de acatación obligatoria para el concesionario, sin que en ningún caso pueda  
exceder  de  seis  meses,  según  se  establece  en  el  artículo  59.2  del  Reglamento  de 
Contratación de las Corporaciones Locales”. 

Mitjançant la present, i de conformitat amb l'anterior, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció 
del següent ACORD

PRIMER. Comunicar a l'actual concessionària, l'empresa CESPA INGENIERIA URBANA SA que, a 
partir de l'1 de novembre de 2011 continuarà amb la prestació del servei de recollida de residus 
urbans, transport i i neteja viària del municipi d'Eivissa en règim de pròrroga forçosa, per un termini 
màxim de sis mesos, fins que la gestió del servei no sigui assumida per l'adjudicatari de la nova 
concessió. 

En aquest sentit, l'Ajuntament haurà de comunicar a la concessionària amb l'antelació suficient, la 
data en què es formalitzarà el nou contracte als efectes de fixar la finalització de la concessió vigent 
i l'inici de la nova.”.

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Urbanisme, Obres, Medi Ambient i Serveis 
Municipals.

Intervencions:

Sra. Sánchez-Jáuregui: Vol posar de manifest que com l’adjudicació del nou contracte no es podrà 
fer abans de l’any 2012, s’ha inclòs a l’expedient, per si ho volen mirar, la retenció de crèdit per a la 
pròrroga.

Sr. Ruiz: No votaran en contra. Aquesta pròrroga que s’aprova és d’un plec que està caduc. Hi 
havia ja un plec molt desenvolupat, que l’havia fet una empresa especialitzada en auditories en 
neteges de ciutats, i que els tècnics de la casa havien estat molts mesos treballant-hi. 
A la Comissió d’Urbanisme el Sr. Mayans va dir que l’ha llegit, l’ha estudiat i ha dit que es facin 
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rectificacions importants. Els agradaria saber un poc més d’aquestes rectificacions o aportacions 
que ha fet a aquest plec.
La pròrroga és de 6 mesos, i el Sr. Mayans va afirmar que no serien necessaris aquests sis mesos. 
Es pregunta si serà així i si aquests sis mesos seran suficients.
Va dir que s’estaven resolvent al·legacions d’empreses, i que per això s’havia parat el plec. Quines 
al·legacions i de quines empreses s’estaven resolvent?

Sr.  Ferrer: Vol  que quedi  clar,  i  que quedi  reflectit  en acta,  que la  duració  màxima d’aquesta 
pròrroga forçosa serà de 6 mesos.
Quin tipus d’al·legacions s’han presentat? Qui les ha presentat?

Sr. Villalonga: És important que a la nova contracta de neteja, s’incideixi en que s’ha de canviar la 
mentalitat de la població  perquè s’embruti menys en comptes de netejar més.

Sr. Mayans: És obvi que l’actual contracta ha quedat desfasada i que per una licitació a deu anys 
vista el nou equip de govern ha volgut revisar un plec que no ha estat encarregat per nosaltres. Hi 
ha  argument  suficients  per  modificar  determinades  coses,  introduint  actuacions  no  previstes, 
sempre  basant-se  en  la  millora  i  en  tot  allò  que  els  ciutadans  requereixen  i  que  no  estaven 
contemplades en aquest plec, per tant mantindran el plec però amb modificacions, com és el tema 
dels embornals, pintades, etc.

Per  últim  vol  recordar  novament,  que  es  va  tenir  que  parar  el  procés  perquè  hi  havia  unes 
al·legacions i preguntes que contestar d’ empreses que volen concursar, però les al·legacions a les 
que es referia eren unes del Partit  Popular,  que en aquell moment estava a l’oposició i que no 
saben perquè es van guardar en un calaix i no havien arribat als tècnics perquè es contestessin. 
Ara que han guanyat les eleccions han aparegut aquestes al·legacions, i s’han de contestar.
Tenen sis mesos,  i potser que s’esgoti aquests termini o no. 

Sr. Ruiz: Agraeix la sinceritat del Sr. Mayans que reconeix que les úniques al·legacions que han 
aturat aquest procés són les del Partit Popular. Per la qual cosa si no fos per això, avui tindrien un 
nou servei de neteja per a la ciutat. El plec està supervisat i molt treballat pels tècnics.
Al Diari d’Eivissa de data 14 de setembre de 2011,l’Alcaldessa diu que s’estava redactant un nou 
plec. Que estan fent? S’estan fent modificacions al que ja existia,  tal com va dir  a la Comissió 
d’Urbanisme, o estan redactant un nou plec?
A la Comissió d’Urbanisme, el Sr. Mayans va dir que CESPA proposava i assessorava en relació la 
mancances d’aquest plec i això és inaudit.

Sr. Ferrer: En relació als dubtes de l’empresa, el plec preveis que s’havia de fer una reunió amb les 
empreses i no es va fer. No s’ha continuat per les al·legacions del Partit Popular.

Sr. Mayans: Estan treballant els tècnics amb el plec i reconeixen que hi ha mancances. Si hi poden 
incloure algunes coses pot ser molt millor per als ciutadans del municipi. També seria bò que els 
ciutadans participin amb els plecs. 
L’únic que va dir a la Comissió d’Urbanisme va ser que amb el Gerent de l’empresa, amb el qual es 
reuneix molt  sovint ja que és l’actual concessionària,  analitzen les mancances i problemes i l’hi 
comunica,  però en cap moment dona la seva opinió sobre el  plec, doncs per això ja hi  ha els 
tècnics. 

Sotmès l’assumpte  a  votació  és  aprovat  amb els  vots  a  favor  de  les  Sres.  Sánchez-Jáuregui, 
Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid,  Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, Larroda, Ferrer i 
Villalonga, i l’abstenció de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz i 
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Molina.

S’absenta la Sra. Mar Sánchez.

3r.Propostes aprovació relacions de factures:

3.1.- Donat compte de la proposta d’acord del tenor literal següent:

“PROPOSTA D’ACORD

Donat compte de les factures que es detallen a continuació, corresponents al Servei de Gestió del 
CIJAE durant  els  mesos de maig,  juny  i  juliol  de  2011,  i  que superen la  xifra  màxima per  a 
contractes menors.. 
Vist l’informe emès per la Tècnica de Joventut de data 7 d’octubre de 2011.
Vist l’informe emès per la Intervenció de Fons de data 10 d’octubre de 2011.
Atès que segons estableix la Base 49ª de les d’Execució del Pressupost per l’any 2011, l’òrgan 
competent per a la seva aprovació és el Ple de la Corporació.
Per tot  el  què s’ha exposat,  i  de conformitat amb la legislació vigent,  es proposa al  Ple de la 
Corporació l’aprovació de les següents factures:

NÚM. FTRA PROVEÏDOR MES IMPORT
11270210 INTRESS MAIG 10.084,58
11270280 INTRESS JUNY 10.084,58
11270314 INTRESS JULIOL 10.084,58

TOTAL 30.253,74

Eivissa,  11  d’octubre  de  2011.EL  TINENT D’ALCALDE DELEGAT  DEL’ÀREA ECONÒMICA I 
D’ADMÓ. MUNICIPAL, Sgt.: Juan Daura Escandell”.

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa Econòmica i d’Administració Municipal.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

3.2.- Donat compte de la proposta d’acord del tenor literal següent:

“PROPOSTA D’ACORD

Donat compte de les factures que es detallen a continuació, corresponents al Servei de control 
d’accés de vehicles a Dalt Vila durant els mesos de març a agost de 2011, i que superen la xifra 
màxima per a contractes menors.. 
Vist l’informe emès per l’Inspector en Cap de la Policia Local de data 11 d’octubre de 2011..
Vist l’informe emès per la Intervenció de Fons de data 11 d’octubre de 2011.
Atès que segons estableix la Base 49ª de les d’Execució del Pressupost per l’any 2011, l’òrgan 
competent per a la seva aprovació és el Ple de la Corporació.
Per tot  el  què s’ha exposat,  i  de conformitat amb la legislació vigent,  es proposa al  Ple de la 
Corporació l’aprovació de les següents factures:

NÚM. FTRA PROVEÏDOR MES IMPORT
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ATESE ATENCIÓN Y SERVICIOS SL
ATESE ATENCIÓN Y SERVICIOS SL
ATESE ATENCIÓN Y SERVICIOS SL
ATESE ATENCIÓN Y SERVICIOS SL
ATESE ATENCIÓN Y SERVICIOS SL
ATESE ATENCIÓN Y SERVICIOS SL
TOTAL

Eivissa,  12 d’octubre de 2011.EL TINENT D’ALCALDE DELEGAT DE L’ÀREA ECONÒMICA I 
D’ADMÓ. MUNICIPAL,Sgt.: Juan Daura Escandell”.

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa Econòmica i d’Administració Municipal.

Sotmès l’assumpte a votació es aprovat per unanimitat.

3.3.- Donat compte de la proposta d’acord del tenor literal següent:

“PROPOSTA D’ACORD

Donat compte de les factures que es detallen a continuació, corresponents al Servei d’assistència 
tècnica de la programació cultural a Can Ventosa durant els mesos de gener a juny de 2011, i que, 
en conjunt, superen la xifra màxima per a contractes menors.. 
Vist l’informe emès per la Tècnica de Cultura de data 10 d’octubre de 2011..
Vist l’informe emès per la Intervenció de Fons de data 13 d’octubre de 2011.
Atès que segons estableix la Base 49ª de les d’Execució del Pressupost per l’any 2011, l’òrgan 
competent per a la seva aprovació és el Ple de la Corporació.
Per tot  el  què s’ha exposat,  i  de conformitat  amb la  legislació  vigent,  es proposa al  Ple  de la 
Corporació l’aprovació de les següents factures:

NÚM. FTRA PROVEÏDOR MES IMPORT

A/2937 SONOIBIZA SL GENER 7.132,69
A/2954 SONOIBIZA SL FEBRER 11.203,89
A/2996 SONOIBIZA SL MARÇ 10.246,11
A/3026 SONOIBIZA SL ABRIL 6.157,32
A/3076 SONOIBIZA SL MAIG 5.325,85
A/3144 SONOIBIZA SL JUNY 4.547,35

TOTAL 44.613,21

Eivissa,  14  d’octubre  de  2011.EL  TINENT D’ALCALDE DELEGAT DE L’ÀREA ECONÒMICA I 
D’ADMÓ. MUNICIPAL,Sgt.: Juan Daura Escandell.”

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa Econòmica i d’Administració Municipal.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

4t. Propostes modificacions de crèdit:
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Intervencions:

Sr. Molina: Hi ha dos propostes de modificació de crèdit, una de subministrament de carburant, etc. 
i una altra relacionada amb unes obres a la piscina municipal, a la que hi havia una reserva de vot. 
L’altre es va votar a favor a la Comissió.

Sr. Daura: És correcte, i suposa que exerciran el seu dret de vot.

Sra. Costa: Quan al punt referit a la inversió en la piscina, si els pareix bé canviar l’ordre del punt, 
per quan torni la Sra. Sánchez per si té que intervenir.

S’acorda el tractament d’aquest punt per quan torni la Sra. Sánchez.

5è. Autorització a l’empresa municipal IMVISA per a la renovació d’una operació de crèdit a 
curt termini per import de 1.500.000€:

Donat compte de la proposta d’acord del Primer Tinent d’Alcalde delegat de l’Àrea Econòmica i 
d’Administració Municipal, del tenor literal següent:

“PROPOSTA D’ACORD

Vist l’escrit presentat per l’empresa municipal IMVISA en data 18 d’octubre de 2011, on es sol·licita 
autorització per a la renovació d’una operació de tresoreria per import de 1.500.000,00 € per cobrir 
necessitats temporals de tresoreria. 
Vist  també l’Informe favorable de fiscalització de la Intervenció emès en data 20 d’octubre de 
2011. 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
ACORD:
PRIMER.- Autoritzar a l’empresa municipal IMVISA a la renovació d’una operació de crèdit  a curt 
termini  per  import  de  1.500.000,00  €,  amb  les  condicions  establertes  en  l’acord  del  Consell 
d’Administració d’IMVISA de data 16 de juliol de 2010; així com la prestació d’aval solidari per part 
de l’Ajuntament d’Eivissa per a aquesta operació.
SEGON.- Que es notifiqui el present acord a l’empresa municipal Iniciatives Municipals de Vila 
S.A. Eivissa, 20 d’octubre de 2011.EL PRIMER TINENT D’ALCALDE DE L’ÀREA ECONÒMICA I 
D’ADMÓ.MUNICIPAL, Sgt.: Juan Daura Escandell”.

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa Econòmica i d’Administració Municipal.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

6è. Mocions amb proposta d’acord:

6.1.- Moció del Grup Municipal PSOE- PACTE amb proposta d’acord per instar al Govern de la 
Comunitat Autònoma a no rebaixar les partides pressupostàries consignades per Educació i Sanitat 
als pressupostos de l’any 2012.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

8



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 27 d’octubre de 2011

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA PER TAL DE DEMANAR AL 
GOVERN DE LES ILLES BALEARS QUE NO RETALLI LES PARTIDES D'EDUCACIÓ I 

SANITAT ALS PRESSUPOSTOS DE 2012

Ildefonso Molina Jiménez, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'ampar del que 
estableixen els articles 91.4 i 97.3 del Real Decret 2568/1986 que aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu debat i 
aprovació al proper ple ordinari la següent MOCIÓ:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A la  vista  de  les  notícies  de  les  que  tenim  coneixement  diàriament  a  través  dels  mitjans  de 
comunicació i que afecten a temes tan sensibles com la sanitat i l'educació.

Atenent  a  la  preocupació  que  tots  els  grups  polítics  han  manifestat  en  repetides  ocasions  pel 
benestar de la ciutadania, per l'educació com a instrument essencial per garantir un futur millor per 
a la joventut i millorar les perspectives del nostre país, de la nostra comunitat i de la nostra ciutat.

Responent a l'oportunitat que suposa que el debat de pressupostos de la CAIB es vagi a posposar 
fins al mes de novembre, i

Preocupats per mantenir els pilars principals de l'estat del benestar,

Plantejam la següent:

PROPOSTA D'ACORD

Instar al Govern de la Comunitat Autònoma a no rebaixar les partides pressupostàries consignades 
per educació i sanitat als pressupostos de l'any 2012. 

Sgt. Ildefonso Molina Jiménez,
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a 

l'Ajuntament d'Eivissa”

Intervencions:

Sr. Molina: Hi ha dos temes que els preocupa molt que són, el de sanitat amb l’augment de les 
llistes d’espera, i el tema de l’educació. Va sortir en premsa que els alumnes d’un Institut netejaven 
el patí durant uns dies perquè hi havia retalls en el pressupost de neteja, per no parlar de les no 
substitucions de baixes de professors de menys d’una durada determinada, o que als professors 
interins no se’ls hi paguin els mesos d’estiu.
Encara que no sigui competència de l’Ajuntament assumir les despeses de sanitat i educació, si 
que l’Ajuntament s’ha de preocupar per la salut i l’educació de les persones.
Estan parlant de dos temes que les Nacions Unides utilitzen com indicador per marcar quins països 
són més o menys avançats.
Creuen que en aquest moment en que la gent manifesta un cert allunyament a la classe política, 
s’han d’apropar a les preocupacions dels ciutadans, encara que sigui d’una manera testimonial com 
seria en aquest cas.
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Per això el seu grup planteja al Ple que insti al Govern Balear a prioritzar lo important, i que en els 
pressupostos de 2012 no faci retalls  en sanitat ni en educació.

Sra. Marí: El Grup Popular comparteix totalment la seva preocupació per l’educació i la sanitat. Fins 
no fa molt estava a l’oposició instant a l’anterior equip de govern que fes el mateix, però va tenir 
mala sort de no aconseguir-ho, perquè amb el govern Antich les inversions amb educació per al 
nostre municipi varen ser pràcticament nul·les.
Comparteixen la seva preocupació, però no recolzaran la moció perquè el pressupostos s’estan 
tancant, i les partides deuen estar tancades, i a més tenen la total confiança que tot això ja està 
recollit.
Està  segura  que  les  partides  pressupostàries  en sanitat  i  educació,  seran  les  necessàries  per 
garantir les prestacions i inversions que necessiten.
Ara ja tenen el compromís públic del Conseller d’Educació de que en els pressupostos per al 2012 
tenen garantit fer el nou col·legi d’Es Pratet, que suposarà eliminar el barracons, i que per a aquest 
any s’havien habilitat partides per assumir l’increment que suposa haver tengut que modificar el 
projecte del col·legi Sa Bodega. També està garantit el reforç estructural del col·legi Can Misses. 
Tot això ho han fet en menys de 100 dies i el govern Antich en 4 anys no ho va fer. 
Instar  a  qui  ja  fa  bé el  seu  treball,  i  que ha demostrat  una sensibilitat  a  la  qual  no  els  tenia 
acostumats el govern del Sr. Antich, li pareixeria fora de lloc.
Quan a sanitat, li consta que la Consellera Sra. Castro també ha garantit el mateix, és a dir que no 
es reduirà cap prestació que sigui necessària. Per tant creuen que no és necessari recolzar aquesta 
moció.

Sr. Molina: En l’exposició que ha fet la Sra. Marí, se li ha oblidat que l’Hospital de can Misses es va 
començar gracies a la feina de l’anterior equip de govern.
Sobre  la  sensibilitat,  l’hi  preocupa  que  vulguin  fer  el  mateix  que  a  Catalunya.  Es  innecessari 
recordar el problemes que tenen a Catalunya amb els docents i els sanitaris. Que el Sr. Bauzá 
utilitzi com a referent al Sr. Mas els preocupa.
La valoració sobre la sensibilitat la podran fer dins de quatre anys, i si han fet tot el que diuen i els 
correspon fer, no tindrà cap problema en felicitar-los, perquè serà bo per als ciutadans.
Dubte que els pressupostos siguin sensibles amb els dos col·lectius, educació i sanitat. Allà és on 
es veurà si creuen en l’estat del benestar o no. 

S’absenta el Sr. Costa.

Sra. Marí: El Sr. Bauzá ja va dir públicament que no es retallaria el salari dels docents, això està 
garantit.
El Sr. Bauzá en cap moment utilitza de referent al Sr. Mas.
És veritat que es varen començar les obres de l’Hospital però es referia a les infraestructures en 
educació. Està convençuda que serà una realitat aquests nous col·legis per al nostre municipi. Per 
tant segurament estan tancats els pressupostos, però esta segura que tots s’alegraran quan vegin 
que realment es garanteixen totes aquestes prestacions.
Quan als alumnes que estaven netejant  el pati  d’un institut,  creu que està bé que aprenguin a 
respectar l’entorn i a tenir-ho en condicions, però creu que no seria necessari, perquè li consta que 
estan garantits els serveis indispensables perquè això sigui així. 

Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb els vots en contra de les Sres. Sánchez-Jáuregui, 
Sansano, Marí, Valladolid, Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats i Larroda, a favor de les Sres. 
Costa,  Boned,  Martínez,  García,  i  Srs.  Sánchez,  Ruiz,  Molina  i  Ferrer,  i  l’abstenció  del  Sr. 
Villalonga.
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6.2.-  Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE amb proposta d’acord per a la creació d’un centre 
integral de promoció de l’autonomia i atenció a la dependència.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA PER A LA CREACIÓ D'UN 
CENTRE INTEGRAL DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

Enrique Sánchez Navarrete, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'ampar del que 
estableixen els articles 91.4 i 97.3 del Real Decret 2568/1986 que aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu debat i 
aprovació al proper ple ordinari la següent MOCIÓ:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'Esplai de Can Ventosa és el centre de majors i el club d'àmbit municipal amb major número de 
socis i usuaris del nostre municipi i de la nostra illa. El número d'activitats que programa i l'alt grau 
de participació  i  activitat  dels  seus membres,  ha fet  petit  l'espai  que venen utilitzant  al  Centre 
Cultural de Can Ventosa.

L'Esplai ha de ser el referent de l'atenció i el reconeixement de tota la ciutadania a la gent gran del 
nostre municipi, ha de seguir creixent en activitats i serveis, en qualitat i afecte institucional, social i 
personal i  s'ha de dotar d'espais  i  sales suficients,  espaioses i amb els corresponents recursos 
materials i humans.

L'entrada en vigor de la  Llei  de Dependència ha suposat  un gran avanç social  per als nostres 
majors i dependents. El quart pilar de l'Estat del Benestar ha suposat que tots els ciutadans tinguin 
accés, de manera directa o indirecta, a un nou servei públic d'atenció a qui més ho necessita i una 
vegada  més són els  ajuntaments  els  que  col·laboren  prestant  el  servei  més  proper  i  l'atenció 
directa.

El  servei  d'atenció domiciliària  de l'Ajuntament d'Eivissa és un referent  insular  de l'atenció a la 
ciutadania  en  situació  de  predependència,  a  la  ciutadania  que,  malauradament,  es  ve 
impossibilitada per desenvolupar una vida normalitzada i autònoma i que no té una xarxa social de 
recolzament que li permeti afrontar els problemes del dia a dia amb dignitat. L'Ajuntament i els seus 
professionals  dedicats  a  l'atenció  domiciliària  són  el  referent  d'ajuda  per  pal·liar  aquestes 
necessitats.

És  necessari  que  l'Ajuntament  d'Eivissa  es  doti  d'unes  instal·lacions  properes,  modernes  i 
adequades, d'un personal suficient, format i motivat per atendre als nostres majors, discapacitats, 
predepenents i als familiars que els cuiden.

Per tot això, el grup municipal PSOE-PACTE per Eivissa planteja la següent:

PROPOSTA D'ACORD

L'Ajuntament d'Eivissa es compromet a construir durant la present legislatura un centre integral de 
promoció  de  l'autonomia  i  atenció  a  la  dependència  que  inclogui,  entre  d'altres,  els  següents 
serveis:
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− Club Esplai de Can Ventosa.
− Unitat de promoció de l'autonomia i atenció a la dependència.
− Servei d'atenció domiciliària.
− Programa 'Majors a ca seva'.
− Servei de préstec d'ajudes tècniques.
− Nou servei de menjador.

Eivissa, 21 d'octubre de 2011

Sgt. Enrique Sánchez Navarrete,
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a 

l'Ajuntament d'Eivissa”

Intervencions:

Sr. Sánchez: Aquesta moció sorgeix del programa electoral que PSOE-Pacte presentava per a les 
eleccions municipals, que a la vegada es recollia d’una avaluació de necessitats efectuada durant 
els darrers quatre anys, en el col·lectiu de majors de la ciutat. El club de majors de l’Esplai de Can 
Ventosa, és el club d’àmbit municipal amb major nombre de socis i usuaris del municipi. Té més de 
mil socis, i molts usuaris d’altres clubs. El nombre d’activitats i l’alt grau de participació dels seus 
socis, han fet petit l’espai que venen utilitzant en el Centre Cultural de Can Ventosa, i a dia d’avui és 
impossible iniciar noves activitats per part de la junta directiva, l’Ajuntament, d’obres socials de les 
caixes d’estalvi, o de fundacions que vulguin treballar amb aquest col·lectiu.
A més l’entrada en vigor de la llei  de la dependència, ha suposat un gran avanç social per als 
nostres majors, i ha suposat que tots el ciutadans tinguin accés, de manera directa o indirecta a un 
nou servei públic, i ara és l’Ajuntament el que està col·laborant prestant aquest servei de proximitat. 
És  necessari,  un  centre  d’atenció  municipal  que  sigui  còmode,  suficient  en  espai,  en  mitjans 
personals i materials, per atendre a aquests més de mil ciutadans a l’any, que està atenent l’àrea de 
dependència.
El servei d’atenció domiciliària que té l’Ajuntament d’Eivissa, és un referent a nivell insular, per a 
l’atenció als ciutadans en situació de predependència. Professionals d’aquest servei no tenen un 
lloc adequat  on coordinar,  i  tenir  una base d’activitat  laboral,  i   més si  com s’anuncia,  el  Partit 
Popular deixarà de fer ús del local del Casal de Dones, que és on avui tenen ubicació aquests 
professionals.
La construcció del centre integral de promoció de l’autonomia i atenció a la dependència, inclouria 
els següents serveis: l’Esplai de Can Ventosa; la unitat de promoció a la autonomia i atenció a la 
dependència, que es va crear la legislatura anterior; el servei d’atenció domiciliària; el programa 
“majors  a  casa”,  que  també  es  va  crear  la  legislatura  anterior;  el  servei  de  préstec  d’ajudes 
tècniques,  i  podria  incloure  entre  altres  serveis,  d’una  manera  progressiva,  un  nou  servei  de 
menjador, amb dietes específiques per a majors, activitats i programes de promoció de l’autonomia i 
prevenció de la dependència, alguns dels quals ja s’estan executant per part d’obres socials, com 
La Caixa. Podrien executar-se activitats i programes esportius per a majors, com es varen posar en 
marxa en la legislatura anterior, un servei de dutxa i bugaderia assistida per a majors, i  molts altres 
serveis.
Els avantatges immediats que tindria la posada en marxa d’aquest centre, a més de la millora i dels 
serveis al ciutadans, es guanyaria un espai per completar els serveis culturals de Can Ventosa. A 
més es guanyaria espai a la unitat de treball social de l’Eixample, per tornar a ubicar allí la unitat de 
direcció i gestió administrativa, i per tant millorar la qualitat del servei als ciutadans en aquesta àrea.
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Tenint en compte les dificultats econòmiques per les quals s’està travessant, es podria proposar un 
pla.  Durant  l’any  2012 la  preparació,  per  part  dels  serveis  tècnics  de l’Ajuntament,  de  tots  els 
projectes necessaris, així com la realització de les mesures administratives necessàries prèvies per 
a  la  construcció,  i  a  l’any  2013,  utilitzar  la  dotació  pressupostària  de  les  inversions  Pios,  per 
construir aquest centre, i en cas necessari complementar-lo.

Sra. Valladolid: Està molt sensibilitzada amb el tema de la moció, pel fet que afecta als nostres 
majors. Comparteix amb el Sr. Sánchez tots i cadascun dels punts de la moció, però com bé sap en 
aquests moments l’Ajuntament no disposa de mitjans materials ni econòmics per poder efectuar 
una obra d’aquesta envergadura. Ja li agradaria poder satisfer totes les necessitats dels majors del 
municipi. Li sap greu no poder disposar de cap partida pressupostària per dur a terme aquesta obra, 
que sense cap dubte saben que es molt beneficiosa per cadascun dels nostres jubilats. Prenen nota 
de la seva proposta, i espera que si no pot ser l’any que ve, almenys durant aquesta legislatura, 
trobin una manera de poder dur a terme aquest projecte que els hi proposen.

Es reincorporen al Ple la Sra. Sánchez i el Sr. Costa.

Sr. Sánchez: Si comparteix els punts de la moció, i després diu que no hi ha sous, però que durant 
la legislatura sí que podrà trobar els mitjans econòmics, és que no ha escoltat la seua intervenció, 
perquè justament és això el que ha demanat, i ha donat una possible idea d’on treure els recursos 
econòmics, que és a través de les inversions de PIOS.
Entén que sí que estan d’acord, i acceptant que al llarg de la legislatura l’equip de govern treurà els 
recursos econòmics, la moció serà aprovada.
En el programa electoral del Partit Popular, recullen la creació d’un centre de dia per a persones 
dependents,  i  la  millora  de l’assistència.  Quin  sentit  té  crear  centres  que  no són  competència 
municipal? El que fa l’Ajuntament és gestionar les peticions, però el servei el presta el Consell. 
Podrien modificar la idea que té l’equip de govern, cap a aquest centre que sí que és competència 
municipal. 
Ja ha donat una idea, i entén que seria bò utilitzar el PIOS per fer un centre que donarà atenció a 
més de mil persones en dependència, als majors de l’Esplai de Can Ventosa, a més de millorar la 
qualitat assistencial. Treguin els recursos d’on vulguin. Entén que aprovaran la moció i que al llarg 
de la legislatura aquest centre es construirà.

Sra. Valladolid: Tal com estan les arques d’aquest Ajuntament, no hauria de fer demagògia amb 
aquest tema.
No estan aquí per fer promeses que no puguin complir. Estan per donar solucions a cadascun dels 
problemes que tenen els ciutadans, però no sap com vol que facin una obra de tal envergadura si 
els han deixat en bancarrota.
Perquè no l’han fet amb els dotze anys que han estat en el govern?
Compliran amb el seu programa electoral, i durant la legislatura miraran la manera de fer-ho, però si 
no pot ser aquest centre amb les condicions que els estan proposant, buscaran una alternativa per 
poder cobrir tots aquests serveis.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Tal i com està plantejada la moció no es pot aprovar, perquè no es poden 
comprometre amb una cosa que no saben si podran complir. Si es redactés d’una altra manera, tal 
vegada es podria acceptar la moció.
Si  es   proposa una alternativa  que sigui  factible  a  l’execució  del  centre,  atenent  a  la  situació 
econòmica, es podria votar a favor la moció.
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Sr. Sánchez: Proposa que l’acord sigui la creació d’una comissió, a la qual hi estiguin tots els grups 
polítics. Però si li agradaria que d’aquí sortir un acord d’un termini per crear aquesta comissió, i un 
termini per fer aquest estudi. També ho podria tractar el Consell d’Acció social.

Sra. Sánchez-Jáuregui: La nova redacció quedaria de la següent forma:

Convocar el Consell  d’Acció Social per a la primera quinzena de desembre, per a l’estudi de la 
construcció d’un centre integral de promoció de l’autonomia i atenció a la dependència.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat, amb la modificació realitzada.

6.3.-  Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE amb proposta d’acord per a l’obertura al públic del 
Baluard de Santa Tecla.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA PER A L'OBERTURA 
AL PÚBLIC DEL BALUARD DE SANTA TECLA

Marc Costa Tur, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'ampar del que estableixen 
els  articles  91.4  i  97.3  del  Real  Decret  2568/1986  que  aprova  el  Reglament  d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu debat i aprovació al proper 
ple ordinari la següent MOCIÓ:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Donat que estan a punt de concloure les obres de rehabilitació dels baluards de Sant Bernat i Santa 
Tecla, que tenen el suport del Ministeri de Foment a través de l'1 per cent cultural.
Donat que aquestes obres milloraran notablement l'estat de conservació dels dos baluards, així com 
els problemes d'humitat que venia patint el Museu Arqueològic. 
Donat que el baluard de Santa Tecla és l'únic baluard que, actualment, no es pot visitar pel públic 
general,  ja que té un accés tancat que no permet gaudir d'aquest  espai ni de les seves vistes 
privilegiades.

El grup municipal PSOE-PACTE per Eivissa planteja la següent:

PROPOSTA D'ACORD

Aprofitar la finalització de les obres de millora dels baluards de Sant Bernat i Santa Tecla per deixar 
obert al públic l'espai del baluard de Santa Tecla, de tal manera que la ciutadania i els visitants 
puguin accedir a aquest espai sense cap impediment.

Sgt. Marc Costa Tur,
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a 

l'Ajuntament d'Eivissa”

Intervencions:

Sr. Costa: Aquests darrers anys, afortunadament han pogut assistir a la remodelació i restauració 
de gairebé tots els baluards que conformen les nostres murades, i hi ha hagut també intervencions 
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en els accessos al recinte murallat. Ja s’estan acabant les obres de Sant Bernat i Santa Tecla, i el 
que proposen, a l’igual que en els altres baluards, és que el de Santa Tecla s’obri al públic perquè 
el públic pugui gaudir de les vistes i de les obres de remodelació que s’ha portat a terme.

Sra.  Sansano: Efectivament,  en els  darrers anys  han assistit  a  una restauració,  remodelació  i 
dinamització de tot el recinte murallat. S’han fet obres que avui dia es poden gaudir, i dinamitzar 
amb actuacions socioculturals. Un exemple és el Baluard de Sant Pere, que aquest estiu l’han estat 
utilitzant una mitja de 3 i 4 dies setmanals
Quan a la moció, estan d’acord en què s’obri el Baluard de Santa Tecla, però  s’han de solucionar 
uns possibles problemes de neteja i seguretat a la nit.

Hi ha el tema de que fins ara estava tancat i el Museu permetia l’entrada, previ pagament del tiquet. 
Creuen que és una situació insòlita, perquè les murades són d’utilitat pública i no es poden cedir i 
un tercer no pot cobrar aquest tiquet.
És partidària d’aprovar i recolzar aquesta moció, si afegeixen el següent parraf: “ sense perjudici de 
resoldre els tràmits oportuns amb el Ministeri, i possibles problemes de seguretat i neteja “.

Sr. Costa: No s’extendrà més, ja ho ha explicat abans. Vol recordar que ja que tenen el far que 
il·lumina tota la restauració del recinte murallat,  demana que segueixin treballant en base al pla 
director de murades. Si tenen que fer alguna modificació a aquest pla, demana que també la pactin 
en la Comissió del PEPRI.
Accepten la incorporació dels aspectes que ha comentat la Sra. Sansano.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat, afegint-se a la moció el següent parraf: . 

“ Sense perjudici de que es resolguin els tràmits oportuns amb el Ministeri i els possibles problemes 
de seguretat i neteja que es puguin produir “.

6.4.-  Moció del Grup Municipal Nova Alternativa amb proposta d’acord sobre els deutes pendents 
d’Entitats Públiques per aquest Municipi.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“D. Antonio Villalonga Juan,
portavoz del Grupo Municipal de Nova Alternativa de Eivissa,

quiere hacer llegar a Vd. la siguiente MOCIÓN para ser incluida en el Orden del Día,
debatida y votada, en el Pleno del próximo 27 de octubre de 2011.

Moción de propuesta de acuerdo sobre las deudas pendientes de entidades
Públicas para este municipio.

Dada la situación económica de crisis en general, y en nuestro municipio en particular,

PROPONEMOS:

Que se solicite al Gobierno de España, al Govern Balear y al Consell Insular, efectuar con la 
mayor  brevedad  posible,  los  pagos  que  correspondan  a  empresarios  y  profesionales  de  este 
municipio, así como a esta entidad.

Eivissa, a 24 de octubre de 2011
Fdo. Antonio Villalonga Juan.”
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Intervencions:

Sr. Villalonga: En el passat Ple el Sr. Molina del Grup Municipal PSOE-Pacte, va formular una 
proposta, que en aquell moment des del Grup Municipal Nova Alternativa varen dir que la podien 
recolzar si  la modificaven, i no la modificaren.
Això va donar peu a que el Grup Municipal Nova Alternativa presentés una moció, relativa a que 
l’Ajuntament sol·liciti a aquestes entitats, que es paguin els deutes que tenen amb els empresaris, i 
també amb l’Ajuntament.  És una moció genèrica,  perquè no dirigida  a cap entitat  concreta.  És 
important  que  hi  hagi  una  preocupació  per  part  de  l’Ajuntament  en  relació  als  empresaris  i 
professionals.

Sr.  Molina: Creuen  que  encara  que  no  té  res  a  veure  amb  l’estat  de  benestar,  que  les 
administracions paguin les factures que deuen és el que toca i  recolzaran la moció.

Sr. Daura: En el darrer ple ja varen manifestar que entenen que el  govern balear està fent un 
esforç.
Li vol dir que han rebut una comunicació oficial de que en comptes del 25%, pagaran el 50% abans 
de final d’any, i la resta intentaran que sigui en el primer trimestre.
No recolzaran la moció per coherència en relació al que van manifestar en el Ple anterior.

Sr. Villalonga: El 50% va referit al que es deu a l’Ajuntament, i la moció va encaminada també a 
que l’Ajuntament, sol·liciti a l’Estat, al Consell i al Govern, la celeritat dels pagaments als empresaris 
i professionals.

Sr.  Daura: L’Ajuntament  pot  garantir  el  que pot  pagar,  i  de  fet  s’estan posant  al  dia  amb els 
proveïdors  d’Eivissa.  Estan  ja  pagant  factures  del  mes  de  juny.  El  que  deuen  les  altres 
administracions als proveïdors i clients, no ho sap.

Sr. Villalonga: Demana si es pot modificar la moció.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Creu que el Govern Balear ja esta pagant i el Consell també. Per ara creu 
que l’únic que no està afrontant els seus deutes és el Govern Central, en aquest sentit es podria 
instar a les administracions que no estiguin pagant.

Sr.  Molina: Encara  no ha començat  la  campanya.  Li  pareix  bé  que  la  Sra.  Sánchez-Jáuregui 
defensi les administracions on governa el seu partit, però tant el sentit, com el text de la moció parla 
d’Administracions en general. Aprofita per dir que s’alegra molt que s’estiguin pagant factures del 
mes de juny,  la  qual  cosa implica que l’Ajuntament  no està en bancarrota,  com s’ha dit  fa  un 
moment.

Sr. Daura: En una pregunta que li contestarà després, ja li dirà la situació exacta.

Sr.  Villalonga: La  moció  és genèrica,  en la  qual  l’Ajuntament  com a entitat,  insta a  aquestes 
institucions que abonin el que deuen. No li pareix correcte discriminar segons qui governi a cada 
administració.

Sra. Sánchez-Jáuregui: No ha fet cap discriminació, per qui governa o no. Ha dit el que ha dit en 
base a dades objectives que s’estan sortint en el mitjans de comunicació.

Sr.  Molina: Demana  que  se  centrin  en  la  moció.  Els  empresaris  d’aquí  volen  cobrar  de 
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l’Ajuntament, del Consell i del Govern Balear.

Sr. Villalonga: Manté la moció, ja que és amb sentit genèric, sense entrar en colors polítics ni si 
estan fent més o menys esforç.

Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb els vots en contra de les Sres. Sánchez-Jáuregui, 
Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid, Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats i Larroda, i a favor 
de  les  Sres.  Costa,  Boned,  Martínez,  García,  i  Srs.  Costa,  Sánchez,  Ruiz,  Molina,  Ferrer  i 
Villalonga.

6.5.-Moció del Grup Municipal Nova Alternativa amb proposta d’acord per a la unificació de criteris a 
zones d’oci nocturn.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“D. Antonio Villalonga Juan,
portavoz del Grupo Municipal de Nova Alternativa de Eivissa,

quiere hacer llegar a Vd. la siguiente MOCIÓN para ser incluida en el Orden del Día,
debatida y votada, en el Pleno del próximo 27 de octubre de 2011.

Moción de propuesta de acuerdo para la unificación de criterios en zonas de ocio nocturno.

Dadas  las  diferentes  normativas  de  los  distintos  municipios  de  esta  isla,  así  como  la 
implantación de ellas, en lo relativo al ocio nocturno:

PROPONEMOS:

Que se inste al Consell Insular la creación y/o fomento de una Mesa dedicada al ocio nocturno, 
con la finalidad de unificar las diferentes ordenanzas y su aplicación en los distintos municipios de 
la isla.

Eivissa, a 24 de octubre de 2011
Fdo. Antonio Villalonga Juan.”

Intervencions:

Sr. Villalonga: A l’illa d’Eivissa hi ha varies zones d’oci nocturn, com són la Platja d’en Bossa, 
zones de Sant Antoni, el Port d’Eivissa, i algunes zones a Sant Josep. El comerciants del nostre 
municipi senten que hi ha un gran perjudici comparatiu, ja que les normatives no són iguals per a 
tots el àmbits de zones turístiques i oci nocturn a l’illa.
Aquesta  moció  va  encaminada  a  que s’insti  al  Consell  Insular,  com a òrgan intermunicipal,  la 
creació  o  foment  d’una Mesa per  aquest  tema,  amb la  finalitat  d’unificar  els  criteris,  i  sobretot 
perque es compleixin aquests.

Sra. Boned: Aquest és un tema que ja es va iniciar la passada legislatura en el Consell d’Alcaldes, i 
ara pareix que s’ha tornat a reprendre la intenció d’unificar unes decisions conjuntes que afecten al 
nostre municipi. Qui millor que els màxims representants, per decidir aquests assumptes, que van 
més enllà de problemàtiques locals. Ja hi a una Mesa de Turisme i el Consell d’Alcaldes, per tant 
pensen que es tindrien que unificar criteris. El correcte seria que es traslladés al Consell d’Alcaldes, 
tal  com  ja  va  fer  la  Sra.  Alcaldessa  amb  la  problemàtica  de  la  venda  ambulant.  Per  tant 
s’abstindran.
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Sr. Ferrer: L’anterior legislatura el Consell tutelava una taula, on es va portar a terme una unificació 
de criteris que es va veure amb el tema dels afters i dels horaris, i que va ser molt favorable per als 
nostres ciutadans. Es va arribar a un acord de continuïtat, que aquest estiu no s’ha seguit. Espera 
que continuï.

Sr. Rodrigo: El seu grup s’oposa a l’aprovació d’aquesta moció, fent seus els criteri de la Sra. 
Boned, perquè entenen que és innecessari.  Ja existeixen una sèrie de Meses,  inclosa la Mesa 
d’Alcaldes. L’àmbit de l’oci nocturn afecta a moltes de les responsabilitats d’algunes regidories, i 
periòdicament ja estan mantenint reunions amb consellers i regidors d’altres ajuntaments.
La idea és unificar criteris quan a turisme a l’illa, i sortir de territorialitats. Però per altra banda, no 
poden oblidar que el nostre Ajuntament té competències només sobre el que passa en el municipi. 
Sense perjudici de que els nostres empresaris, intentin fer pressió en els llocs que correspongui, 
perquè es vegin els seus interessos el menys perjudicats possible.
Com que ja existeixen llocs apropiats que a aquests debats, no creuen necessari instar al Consell 
perquè se’n creï cap.

Sr. Villalonga: Demana que en aquests llocs que diuen que ja existeixen, instin a que facin que 
s’apliquin les normatives a tots els municipis.
Demana que durant aquest hivern aquest for funcioni, i això és al que insten.
Proposa una unificació i que es compleixin les ordenances.

Sr. Rodrigo: No totes les unificacions tant generalistes són bones, ateses les característiques de 
cada municipi. S’ha d’estudiar cada cas. S’ha de fer complir la legalitat, però aquest Ajuntament no 
es pot immiscir-se en territoris que no són nostres. Per això no admeten la moció.

Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb els vots en contra de les Sres. Sánchez-Jáuregui, 
Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid, Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats i Larroda, l’abstenció 
de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García, i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina i Ferrer, i a favor 
del Sr. Villalonga.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Ara passaran a tractar el punt 4t. 

4t. Propostes modificacions de crèdit:

4.1.- Donat compte del expedient de modificació de crèdit dins del vigent pressupost del Patronat 
Municipal d’Esports, de suplements i/o crèdits extraordinaris i vista la proposta d’acord del tenor 
literal següent:

 “PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DINS DEL VIGENT PRESSUPOST ORDINARI 
QUE ES SOTMET A L’APROVACIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ – EXP. NÚM. 4/2011

PARTIDES AFECTADES PER LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

PARTIDA                                  DENOMINACIÓ IMPORT

340 22103 Subministrament carburant esports 23.000.00
340 223 Transports esports 8.000,00
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340 352 Interessos de demora esports 30.000,00
340 632 Inversió reposició edificis i instal. esportives 6.000,00

TOTAL 67.000,00

L’anterior import queda finançat de la següent manera:

- Per aplicació del Romanent de Tresoreria del Pressupost del 
Patronat Municipal d’Esports de l’exercici anterior per a despeses generals.....…67.000,00

TOTAL IGUAL A LES MODIFICACIONS.................................……….. …………67.000,00

Eivissa,  14  d’octubre  de  2011.EL  VICEPRESIDENT  DEL  PATRONATMUNICIPAL 
D’ESPORTS,Sgt.: Juan Mayans Cruz.” ; i vistos els informes emesos per la Intervenció de Fons que 
consten a l’expedient.

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa Econòmica i d’Administració Municipal.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

4.2.- Donat compte de l’expedient de modificació de crèdits dins del vigent pressupost ordinari, de 
suplements i/o crèdits extraordinaris, i vista la proposta d’acord del tenor literal següent:

“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DINS DEL VIGENT PRESSUPOST ORDINARI QUE 
ES SOTMET A L’APROVACIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ – EXP. NÚM. 10/2011
PARTIDES AFECTADES PER LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS

 PARTIDA                                  DENOMINACIÓ IMPORT

340 61901 INVERSIÓ REPOS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 250.000,00

TOTAL 250.000,00

L’anterior import queda finançat de la següent manera:

- Per aplicació del Romanent de Tresoreria del Pressupost Ordinari de l’exercici anterior
amb Finançament Afectat …………………………………………..250.000,00

TOTAL IGUAL A LES MODIFICACIONS......................…..     250.000,00

Eivissa, 14 d’octubre de 2011.EL PRIMER TINENT D’ALCALDE DELEGAT Sgt.: 
Juan Daura Escandell.”;  i  vistos els informes emesos per la Intervenció de Fons que consten a 
l’expedient.

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa Econòmica i d’Administració Municipal.

Intervencions:

Sr. Ruiz: Volen dir que no estan d’acord amb aquesta modificació, perquè no creuen en el projecte 
que s’està desenvolupant per reformar la piscina. La legislatura passada varen fer un projecte per 
valor de tres milions d’euros, un complex que inclou pistes de  paddle,  gimnàs, i piscina nova. Si 
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haguessin vist que la reforma de la piscina de can Misses es podia fer per dos-cents mil euros, 
evidentment,  no s’haurien gastat tres milions d’euros en fer una piscina nova. Per la qual cosa 
mostren els  seus dubtes,  ja  que la  piscina  té trenta anys  i  té deficiències  greus.  Han mirat  el 
projecte, creuen que té mancances i estan preocupats, i per això no poden donat el vot a favor.

Sr. Ferrer: Pensen el mateix. Aquests sous no seran suficients per arreglar la problemàtica que té 
aquest edifici, que té trenta anys. Té una situació difícil de solucionar, i  en la legislatura anterior ja 
es va fer un projecte que donava per solucionar  definitivament aquesta problemàtica.  Creu que 
s’hauria de seguir treballant en aquesta línia, i no utilitzar dos-cents cinquanta mil euros en una obra 
que tindrà que refer-se sense que passi de molt temps.

Sra.  Sánchez: Agraeixen  la  seua  preocupació  per  l’obra  que  faran.  És  una  obra  que  ha  set 
consensuada i valorada pels tècnics. Entenen que són els tècnics el que tenen que valorar el cost 
de la reforma, i del que és necessari reformar. Han cregut en el criteri dels tècnics, i per tant en la 
valoració econòmica d’aquesta reforma.

Sr.  Ruiz: No posen en dubte la  feina dels  tècnics.  Segueixen tenint  dubtes no només amb el 
projecte, que respecten perquè està fet pels tècnics, sinó també com es farà el manteniment. La 
piscina de can Misses té un cost elevat i la d’es Viver també.
Demanaria que miressin als seu voltant, per exemple Santa Eulària, que varen dir que en el seu 
municipi era impossible mantenir dos piscines a la vegada. Evidentment la població d’Eivissa és 
més grossa, però passarà a tenir  quatre piscines mantingudes únicament pel  sous públics.  Diu 
quatre comptant amb la de can Misses i es Viver que depenen de l’Ajuntament, i la des Raspallar 
que en té dos una coberta i  una exterior,  per  la  qual  cosa possiblement  tindrem els  mateixos 
problemes que té Santa Eulària. Creu que es poden estudiar altres alternatives. La piscina exterior 
des Raspallar està infrautilitzada, ja que  només es fa servir un mes a l’any. S’hauria d’optimitzar 
recursos, parlar  entre institucions,  i  buscar altes solucions que creu que no seran tan costoses 
econòmicament per a l’Ajuntament.

Sra. Sánchez: Els dubtes són seus. Amb el temps es veurà com va tot. No entén com el seu 
macroprojecte d’aigües sí que era viable i ara resulta que hi ha quatre piscines en el municipi i que 
és molt costós mantenir-les.
Segueix pensant que en el municipi d’Eivissa hi ha una gran carència de espais d’aigües. De fet, els 
clubs esportius tenen dificultats per poder entrenar amb una certa normalitat, i els usuaris també.
Pensa que no és la piscina ideal, però podrà donar serveis als usuaris d’Eivissa, que és el que 
realment vol donar l’equip de govern.

Sotmès l’assumpte  a  votació  és  aprovat  amb els  vots  a  favor  de  les  Sres.  Sánchez-Jáuregui, 
Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid, Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats i Larroda, l’abstenció 
de  les  Sres.  Costa,  Boned,  Martínez,  García,  i  Srs.  Costa,  Sánchez,  Ruiz,  Molina,  Ferrer,  i 
Villalonga.

7è. 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.

8è. Mocions sense proposta d’acord:
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8.1.- Moció del Grup Municipal  PSOE-PACTE de control  sobre el seguiment que està realitzant 
l’equip de Govern de les obres ja en marxa.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DE CONTROL DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA 
SOBRE LA REFORMA DEL PORT I LA FAÇANA MARÍTIMA

Lurdes Costa  Torres,  portaveu del  grup municipal  PSOE-Pacte  per  Eivissa,  a  l'ampar  del  que 
estableix L'article 22.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i 
per exercitar la funció de control i fiscalització dels òrgans de govern, presenta la següent MOCIÓ 
DE CONTROL:

Les obres de reforma i  ampliació del port  d'Eivissa són d'una gran importància per al  futur  del 
municipi. No tan sols per les implicacions econòmiques que tenen per a la ciutat i l'illa en general, 
sinó també per les repercussions sobre el model de ciutat que poden suposar. El grup municipal 
PSOE-Pacte considera necessari que l'equip de govern de l'Ajuntament d'Eivissa expliqui en sessió 
plenària quin seguiment està realitzant de les obres ja en marxa, així com que doni compte de quina 
serà la seua postura davant la resta de projecte encara per desenvolupar.

Eivissa, 21 d'octubre de 2011

Sgt. Lurdes Costa Torres,
Portaveu del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a 

l'Ajuntament d'Eivissa”

Intervencions:

Sra. Costa: Creuen que les obres del Port d’Eivissa són estratègiques, i de gran transcendència no 
només per la Ciutat d’Eivissa, sinó també per la economia de tota l’illa.
Segueixen preocupats, perquè ni en campanya ni tampoc des de que estan en el govern, fa quatre 
mesos i mig, han sentit cap opinió de l’equip de govern sobre quina és la seua opinió sobre les 
obres que s’estan realitzant i sobre el futur que ha de transformar el Port d’Eivissa.
S’alegren  que  el  President  del  Consell  hagi  cedit  el  seu  espai  en  el  Consell  d’Administració 
d’Autoritat Portuària perquè sigui l’Alcaldessa la representant. Ho celebren perquè així pugui dur la 
veu de la ciutadania d’Eivissa a aquest Consell d’Administració, però volen saber, quina és la seva 
opinió, la seva postura, i quin és el moment en que es troben actualment les obres del Port. Volen 
saber si estan dins del calendari previst, si es sap algo de l’edifici de l’estació marítima, si coneix 
quin és el desenvolupament del projecte de remodelació de la resta de les instal·lacions del Port, i si 
hi ha alguna novetat respecte al Club Nàutic.  En definitiva, volen conèixer quina és la postura que 
defensarà dins del Consell d’Administració aquest equip de govern.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Agraeix la seva preocupació pels problemes que duen tant temps sense 
resoldre, i que evidentment els preocupen i que s’ocuparan de resoldre’ls.
Com sap la Sra.  Costa,  el  tema del  Port  pertany a l’Autoritat  Portuària.  Les obres que s’estan 
executant són d’interès general, i el seguiment l’ha de fer l’Autoritat Portuària. L’altre dia, tant en el 
primer Consell d’Administració que es va celebrar, com en la visita de fa dos dies del President de 
l’Autoritat Portuària a petició d’aquesta Alcaldía, va comentar que les obres s’estaven executant 

21



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 27 d’octubre de 2011

d’acord amb el projecte aprovat i dins dels terminis. És a dir, que preveuen que per l’agost del 2012 
aquesta fase del projecte estigui acabada.
Ha de dir amb satisfacció, que el President de l’Autoritat Portuària li va comunicar que encara que ja 
hi hagués un avantprojecte redactat de la resta del Port, atenent a que el Partit Popular en el seu 
programa preveia recuperar el moll vell, i la integració del port a la ciutat i la dinamització del port, 
respectaria aquestes idees. Va dir que deixaria que fos l’Ajuntament qui expliqués, suggerís i digués 
com executar les obres de part l’estació marítima, i la part del frontal marítim del Port.
En  aquest  sentit  li  va  manifestar  que,  una  de  les  coses  que  havien  tingut  en  compte  en  la 
campanya, era que el programa s’havia fet escoltant als ciutadans, i que el compromís era que 
seguirien en tot moment escoltant als ciutadans.
Precisament per ser una obra d’interès general de tanta importància, com bé a dit la Sra. Costa, no 
sols  per  a la  ciutat,  sinó per  a  tot  l’illa  d’Eivissa,  el  primer  que farien  seria  escoltar  a tots  els 
ciutadans i als vesins. Es reuniran també amb els tècnics, arquitectes, associacions i la idea que 
surti d’aquesta reunió, serà la que traslladaran a l’Autoritat Portuària.
Com veu la preocupació està totalment compartida, i tenen la sort de tenir en aquests moment un 
President  de  l’Autoritat  Portuària  que  està  totalment  sensibilitzat  amb  la  ciutat  d’Eivissa,  amb 
l’Ajuntament, i amb el que diguin els ciutadans i els vesins de la ciutat.

Sra.  Costa: Fins  al  mes  de  juny  aquest  Ajuntament  tenia  veu  i  vot  a  l’Autoritat  Portuària  i 
reclamaven el que volien els ciutadans d’Eivissa.
La  Sra.  Sánchez-Jáuregui  interpreta  que  l’anterior  equip  de  govern  mai  havia  parlat  amb  els 
ciutadans, parla del seu programa i no té en compte tot el que s’ha fet tots aquests anys enrere. 
Quan ella anava a Autoritat Portuària representava a tots els ciutadans del municipi. No sap si la 
Sra. Alcaldessa quan parla dels seus ciutadans,  només parla dels seus votants i  no de tota la 
ciutadania.
Molts de ciutadans de la primera línia de la mar, de la Marina i de la ciutat, han reivindicat i han 
lluitat per es fessin aquestes obres del Port, que no és ni el seu projecte, ni serà el de l’Alcaldessa.
És  un  projecte  estratègic,  d’interès  general  que  interessa  a  tota  l’illa,  per  tant  no  parlin  de 
programes, ni de representar a una part de la ciutadania, sinó de ser un poc més responsables i 
d’assumir el que correspon a cadascun. 
Li prega que lluiti per tots, que dugui la veu de veritat del ciutadans i que el projecte que es faci sigui 
realment el que interessa a aquesta ciutat. Ells tenien un projecte, i defensaven la idea  que el 
projecte de remodelació del Port ha d’anar des del dic vell al dic nou. Va aconseguir que, en el 
Consell d’Administració d’Autoritat Portuària, és decidís que es fessin els projectes globals, encara 
que després s’haguessin de fer per fases. Creu que tota la badia d’Eivissa, no permet tenir més 
intervencions parcials, sinó que necessiten un projecte global de cada zona a què es dedicarà. Hi 
ha un pla s’usos d’on hi haurà les zones portuàries, però falta definir la resta d’espais.
Demana que el projecte que es redacti sigui global de dic a dic, que es defineixin les zones i que 
recuperin pels ciutadans no només les andanes de la Marina, sinó també altres espais pels quals 
ara no es pot circular, i que d’aquí a uns anys els ciutadans puguin passejar per tota la badia.
Demana que s’asseguri que el club nàutic tindrà continuïtat, que  permeti la seva remodelació, i que 
segueixi el caràcter social que té el club. S’ha de recuperar espai per a la ciutadania, per poder fer 
concerts, per poder descansar i gaudir del Port, cosa que ara no es pot fer.

Sr.  Ferrer: Demana que es tingui  en compte la  seva opinió.  Que tinguin una Mesa per poder 
discutir tot lo referent al Port. Que es posin damunt la taula els assumptes per consensuar el tema 
amb tothom, i també amb l’oposició. Poden aportar tota la informació i tots els coneixements que 
tenen, ja que fa molt temps que s’estaven reunint amb col·lectius per parlar del Port.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Està totalment d’acord amb el Sr. Ferrer.
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Li alegra molt que després de 12 anys, la Sra. Costa consideri que en quatre mesos i mig, ja toca 
que el Port estigui fet.
No sap qui són els seus votants,  només sap que els ciutadans d’Eivissa varen decidir  que els 
dirigiria  durant  els  propers  quatre  anys  el  Partit  Popular.  Té  una  gran  responsabilitat  cap  als 
ciutadans que la votaren, i cap als que no la votaren, a més des del dia que va ser escollida, va dir 
que seria l’Alcaldessa de tots, i fins ara ho està complint. Precisament per això, ha dit que tindria en 
compte a tots els vesins i ciutadans, inclosos vostès, sense mirar colors polítics.
Té la responsabilitat de ser fidel al compromís que va adquirir amb els ciutadans que la votaren, i 
evidentment amb els que no l’han votat.
Del programa del PSOE-Pacte, seguirà el que sigui bo per a la ciutat i els ciutadans li diguin que ho 
segueixi, però no li donarà prioritat perquè no l’han votat amb el seu programa, sinó amb el del 
partit popular. 
Faran participar a tots els ciutadans i vesins.
Quan li  ha  dit  que el  President  de l’Autoritat  Portuària  estava sensibilitzat,  és  perquè no li  va 
presentar cap projecte que vostès tinguessin fet i que haguessin consensuat, amb la qual cosa no 
sap si és que no existeix aquest projecte, fet que no li estranyaria. De totes maneres si estava fet, i 
els ciutadans hi estaven d’acord ho diran i ho recolliran.
Torna a reiterar el més important, que és que els importen els ciutadans i la Ciutat d’Eivissa per 
damunt de tot. El Port pertany a l’Autoritat Portuària, però està i forma part de la Ciutat d’Eivissa, i 
en aquest moment hi ha dues administracions mirant en la mateixa direcció, i disposades a que 
siguin els ciutadans els que ajudin a decidir quin és el millor projecte, com desenvolupar-lo, com 
establir i instal·lar els usos.
Faran  partícips  a  tots  els  ciutadans,  a  totes  les  associacions,  a  tots  els  col·lectius,  a  tots  els 
col·legis, i per suposat a tota l’oposició. Perquè creu que el millor regal per als ciutadans és que es 
facin pactes institucionals.

8.2.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE de control sobre quines estan sent i seran les línies 
d’actuació de l’actual equip de govern respecte de la protecció del patrimoni.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DE CONTROL DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA 
SOBRE PATRIMONI HISTÒRIC

Lurdes Costa  Torres,  portaveu del  grup municipal  PSOE-Pacte  per  Eivissa,  a  l'ampar  del  que 
estableix L'article 22.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i 
per exercitar la funció de control i fiscalització dels òrgans de govern, presenta la següent MOCIÓ 
DE CONTROL:

La declaració de Patrimoni Mundial d'Eivissa per part de la Unesco a l'any 1999 va suposar un 
important reconeixement de la importància i  el valor universal del patrimoni històric de la ciutat. 
Durant els anys posteriors a aquesta declaració s'han posat en marxa nombroses actuacions per 
millorar l'estat de conservació d'aquestos bens i promoure el seu coneixement, tant per part de la 
població local com pels potencials visitants.
Per tot això, i entenent que les polítiques de protecció del Patrimoni han de ser estratègiques per a 
l'Ajuntament d'Eivissa, es pretén conèixer quines estan sent i seran les línies d'actuació al respecte 
de l'actual equip de govern municipal.

Eivissa, 21 d'octubre de 2011

Sgt. Lurdes Costa Torres,
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Portaveu del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a 

l'Ajuntament d'Eivissa”

Intervencions:

Sra.  Costa: Des de l’any 1999 en què es va aconseguir,  de manera consensuada i  treballant 
conjuntament els dos partits polítics que hi havia en aquell moment, la declaració d’alguns béns de 
la  ciutat  d’incloure’ls  a la  llista  de la  UNESCO. En el  primer  ple  va demanar  a la  regidora  de 
Patrimoni  si  es continuaria  amb aquest  consens que hi  havia  des del  principi,  i  li  va contestar 
afirmativament. En el darrer ple va preguntar a l’Alcaldessa si estava assegurada la continuïtat del 
Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, i li va dir que estava garantida la seua continuïtat, cosa 
que els alegra. Però han passat  quatre mesos i mig, i  no han fet  res. Per tant,  segueix estant 
preocupada,  perquè les  seves respostes  no la  tranquil·litzen,  i  perquè aquests  temes de tanta 
transcendència estiguin tractats d’una manera suficientment responsable.
No hi ha hagut cap reunió, no s’ha convocat el Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, que per 
cert, té set milions de pressupost, que va ser aprovat inicialment abans d’anar-se’n,i ni tant sols s’ha 
fet l’aprovació definitiva, ni han fet cap dels projectes que hi havia en marxa i aprovats. Per tant està 
clar que es preocupa.
No cal dir  que l’Ajuntament  va ser els promotor de la declaració,    que és la institució que ha 
assumit la responsabilitat de la gestió i de la defensa de la declaració, i que ha respost a cadascuna 
de les denuncies que s’han fet a la UNESCO contra la declaració. Es va crear un òrgan de gestió 
dels béns, perquè es poguessin fer millores i difondre els béns que estaven declarats.
Per això, la seua inquietud és si pensen desaprofitar aquests set milions que hi ha preparats per 
invertir. Es pregunta si intentaran aconseguir nou finançament per al Consorci, per poder seguir fent 
més obres de millora i reforma del patrimoni.
Espera que no haver fet res amb aquests quatre mesos i mig, no sigui que no tenen interès ni 
preocupació pel patrimoni.
En definitiva, li agradaria conèixer quin és el seu programa en temes de patrimoni, quins són els 
projectes que tenen en cartera, i si buscaran nova injecció pressupostària per al Consorci Eivissa 
Patrimoni de la Humanitat.

Sra. Sansano: Comparteix la preocupació per tot el que s’ha de fer en temes de patrimoni. Creu 
que qualsevol persona que no se’n preocupi, no se’n dona compte del que tenen entre mans.
La moció parla de patrimoni, i ha de dir que patrimoni és molt extens, perquè hi ha el patrimoni 
històric,  el  patrimoni  material,  i  el  patrimoni  natural.  Aquest  patrimoni  natural  és  tant  o  més 
preocupant, i això ho varen poder veure el dilluns passat el Sr. Costa i ella mateixa, perquè la part 
de posidònia perilla i pot fer perdre aquesta declaració. Això li preocupa molt i creu que ho haurien 
de consensuar amb les altres administracions implicades.
En general, els agradaria protegir el patrimoni històric-artístic i etnogràfic, industrial i el patrimoni 
natural que te el municipi de Vila, amb una especial incidència a tota la part declarada Patrimoni de 
la  Humanitat.  Volen  impulsar  també  des  del  Consorci,  tots  aquells  projectes  de  rehabilitació, 
restauració i dinamització del patrimoni que està declarat. Volen tenir una especial sensibilització 
pel tema de la posidònia, com ha dit abans, consensuant accions amb les institucions implicades. 
Volen revisar i millorar la senyalització dels monuments. També preveuen una ampliació de l’oferta 
museística i expositiva, i oferta cultural del municipi, amb especial incidència a la zona de Dalt Vila. 
Un  altre  objectiu  és  la  dinamització,  foment  i  promoció  del  patrimoni  immaterial.  També  la 
recuperació i conservació dels portals de feixa i del patrimoni etnològic del municipi. Volen donar 
Impuls de les línies d’investigació històrica, sobre la història d’Eivissa, i molt especialment, sobre el 
patrimoni declarat, i després la divulgació i difusió d’aquests coneixements. Volen donar ajudes per 
a  la  rehabilitació  de  vivendes  del  casc  històric,  i  per  la  restauració  de les  façanes i  protegir  i 
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restaurar del patrimoni immoble públic.  Volen donar impuls de projectes en marxa, o iniciats del 
Consorci Patrimoni de la Humanitat, referits a la restauració i embelliment del patrimoni declarat.
Malauradament encara no han pogut constituir el Consorci, ja que segueixen estan pendents de la 
notificació escrita del Govern Balear nomenant els seus membres, si bé ja els han instat.  El Sr. 
Costa li va passar tot el que està en marxa i els  miraran tots i aniran fent.
En tot el que no necessita d’una aprovació definitiva s’ha continuat amb els seus tràmits, com són: 
les expropiacions de la UA-27, el projecte de conservació i restauració de la Ronda Calvi, s’han 
iniciat les obres de l’Observatori, es segueix endavant amb el tema de MACE, i amb la proposta de 
la Directora del Mace en relació a la Casa Bronner. Els altres projectes que estan en marxa se’ls 
van mirant, creu que són tots interessants, i dins del possible activaran tota aquesta feina que ha 
portat a terme i té que seguir portant a terme el Consorci.
Intentaran mantenir el finançament que hi ha fins ara, intentaran que es paguin les quotes i  en 
buscaran de nou.
Han anat a Madrid a buscar finançament, i han aconseguit alguna cosa per ajuda d’exposicions, 
tant pel Museu Puget com pel Museu d’Art Contemporani.

Sra. Costa: La veritat és que amb el patrimoni si es fan les coses com s’han vingut fent fins ara, és 
difícil que s’equivoquin. Creu que ha entès que s’intentaran posar en marxa les obres que ja hi 
havia enllestides, perquè pensa que les obres en el patrimoni no tenen color polític, és una qüestió 
de priorització. Li preocupa que s’hagi perdut tant temps. Si el Govern Balear no nomena als seus 
representants,  i  l’Ajuntament  ja  els  té  nomenats,  haurien  de  començar  a  fer  feina  perquè 
segurament tindrien quòrum suficient, i no s’entretindrien en paralitzar, sobretot, els sous que ja 
tenen.  Com li  deia,  hi  ha moltes obres preparades,  algunes de les quals ha mencionat  la  Sra. 
Sansano, i s’han de prendre decisions perquè puguin continuar. Hi ha molts sous compromesos, i ja 
podrien estar les empreses treballant i nosaltres gaudint de les millores que es farien.
Hi ha coses que no poden esperar com són les expropiacions, per poder acabar de completar la 
zona de sa Penya, tant problemàtica, difícil de resoldre i de rehabilitar. Els tindran al seu costat, si 
és en projectes que beneficiïn al patrimoni, a l’hora de defensar el patrimoni, a l’hora de defensar la 
necessitat de seguir invertint en el béns declarats patrimoni per la UNESCO a l’any 1999, però han 
de posar en marxa tots els temes i reivindicar l’augment de finançament per al patrimoni d’Eivissa.

Sra. Sansano: Vol recordar el talant de que la declaració de patrimoni de la humanitat, certament 
va ser possible perquè totes les forces polítiques es varen unir, com no podria ser d’altra manera. 
Han de continuar amb aquest talant.
S’ha de tenir en compte que el Govern Balear moltes vegades és Palma, i intentaran que no sigui 
així,  perquè Eivissa Patrimoni de la Humanitat  segueixi  tinguent  la defensa i l’aportació que ha 
tingut fins ara des del Govern Balear, i que pel fet que ara s’hagi declarat la serra de Tramuntana, 
no ens deixin un poc de banda.
Estan a punt de firmar el conveni per poder iniciar les obres del peu de la murada, que va des de 
Santa Llúcia a Sant Pere.
El tema de les expropiacions és molt complicat, perquè no estan parlant només de restauració o 
rehabilitació de patrimoni material, sinó que hi ha tot el component social que ve darrera això, però 
com ha dit aquest tema no està parat.
Els Estatuts del Consorci es varen modificar per dona entrada al Ministeri i no han contestat. Espera 
que s’adhereixin perquè totes les ajudes són poques.

A continuació el portaveu de l’equip de govern, Sr. Daura, procedeix a la lectura de la següent 
declaració institucional acordada per tots els grups polítics municipals:  :

“Volem felicitar al poble Basc i al conjunt de la ciutadania espanyola, per al cessament d’activitat 
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armada, declarada per la banda terrorista ETA. Ens felicitem amb aquesta declaració, entenem que 
s’obri un nou temps de pau i prosperitat a Espanya. Esperem, i perquè sigui més complert, en un 
curt termini es produeixi també la seva dissolució i l’entrega de les armes.”

S’absenta la Sra. Sánchez.

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.

U.1.- Es dona compte d’una moció conjunta,  dels  Grups Municipals  Popular  i  Nova Alternativa 
d’Eivissa, del tenor literal següent:

“MOCIÓN

Vista la contestación realizada por el Sr. Gabriel Company i Bauzá, Conseller d’Agricultura, Medi 
Ambient y Territori, en la sesión del Pleno del Parlamento de les Illes Balears celebrada el día 25 de 
octubre de 2011, relativa a el estado de tramitación de la construcción de la nueva depuradora de 
Eivissa, de la que se desprende que el Ministerio prevé que la construcción de la nueva depuradora 
suponga un coste de unos 20 millones de euros y que dicha cuantía no está presupuestada para el 
próximo año, y teniendo en cuenta la urgente e inaplazable necesidad para el municipio de Eivissa 
de contar con la nueva depuradora, los grupos Grupo Municipal Popular y Grupo Municipal de Nova 
Alternativa de Eivissa presentan al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de acuerdo. 

PROPUESTA DE ACUERDO

El Pleno del  Ayuntamiento de Ibiza insta al  Gobierno Central,  para que realice todas las 
gestiones y actuaciones necesarias a fin de que los próximos Presupuestos Generales del 
Estado prevean las partidas necesarias para la construcción de la nueva depuradora de 
Ibiza.

Eivissa a 27 de octubre de 2011
Fdo.: Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez Fdo.: Antonio Villalonga Juan.”

Intervencions:

Sra. Sánchez-Jáuregui: El projecte de la depuradora ve del 2002 i el 2005 es va declarar d’interès 
general. Això significava que el govern central tenia que finançar la construcció i instal·lació de la 
depuradora. Al 2011 no tan sols no està feta sinó que segons declaracions del Conseller no hi ha 
partida prevista en els pressupostos del 2012, pel que es considera urgent tractar la següent moció. 

Sotmesa a votació la urgència del tractament de la proposta, és aprovada amb els vots a favor de 
les Sres. Sánchez-Jáuregui, Sansano, Marí, 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.

Sra. Sánchez-Jáuregui: El projecte de la depuradora ve del 2002 i el 2005 es va declarar d’interès 
general. Això significava que el govern central tenia que finançar la construcció i instal·lació de la 
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depuradora. Donat que ja  estava decidida  la ubicació de la mateixa,  i  no sabent  quina era la 
situació,  com  que  ja  començaven  a  aparèixer  notícies  sobre  la  inexistència  de  partida 
pressupostària  per  al  seu finançament,  es  va  demanar  oficialment  el  15  de setembre,  des  de 
l’Ajuntament, una reunió amb la Ministra de Medi Ambient. El Ministeri no va contestar.
Varen seguir insistint a través dels 2 diputats per Eivissa i Formentera, tant del Partit Socialista, com 
del Partit Popular, els quals varen fer gestions i tampoc varen obtenir contestació.
Davant aquesta situació, i les alarmants manifestacions que va fer el Conseller en el Parlament, han 
cregut que és de fonamental caràcter que aquest Ajuntament insti al govern central a que realitzi 
quantes gestions i actuacions siguin necessàries, perquè aquesta partida pressupostària aparegui 
en el 2012.
No tenen que oblidar que la depuradora és bàsica per a la ciutat d’Eivissa, i per a tota la Illa. És 
bàsica perquè no es pot seguir cap desenvolupament urbanístic, ni parlar del futur per als ciutadans 
sense la instal·lació de la mateixa.

Sr.  Costa: Tots  volen  la  depuradora  des  de fa molts  anys.  Tots  han treballat  perquè aquesta 
depuradora es pogués fer.
Vol recordar que entre els anys 2003-2007, no es va aconseguir el solar necessari per fer-la. A la 
legislatura 2007-2011, es va aconseguir el solar a sa Coma, i es va posar a disposició del Ministeri 
de Medi Ambient perquè pogués començar a fet totes les actuacions per licitar el projecte.
El Sr. Company potser no ha mirat la partida d’estudis tècnics, ja que al  2011 el que s’ha de fer és 
l’avantprojecte de la depuradora i els estudis necessaris per a tota la xarxa de sanejament de la 
ciutat. No fa falta posar la partida d’una obra de la que encara estan redactant el projecte. 
Fins on entén, el govern de l’estat està redactant l’avantprojecte per treure a concurs la depuradora 
d’Eivissa.
El més probable és que aquesta depuradora es tregui a concurs de projecte, obra i gestió, i potser 
és per això que no hi ha partida pressupostària.

Sr. Ferrer: Creu que no és necessari en aquest moment fer aquesta moció, perquè es basa en 
suposicions. Està d’acord que aquest projecte és important per a la ciutat, i que s’ha de fer. Suposa 
que la sensibilitat del govern estarà perquè es faci aquest projecte, i suposa que en els pròxims 
pressupostos hi haurà una partida.

Sr. Villalonga: Agraeix al grup municipal del Partit Popular, la diligència que han tingut aquest matí 
en preparar aquesta moció per poder-la tractar per urgència. 
Recolzaran la moció perquè s’han compromès, però vol comentar que la seua proposta original era:

“Teniendo en cuenta la información  ambigua i confusa que en estos días aparece en la prensa, 
sobre  un  asunto  tan  vital  y  necesario  para  nuestro  municipio  como  es  la  construcción  de  la 
depuradora, proponemos que el Ayuntamiento de Eivissa inste al Ministerio de Medio Ambiente del 
Gobierno Central, y en su caso, al Ministerio de Hacienda, para que confirme a este consistorio si el 
proyecto  de construcción de la  nueva depuradora  de la  ciudad  de Eivissa,  figura  o  no en los 
presupuestos del estado.”

Sr. Costa: Demana quina és la proposta definitiva.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Llegeix la proposta definitiva, que és la següent:

“El Pleno del Ayuntamiento de Ibiza insta al Gobierno Central, para que realice todas las gestiones 
y actuaciones necesarias a fin de que los próximos Presupuestos Generales del Estado prevean las 
partidas necesarias para la construcción de la nueva depuradora de Ibiza.”
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Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

9è. Precs i preguntes:

9.1.- Pregunta escrita del Grup PSOE-PACTE, del tenor literal següent:

“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA

Pregunta  que  formula  Enrique  Sánchez  Navarrete,  regidor  de  PSOE-PACTE  per  Eivissa  a 
l’Ajuntament d’Eivissa, d’acord amb l’article 97 del RD 2568/1986 pel que s’aprova el ROF i amb 
l’article 95 de la Llei 20/2006 del règim municipal i local de les Illes Balears:

Relació de serveis realitzats pel cotxe oficial de l’Ajuntament d’Eivissa des de l’11 de juny de 2011, 
amb especificació de si han suposat el pagament d’hores extres o no.
Explicació  dels  actuals  criteris  d’ús  d’aquest  vehicle  (membres de la  Corporació  que en fa ús, 
motius, etc.).

Eivissa, 21 d’octubre de 2011

Sgt. Enrique Sánchez Navarrete
Regidor del grup Municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”

Es procedeix a l’entrega de la  contestació escrita del tenor literal següent:

“ASUNTO; Sobre utilización del vehículo oficial.

Para su debido conocimiento debo trasladarle informe solicitado sobre los servicios realizados  por 
el  coche  oficial   del  Ayuntamiento  desde  el  11  de  Junio  del  actual,  con  especificación  de  si 
supusieron el pago de horas extras a los conductores que lo efectuaron.

SERVEIS  COTXE  OFICIAL
                 DIA ACTE

16/07/11 Almuerzo Virgen Carmen Cofradia Pescadores en el restaurante Can 
Bernat y misa Virgen del Carmen y procesión.

31/07/11 Festes de la Terra (Pregón y concierto)
04/08/11 Entrega Premis Illes Pitiuses
05/08/11 Festes de la Terra (Misa oficial Santa Maria)
07/08/11 Festes de la Terra (Concierto de la Terra)
08/08/11 Misa oficial Sant Ciriac y concierto música al Castell
12/08/11 Eucaristia Jornada Mundial Juventut y baile payés en el Baluarte Sant 

Pere
24/08/11 Fiesta Patronal Sant Bartomeu en San Antonio
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25/08/11 Reunión preparatoria VW Palacio congresos Santa Eulalia
31/08/11  Reunión con el embajador Británico en España
21/09/11 Moda Adlib  en San Miguel
12/10/11 Misa y celebración Patrona Guardia Civil
14/10/11 Presentación vehículos Volkswagen Gran Hotel
19/10/11 Reunión Presidente y alcaldes en Consell Insular de Ibiza
21/10/11 Foto turismo Palacio de Congresos de Santa Eulalia

Algunos de estos servicios han generado horas extraordinarias.

En la actualidad,  las órdenes recibidas por esta Jefatura para la realización de servicios con el 
vehículo oficial,  se limitan a la utilización del mismo, para traslados oficiales de la Ilma. Señora 
Alcaldesa Presidenta del Excmo. Ayuntamiento y las personas y ediles que en un momento dado le 
puedan acompañar o representar. 
Eivissa, a 26  de Octubre de 2011.
El Inspector Jefe.
Manuel Ayala García

9.2.- Pregunta escrita del Grup PSOE-PACTE, del tenor literal següent:

“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA

Pregunta  que  formula  Carmen  Boned  Verdera,  regidora  de  PSOE-PACTE  per  Eivissa  a 
l’Ajuntament d’Eivissa, d’acord amb l’article 97 del RD 2568/1986 pel que s’aprova el ROF i amb 
l’article 95 de la Llei 20/2006 del règim municipal i local de les Illes Balears:

Relació de nous guals i zones de càrrega i descàrrega autoritzats per l’Ajuntament d’Eivissa entre 
els mesos de juny i setembre (ambdós inclosos).

Eivissa, 21 d’octubre de 2011

Sgt. Carmen Boned Verdera
Regidora del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa.”

Es procedeix a l’entrega de la contestació escrita del Regidor Delegat d’Urbanisme, del tenor literal 
següent:

“En resposta a la pregunta que planteja la Sra. Carmen Boned Verdera per ser contestada a la 
propera sessió plenària respecte la relació de guals autoritzats per l’Ajuntament d’Eivissa entre els 
mesos de juny i setembre

Situació:

Concedits: 1 (OM 252/11)
Pendent dades per part de l’interessat: 2
Anul·lacions de gual: 2
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Ampliacions de Gual 1
Pendents d’informe tècnic: 6

Eivissa, 21 d’octubre de 2011
EL REGUDOR DELEGAT;
Alejandro Marí Ferrer.”

9.3.- Pregunta escrita del Grup PSOE-PACTE, del tenor literal següent:

“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA

Pregunta  que  formula  Ildefonso  Molina  Jiménez,  regidor  de  PSOE-PACTE  per  Eivissa  a 
l’Ajuntament d’Eivissa, d’acord amb l’article 97 del RD 2568/1986 pel que s’aprova el ROF i amb 
l’article 95 de la Llei 20/2006 del règim municipal i local de les Illes Balears:

Es reitera la  sol·licitud  d’informació  feta en data 7 d’octubre de 2011,  a la  vista de la  falta  de 
resposta:

- Resultat de l’arqueig de caixa corresponent als mesos d’agost i setembre.
- Quantitat pendent de pagament a proveïdors a data 30 de setembre.
- Previsió d’ingressos i despeses del darrer trimestre de l’any.

Eivissa, 21 d’octubre de 2011

Sgt. Alfonso Molina Jiménez
Regidor del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”

Contesta verbalment el Sr. Daura:

L’arqueig al dia 31 del mes d’agost és de 8.977.320,40 euros. Aquí hi ha inclosa la pòlissa de 5 
milions, i la partida de Deixa Sabadell de 1.483.000 euros, de la que l’Ajuntament n’és dipositari 
però que no es pot tocar perquè és per pagar les certificacions de l’edifici de sa Bodega.
A 30 de setembre, el saldo que dona és de 17.045.827,66 euros. A  les zero hores es cancel·la la 
pòlissa i baixen a 12.045.827,66 euros. Si també resten la partida de Deixa Sabadell,  queda un 
saldo de 10.641.898,78 euros.
La quantitat pendent de pagament a proveïdors a 30 de setembre, segons certificat del tresorer, és 
de 3.549.383,03 euros.
Els  ingressos  del  quart  trimestre  estan  estipulats,  segons  certificat  de  tresoreria,  en  3.650.000 
euros, i les despeses lògicament són les pressupostàries. Això ho han desglossat en dos partides: 
la  de  personal,  perquè  entenen  que  té  prioritat,  que  són  4.400.000  euros,  i  la  resta  que  són 
8.050.000  euros.  A  això  hi  tenen  que  afegir  que  en  el  plec  de  Citelum hi  ha  la  subvenció  a 
l’enllumenat, i els reclamen el pagament de l’any 2009 que encara no han cobrat, que són 970.000 
euros, i la mateixa quantitat del 2010.  A més a l’empresa de recaptació que encara se’ls deu de 
l’any 2010, 500.000 euros.
Tot això sumant ingressos i despeses, dóna un dèficit a final d’any de 600.000 euros en números 
rodons.

9.4.- Sr. Costa: Quines són les obres que s’estan fent al camí de Ses Feixes que va cap a Jesús, i 
si en tenien coneixement?
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9.5.- Sra. Boned: Ja s’ha fet el sorteig de les noves places d’es Pratet? S’ha obert algun altre accés 
al barri?

9.6.- Sr. Sánchez: És cert el cessament de l’Inspector en cap de la Policia Local? Cas de ser cert, 
quins són els criteris que el  motiven? Perquè una decisió  de tanta importància,  s’ha filtrat  a la 
premsa, abans de que ho sàpiga la plantilla de la Policia, i possiblement el propi interessat?
S’ha celebrat  ja  la reunió de la  Mesa d’exclusió  social?  Quin acords s’han pres? I  quina és la 
postura  de  l’Ajuntament,  respecte  al  compliment  de  l’acord  d’Alcaldes  i  la  fórmula  jurídica  per 
executar-la?

9.7.- Sra. Martínez: Quan començaran les obres de l’escola de Sa Bodega?

9.8.- Sr. Ruiz: Prega que quan facin referència al projecte de la piscina de Can Misses que tenien 
en marxa, i al seu pressupost, que es digui d’on venien els sous ja que no sortien de les arques 
municipals sinó de l’explotació. 

9.9.-  Sra.  García: Demana  un  control  de  les  emissions  de  CO2  i  sonometries  a  la  zona 
d’estacionament d’autobusos d’Isidor Macabich.

Prega que programin una actuació de pintat del passos de vianants.

9.10.- Sr. Ferrer: Quines mesures han pres per eliminar l’atur juvenil del municipi?
Està d’acord en què la totalitat dels fons estatutaris vagin a parar a l’Ajuntament de Santa Eulària?
Hi ha algun producte nou de turisme, interessant per al municipi?
Demana la  persona que els  ajudi,  per  realitzar  la  seva tasca com oposició,  i  uns  mobles  que 
necessiten.

9.11.-  Sr.  Villalonga: Tenen prevista alguna actuació de neteja aquest  dissabte,  a  la zona del 
Mercat Nou?
Demana que aquestes actuacions en facin en coordinació amb els comerciants.
En quina etapa de treball es troba la regulació del fil musical a la zona d’oci nocturn de la marina?
Demana una persona que els ajudi.
Demana que li donin les 25 sol·licituds de documentació que ha demanat. 

Sra. Marí: En relació a quan s’iniciaran les obres de Sa Bodega, la data exacta no la pot dir, però li 
han comunicat que l’Ibisec remetrà a l’Ajuntament el projecte modificat d’instal·lacions, després és 
firmarà l’addenda i ja es podrà contractar. 

Sr. Mayans: Quan al tema del camí de les Feixes, està fent una neteja el Consell Insular.
Sobre el sorteig de places d’es Pratet, no correspon a l’Ajuntament fer-lo. És una actuació dels 
propietaris del pàrking i dels veïns. El vial també és decisió de l’empresa privada.
Sobre la neteja del Mercat Nou, estan en contacte permanent amb totes les Associacions, i no es 
farà aquest dissabte. S’ha posposat per després del pont de l’1 de novembre.

Sr. Rodrigo: Sobre les novetats de Turisme, vol comentar que assumeixen tots els productes que 
ja  estaven creats,  i  que consideren que són d’utilitat  i  bons per  a la  ciutat.  Dins de les  seves 
possibilitats i amb el poc pressupost amb el que compten, presentaran dues novetats que són:el 
catàleg  per  poder  celebrar  cerimònies  i  bodes  en  els  baluards  i  en  el  claustre  dels  dominics, 
actualitzaran la versió de l’APP d’Iphone i es presentarà la versió en anglès.
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Hi ha un parell de projectes que no creu que estiguin preparats per la World Travel Market, que no li 
agradaria contar-los per no espatllar la sorpresa per a les següents fires, però que estaria encantat 
de comentar-los, consensuar-los i enriquir-los amb les membres de l’oposició.

Torna la Sra. Sánchez.

Sra. Valladolid: La reunió de la Mesa d’exclusió social es va celebrar el 5 d’octubre. Va sorgir un 
tema prioritari en aquella reunió, que és que en relació als menús que entregava la família Vilas els 
hi varen dir que a partir del dia 16 d’octubre ja no n’entregarien més. La reunió és va centrar en 
poder aclarir  aquest  tema, i  ja li  avança que els hi  han comunicat  que la família  Vilas  seguirà 
aportant  el  menús pel  menjador  de Caritas i  per l’alberg del  municipi,  cosa que agraeixen des 
d’aquí.

Sr.  Larroda: Sobre  el  pintat  del  passos  de  vianants.  Estan  acabant  el  repintat  de  càrrega  i 
descàrrega.  Donaran  prioritat  als  aparcaments  de  minusvàlids,  per  adaptar-los  a  determinats 
vehicles, i llavors seguiran amb els passos de vianants.

A continuació  es procedeix  a la  contestació de les preguntes formulades en el  transcurs de la 
sessió de l’anterior Plenari i que no van ser contestades. 

Sr. Marí: Fa entrega de les contestacions escrites següents:

“Es resposta a la pregunta formulada a la sessió ordinària celebrada per l’Ajuntament el vint-i-nou 
de setembre de dos mil onze quines gestions s’han fet respecte al passeig marítim de Figueretes i 
en quin punt es troba aquest projecte
Tenint en compte les eleccions generals, entenem que cal efectuar les pertinents gestions amb el 
govern que resulti del pròxims comicis, moment en el qual donarem informació de la situació del 
projecte.
Eivissa, 21 d’octubre de 2011
EL REGIDOR DELEGAT,
Alejandro Marí Ferrer”

“En resposta a la pregunta formulada a la sessió ordinària celebrada per l’Ajuntament el vint-i-nou 
de setembre de dos mil onze sobre quines gestions s’han fet per tal de garantir la reforma de la 
peixateria i el Mercat Vell
Els tècnics han facilitat tota aquella informació que s’ha sol·licitat per part del ministeri. Com que 
s’ha  alentit  la  fluïdesa  en  la  comunicació  amb els  representants  del  ministeri,  els  tècnics  han 
sol·licitat un telèfon de contacte que no ha estat facilitat fins ara. Aquest fet ha motivat que des 
d’Alcaldia s’enviï una carta al ministeri per conèixer la situació actual del projecte.
Addicionalment  s’està en contacte amb Gesa/Endesa per trobar una solució a la reubicació del 
transformador adossat a al Peixateria, escull important per al desenvolupament del projecte.
Eivissa, 21 d’octubre de 2011
EL REGIDOR DELEGAT,
Alejandro Marí Ferrer”

“En resposta a la pregunta formulada a la sessió ordinària celebrada per l’Ajuntament el vint-i-nou 
de setembre de dos mil onze sobre quines gestions s’han fet per tal de garantir la continuïtat de la 
gestió urbanística de la UA 27 del barri de sa Penya.
S’està a l’espera que el  Consell  Insular  comuniqui  el  resultat  dels  contactes efectuats  amb els 
propietaris d’aquesta UA per tal de conèixer qui està d’acord amb l’expropiació (Accepten el Preu 
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just) del projecte per procedir a l’ocupació de la finca. Actualment s’està gestionant el reallotjament 
amb l’IBAVI, havent-hi un tècnic molt diligent que s’ocupa d’aquest assumpte.
Eivissa, 21 d’octubre de 2011
EL REGIDOR DELEGAT,
Alejandro Marí Ferrer”

“En resposta a la pregunta formulada a la sessió ordinària celebrada per l’Ajuntament el vint-i-nou 
de setembre de dos mil onze sobre si la llicència que té l’aparcament d’es Pratet permet instal·lar-hi 
la carpa que hi ha.
Es  una  capar  instal·lada  per  l’esdeveniment  de  la  VW,  és  una  activitat  catalogada  com 
extraordinària fet per fa que sigui el Consell Insular i els seus tècnics qui informen sobre aquesta 
activitat.
Eivissa, 21 d’octubre de 2011
EL REGIDOR DELEGAT,
Alejandro Marí Ferrer”

Sr. Rodrigo: Contestarà verbalment les preguntes formulades en el ple anterior següents:

A la pregunta de la Sra. Bonet, sobre com pensen que repercutirà a la nostra ciutat, i al nostre 
sector turístic, la reforma de la Llei de Turisme, l’hi vol dir que creu que positivament, però no ha 
arribat encara l’esborrany i no saben el contingut, pertant tot són hipòtesis. Confia en el Conseller. 
Espera que quan arribi els escoltin i acceptin les seves propostes.

A la pregunta de la Sra. Bonet, sobre perquè en diferents ocasions s’han trobat tancats els banys 
públics  d’es  Soto  i  es  Polvorí,  quins  són  els  horaris,  i  quan  podran  utilitzar-los  els  turistes,  o 
qualsevol visitant, agrairia que concretessin més les preguntes, sinó haurà de donar contestacions 
que sonen un poc rares.  Els horaris d’es Polvorí són de 10 a 14 hores de dilluns a diumenge. Ho 
gestiona la Fundació Deixalles, tenen un acord amb ells. Els d’es Soto estan tancats.

A la pregunta del Sr. Ferrer, sobre perquè no fan menció del Patrimoni de la Humanitat en temes de 
turisme,  si i hi algun error, si  igual en alguna roda de premsa no ho han incidit suficientment, o en 
algun fulletó se’ls hi ha oblidat posar el Logotip, els agrairia que els ho recordi, i demanarà disculpes 
si hi ha hagut un error, o es justificaran si no ho és.

A la pregunta del Sr. Ferrer, sobre quins criteris s’han emprat per augmentar les ocupacions de via 
pública, l’hi vol dir que els mateixos criteris que es venien utilitzant en la legislatura anterior.

A la pregunta del Sr. Ferrer, sobre si durant l’estiu hi ha hagut problemes amb les cercaviles, l’hi vol 
dir que les cercaviles aquest any s’han legalitzat, en el sentit de que se’ls ha exigit la llicència per 
passar pel Port i se’ls ha obligat a complir amb la normativa. Han aconseguit que les cercaviles dels 
clubs d’altern no es realitzin. Li consta que s’estan fent de forma encoberta, però no hi ha forma de 
demostrar-ho. L’any que ve intentaran que les cercaviles siguin per llicència per festa, i  no per 
discoteca. Si hi hagut algun problema haurà set per remors, que intentaran corregir l’any que ve.

A la pregunta del Sr. Villalonga, sobre si han cobrat al circ que ens ha visitat recentment, la fiança 
que estipula l’art. 255 de l’Ordenança de Medi Ambient, la resposta és que sí, se’ls hi varen cobrar 
6.000 euros, que va ser la quantitat que veren dir el tècnics, i se’ls hi ha tornat perquè no hi va 
haver desperfectes.

Respecte a una pregunta que es va formular per escrit, del resum de sancions que no varen poder 
contestar en el passat ple, per un problema tècnic.
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Entenent per sanció, no inici d’expedient ni denuncies, s’han imposat, els mesos de juny, juliol i 
agost, 48 sancions, 21 per música, 3 per ocupació de via pública, 5 per horaris, 4 per fems i 15 per 
publicitat.

Sra. Marí: Contestarà verbalment les preguntes formulades en el ple anterior següents:

A la pregunta de la Sra. Martínez, sobre donada la baixada del nombre de treballadors a Eivissa 
Ocupació, varen finalitzar el contracte tres dels treballadors, perquè es contracten en col·laboració 
amb el SOIB, i en base a convenis que es firmen de convocatòries 2010-2011, que no coincideixen 
amb els anys naturals, i per tant varen finalitzar fa uns mesos. Quan es resolgui la convocatòria 
2011-2012, tornaran a contractar aquest mateix nombre de persones, i per tant està garantit en tot 
moment el manteniment del servei i els compromisos adquirits.

A la pregunta del Sr. Molina, sobre quines mesures han pres durant aquests 100 dies, per lluitar 
contra l’atur juvenil iquins plans tenen per al futur quan a l’actuació municipal en aquest sentit, els 
hagués agradat poder fer moltes coses en 100 dies, però es varen trobar que el pressupost en 
treball i formació estava totalment compromès fins a final d’any. Però si que tenen idees i projectes, 
i al que s’han dedicat ara és a establir les directrius, i marcar les bases de futures actuacions. En 
previsió d’aquestes actuacions i el treball  que estan començant a fer. Esperen comptar amb un 
ADL, que ara no tenen perquè ha esta ocupat amb altres serveis, i a partir de gener esperen tenir-
ne un altre que també està depenent  del  servei de treball  i  formació. Esperen posar en marxa 
polítiques que puguin contribuir a la creació de feina, no només juvenil sinó també en altres àmbits.

A la pregunta de la Sra. Martínez, en relació a la modificació de la Llei de la Funció Pública de la 
Comunitat  Autònoma de les Illes Balears,  a propòsit  del  requisit  del  coneixement  de la llengua 
catalana, no es va contestar l’escrit, donat que no hi havia suggeriments ni al·legacions a fer.

Sra. Valladolid: Contestacions verbals a preguntes formulades en el ple anterior següents:

A la  pregunta de la  Sra.  Garcia,  sobre quan tenen previst  constituir  el  Consell  de Participació 
Ciutadana, el convocaran abans de final d’any.

A la pregunta de la Sra. Garcia, sobre quins locals llogats volen donar de baixa, a partir de quan i 
quina solució tenen prevista per als ocupants d’aquests locals, són de moment 2 locals, el del carrer 
Fra Vicent Nicolau abans del 31 de març, que és la data que finalitza el contracte actual, i el del 
carrer Felip II abans de final d’any. No es tracta de donar de baixa el servei. La solució que busquen 
és la seua reubicació a edificis municipals.

Sr. Daura: Contestarà verbalment les preguntes formulades en el ple anterior següents

A la pregunta del Sr. Ferrer sobre, quines mesures ha pres per activar l’economia, li agradaria fer 
moltes coses, com baixar l’IRPF dels treballadors, perquè tenguissin més liquiditat, que els bancs 
donassin préstecs, que hi hagués ajudes pels cotxes, ajudes per comprar la primera vivenda, però 
com tot això no és del seu àmbit no ho poden fer. Des de l’Ajuntament el que sí fan és agilitzar tots 
els tràmits per les noves activitats, les llicències d’obres, i pagar als proveïdors perquè tenguin ells 
els sou i no l’Ajuntament.

A la pregunta del Sr. Ferrer sobre, que faran amb els 70.000 euros que preveu el contracte amb 
CITELUM, serviran per la il·luminació de Nadal, no són 70.000 euros són 84.000. Gràcies al treball 
de varis regidors s’ha aconseguit que el pressupost de les llums de Nadal, passin de 200 mil euros 
a 110 mil, parlant en CITELUM. S’han reduït un poc les llums, però hi haurà il·luminació que és el 
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que  interessa.  Negociant  en  CITELUM  han  aconseguit  que  es  facin  càrrec  del  60%  d’aquest 
pressupost. Hi ha dos empreses que s’han ofert a donar sous per ajudar, i que tot això significarà 
un estalvi substancial, i que el cost per a l’Ajuntament suposa uns 15.000 euros. La resta que no 
s’empri de CITELUM, és dedicarà a avaries.

A la pregunta del Sr. Villalonga sobre, quin és l’estalvi que es pretén amb els lloguers que no es 
renovaran, són 40.000 euros anuals, 22 mil del carrer Felip II, i 18 mil del carrer Fra Vicent Nicolau.

Sr. Mayans: Contestarà verbalment les preguntes formulades en el ple anterior següents:

A la pregunta del Sr. Ruiz sobre, que volen saber si ja han presentat la documentació per obtenir 
l’escombra d’or, estan pendents que surtin les bases en el BOIB:

A la pregunta del Sr. Ruiz sobre, quines modificacions volen introduir al plec de neteja, qui està fent 
la feina de redacció, quan costarà a l’Ajuntament, creu que el tema de les modificacions ja ho han 
contestat varies vegades. La feina l’estan fent els tècnics. Costarà zero euros.

A la pregunta del Sr. Molina sobre, com es resoldrà la il·luminació del Parc de la Pau, hi ha un 
informe tècnic de que hi ha deficiències, és cert que hi ha focus romputs, quatre projectors també 
romputs. De totes maneres aquí té cinc factures de reparacions a la zona.

A la  pregunta  del  Sr.  Ferrer  sobre,  quina és  la  situació  de la  zona blava,  estant  pendents  de 
l’Informe de la Junta Consultiva. A partir d’aquí no saben en quina situació es trobaran, si les dos 
empreses optaran per la via judicial, i així es pugui demorar molt més. La seua confiança és que la 
zona blava comenci a operar el més aviat millor.

A la pregunta del Sr. Ferrer sobre, en quin punt es troba el projecte de fondejos ecològics, des del 2 
de febrer s’està esperant una contestació per part del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí. 
La voluntat és que aquest projecte sigui endavant.

A la pregunta del Sr. Villalonga sobre, perquè no hi bosses de fems a les papereres, la contracta 
actual no ho preveu. I les bosses dels pipicans també es facturen a part. Això es recull en el nou 
plec.

A la pregunta de la Sra. García que ha fet en aquest Ple sobre, un control de les emissions de CO2 
i sonometries a la zona d’estacionament d’autobusos d’Isidor Macabich, l’hi vol dir que vostès han 
tengut 12 anys per resoldre aquesta deficiència. Hi estan treballant i intentaran que aquest tema es 
pugui resoldre.

Sra. Sansano: Contestarà verbalment les preguntes formulades en el ple anterior següents: 

A  una pregunta que el Sr. Molina va fer en el ple d’agost sobre la valoració de l’equip de govern del 
pla d’usos de l’edifici de la Comandància Militar, l’hi vol dir que la darrera vegada que ha parlat 
d’aquest  tema  amb  la  Consellera  de  Patrimoni  del  Consell  Insular  d’Eivissa,  encara  no  està 
completament tancat el tema de l’ús que es farà de la Comandància. Per una part hi haurà l’ús 
universitari,  si  traslladarà  la  biblioteca,  que  es  farà  conjunta  amb  els  fons  insulars  i  els  fons 
universitaris. També es preveu que es traslladi allí l’arxiu d’imatge i so del Consell.
La valoració prefereix fer-la quan sàpiga els usos definitius de l’edifici, en principi aquests que ha 
detallat  li  pareixen  bé.  Està  contenta  de  que  l’arxiu  d’imatge  i  so  vagi  allí,  perquè  té  un  fons 
documental molt important, diferent del que té l’Ajuntament, i que realment està patint problemes 
d’espai.
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Sra. Sánchez-Jáuregui:  Farà entrega d’una contestació escrita a una pregunta formulada pel Sr. 
Sánchez, en el ple anterior següent relativa a les vacances de la policial local a l’agost, que lligarà 
amb  una pregunta que l’hi ha fet avui:

“DE: ALCALDIA
A: SR. ENRIQUE SÁNCHEZ NAVARRETE

En  contestación  a  la  pregunta  formulada  por  usted  en  el  Pleno  Ordinario  de  29  de 
septiembre de 2011, relativa a de que forma se piensa implantar la medida de que la Policía Local 
no haga vacaciones en Agosto, y si dicha medida ha sido consensuada y negociada en las Mesas 
de  negociación  oportunas,  le  comunico  que  el  nuevo  equipo  de  gobierno,  actualmente  está 
reestructurando  la  organización  de  la  policía  local  en  todos  sus  aspectos,  a  fin  de  mejorar  el 
funcionamiento del cuerpo policial.

En el momento en que la reestructuración esté finalizada le informará de la forma en que se 
implantarán las medidas para que en agosto haya el máximo número de policías en servicio, las 
cuales, se realizará cumpliendo la normativa de aplicación en cada caso.

Eivissa, a 25 de octubre de 2011
LA ALCALDESA,

Fdo. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez”

Té que posar-li de manifest que, quan s’han reunit amb les diferents associacions de vesins, de 
comerciants, una de les coses que els preocupava, a més de la neteja, era el tema de com estava 
funcionant la Policia Local.
Quan algun organisme depenent de l’Ajuntament, i sobretot la Policia Local que és molt important, 
el ciutadà no percep que estigui funcionant bé, creu que mereix la pena revisar-ho i reestructurar-
ho, que és el que estan fent en aquest cas. Estant fent una reestructuració, tenint en compte tota la 
normativa d’aplicació. Quan hi hagi que canviar algunes actuacions, també ho consensuaran amb la 
Mesa de negociació i amb els sindicats, quan sigui necessari. Quan estigui l’estructuració acabada, 
se’ls informarà.
També li  vol dir que com Alcaldessa i cap de la Policia Local, tracta amb ètica i una exquisida 
educació i rigor, qualsevol actuació que afecti a les persones. Quan els canvis estiguin fets, abans 
ho sabran les persones, perquè abans de fer els canvis està parlant amb les persones. No poden 
evitar  que es  filtrin  notícies  a  la  premsa.  Pertant,  estant  reestructurant  la  policia  per  un millor 
funcionament i seguiran tota la normativa que sigui d’aplicació, si bé ja l’hi diu que no té molt sentit 
que en un municipi turístic com Eivissa la Policia estigui de vacances a l’agost, i volen organitzar les 
vacances en una altre època que sigui més coherent amb la situació d’Eivissa.

S’aixeca la sessió a les catorze hores i  cinquanta minuts.  La Sra.  Alcaldessa de conformitat  a 
l’article 88.3 del ROF permet al públic assistent  intervenir durant un termini màxim de 15 minuts.

Intervé la Sra. Cecilia Galbis, Presidenta de l’Associació de Vesins de sa Riba:

A la zona de sa Riba hi ha molta contaminació acústica, per remors dels bars i pels vaixells. En una 
reunió amb l’Alcaldessa va quedar clar que eren problemes comuns del centre històric.
La situació és preocupant inclús per temes de salut.
Volen saber quan declararan zona acústica saturada al barri, doncs ja ho han demanat per escrit 
varies vegades.
No volen fils musicals ni cercaviles, volen poder descansar i dormir, i tenir els mateixos drets que 
altres zones de la ciutat.
Demana que els locals tanquin a la 1 de la nit.
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Han demanat a l’Alcaldessa que els ajudi amb els soroll dels vaixells, i que es regulin els horaris 
dels més sorollosos.
Una petició recolzada per 250 firmes, és que es compleixi el PEPRI amb la zona verda del carrer 
Garijo, on a l’ estiu hi ha tres terrasses.
Tenen un informe del Col·legi d’Arquitectes dient que les ocupacions són excessives. També diuen 
que recolzen l’aplicació del PEPRI, i que es revisin les ordenances que no han tengut els resultats 
desitjats.
També volen que es pugui denunciar el soroll a la Policia Local.
Demana una medició que varen fer l’any 2009, en el seu domicili.
Demana que es revisin els permisos de musica, i que revisin un permís donat el dia 5 de maig.
Demana  que  es  revisi  una  subvenció  de  l’Associació  de  Vesins  i  Comerciants  del  Port.  Han 
presentat un recurs de reposició.
Protesten per la celebració de la festa supermarxte i volen saber si aquest dia es va fer una medició 
dels sorolls.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Tendran molt en compte els escrits, i ho estudiaran i miraran la manera de 
donar-li solució, i li contestaran.

Sra. Carmen Tur: La dècima part de la legislatura ha passat.
Li preocupa l’estat de la depuradora i el malbaratament d’aigua potable.
Els hi ha enviat 52 fotografies dels jardins. Algunes coses s’han arreglat, però no es pot regar 2 
vegades un jardí i d’altres no es reguin mai.
Es varen sembrar 7.000 arbres i l’empresa els havia de conservar durant 4 anys. Han de controlar-
ho.
Es queixa de la gent que estén roba al balcó. També ha presentat les corresponents fotografies.
Demana que el Consell de Participació es reuneixi més d’un cop a l’any.

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les quinze hores i trenta minuts del dia, de 
la qual s’estén la present Acta que consta de trenta-set folis que, amb mi el Secretari, firmen tots els 
assistents.

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